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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

Desa Candi Kuning merupakan salah satu dari 12 desa yang termasuk 

wilayah Kecamatan Baturiti, dengan luas wilayah sebesar 2.662,32 Ha. terletak ± 

39 KM kearah utara dari pusat kota Tabanan. Desa Candi Kuning memiliki batas – 

batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara   : Desa Pancasari (Kabupaten Buleleng) 

Sebelah Timur  : Desa Plaga (Kabupaten Badung) 

Sebelah Selatan : Desa Batunya dan Baturiti 

Sebelah Barat  : Bukit Pohen (Bukit Puun) dan Bukit Tapak 

Dilihat dari kodisi geografis wilayah Desa Candi Kuning merupakan 

dataran tinggi dengan ketinggian lebih kurang 850 meter dari permukaan laut. 

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, wilayah Desa Candi Kuning 

dibagi menjadi 6 meliputi Banjar Dinas Kembang Merta, Banjar Dinas Candi 

Kuning I, Banjar Dinas Candi Kuning II, Banjar Dinas Bukit Catu, Banjar Dinas 

Pemuteran, Banjar Dinas Batusesa. 

Sesuai dengan potensi alamnya sekitar 80 % penduduk desa ini bekerja di 

sektor pertanian holtikultura, sisanya dibidang wirausaha dan pariwisata. Desa 

Candi Kuning terdiri dari 1.852 kepala keluarga, meliputi 3.689 laki – laki dan 

3.611 perempuan. Dengan potensi dibidang pertanian yang telah mendukung 

kehidupan masyarakat secara umum dan program yang terkait dengan pertanian 
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yang dikembangkan banyak mendapat perhatian di samping potensi yang lainnya 

masih perlu mendukung potensi desa yang ada (Kecamatan Baturiti, 2014). 

Kelompok tani Kube Amerta Abadi merupakan salah satu kelompok tani 

yang aktif di desa Candikuning tepatnya di dusun Kembangmerta. Berdasarkan SK 

Nomor 05/08/2014 Perbekel Desa Candikuning telah menguhkuhkan kelompok 

tani Kube Amerta Abadi yang beranggotakan 15 orang dengan I Wayan Ardita 

sebagai ketua kelompok tani. 

 

2. Karakteristik Petani 

a. Umur Petani 

Variasi umur petani berkisar antara 40 hingga 68 tahun, rata – rata umur 

petani pada kelompok tani Kube Amerta Abadi yaitu 49 tahun. Kategori umur 

dibedakan menjadi 4 kelas berdasarkan dengan pembagian umur oleh Depkes RI 

(2009) yaitu kelompok dewasa akhir (36 – 45 tahun), kelompok lansia awal (46 – 

55 tahun), kelompok lansia akhir (56 – 65 tahun) dan kelompok manula (>65 

tahun). 

Tabel 2. 

Distribusi Karakteristik Petani Berdasarkan Umur 

 

Umur Frekuensi Presentase (%) 

36 – 45 tahun 5 33 

46 – 55 tahun 8 53 

56 – 65 tahun 1 7 

>65 tahun 1 7 

Total 15 100 

  

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa umur petani terbanyak 9 (60 %) 

merupakan petani berumur 40 – 50 tahun. 
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b. Masa Kerja 

Berdasarkan sampel yang diteliti bahwa seluruh anggota telah menjadi petani 

lebih dari 10 tahun. 

 

3. Implementasi Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam 

Penggunaan Pestisida 

Implementasi upaya K3 dalam penggunaan pestisida diketahui melalui 

wawancara sesuai dengan tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan 

terhadap 15 orang anggota kelompok tani Kube Amerta Abadi, Candikuning, 

Baturiti, Tabanan dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Upaya K3 Tahap Persiapan 

 Tabel 3.  

Distribusi Frekuensi Upaya K3 dalam Tahap Perencanan Penggunaan 

Pestisida Pada Kelompok Tani “Kube Amerta Abadi” Tahun 2018 

 

Upaya K3 Tahap 

Persiapan 

Frekuensi Presentase (%) 

Baik 14 93 

Buruk 1 7 

Total 15 100 

 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa dari hasil wawancara terhadap 15 petani 

tentang penggunaan pestisida pada tahap persiapan, sebanyak 14 petani atau 93 % 

memiliki upaya K3 yang baik. 

 Gambar 2 menunjukkan bahwa dari 10 pernyataan mengenai upaya K3 

dalam penggunaan pestisida pada tahap persiapan, seluruh anggota petani 

menjawab ya pada pernyataan nomor 1, 2, 3 dan 7. Pernyataan nomor 1 petani 

memilih jenis pestisida yang sesuai dengan hama sasaran, pernyataan nomor 2 

petani memilih bentuk pestisida dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, 
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pernyataan nomor 3 petani memilih kemasan pestisida yang utuh  dan pernyataan 

nomor 7 petani menggunakan alat penyemprot untuk aplikasi pestisida cair. Seluruh 

anggota petani menjawab tidak pada pernyataan nomor 9 yaitu seluruh anggota 

petani menggunakan alat pelindung diri yang lengkap (penutup kepala, masker 

penutup hidung, dan mulut, kaos tangan, kaca mata, sepatu boot baju dan celana 

berlengan panjang). 

 

 
       

Gambar 2. Hasil Pernyataan Upaya K3 dalam Penggunaan Pestisida pada Tahap 

Persiapan 

2. Upaya K3 Tahap Pelaksanaan 

 Tabel 4. 

Distribusi Frekuensi Upaya K3 dalam Tahap Pelaksanaan Penggunaan 

Pestisida Pada Kelompok Tani “Kube Amerta Abadi” Tahun 2018 

 

Upaya K3 Tahap 

Pelaksanaan 

Frekuensi Presentase (%) 

Baik 15 100 

Buruk 0 0 

Total 15 100 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa dari hasil wawancara terhadap 15 petani 

tentang penggunaan pestisida pada tahap pelaksanaan, seluruh anggota petani 

memiliki upaya K3 yang baik pada tahap pelaksanaan penggunaan pestisida. 

Gambar 3 menunjukkan bahwa dari 10 pernyataan mengenai upaya K3 

dalam penggunaan pestisida pada tahap pelaksanaan, seluruh anggota petani 

menjawab ya pada pernyataan nomor 1, 4 dan 5, 7 dan 8. Pernyataan nomor 1 petani 

membaca terlebih dahulu petunjuk pemakaian pestisida sebelum digunakan. 

Pernyataan nomor 4 petani melakukan penakaran, pengenceran atau pencampuran 

pestisida di tempat dengan sirkulasi udara lancar dan pernyataan nomor 5 

penyemprotan dilakukan pagi jam 08.00 – 11.00 atau sore jam 15.00 – 18.00. 

Pernyataan nomor 7 mengenai petani tidak melakukan penyemprotaan saat angin 

kencang dan pernyataan nomor 8 petani tidak makanan dan minum atau merokok 

pada saat penyemprotan. 

 

 

Gambar 3. Hasil Pernyataan Upaya K3 dalam Penggunaan Pestisida pada Tahap 

Pelaksanaan 
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3. Upaya K3 Tahap Pasca Pelaksanaan 

 Tabel 5.  

Distribusi Frekuensi Upaya K3 dalam Tahap Pasca Pelaksanaan Penggunaan 

Pestisida Pada Kelompok Tani “Kube Amerta Abadi” Tahun 2018 

 

Upaya K3 Tahap Pasca 

Pelaksanaan 

Frekuensi Presentase (%) 

Baik 6 40 

Buruk 9 60 

Total 15 100 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari hasil wawancara terhadap 15 petani 

tentang penggunaan pestisida pada tahap pasca pelaksanaan, sebanyak 9 petani atau 

60 % mempunyai upaya K3 yang buruk. 

Gambar 4 menunjukkan bahwa dari 10 pernyataan mengenai upaya K3 

dalam penggunaan pestisida pada tahap pasca pelaksanaan, seluruh anggota petani 

menjawab ya pada pernyataan nomor 4, 5 dan 9. Pernyataan nomor 4 petani 

memeriksa bila ada kerusakan alat penyemprot dan memperbaikinya, pernyataan 

nomor 5 tindakan petani setelah pemakaian pestisida dan alat penyemprot yang 

digunakan di letakkan di tempat yang aman. Pernyataan nomor 9 waktu kerja petani 

tidak lebih dari 4 – 5 jam. Seluruh anggota petani menjawab tidak pada pernyataan 

nomor 10 mengenai dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh petugas 

kesehatan.  
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Gambar 4. Hasil Pernyataan Upaya K3 dalam Penggunaan Pestisida pada Tahap 

Pasca Pelaksanaan 

 

4. Implementasi Upaya K3 dalam Penggunaan Pestisida 

Implementasi upaya K3 dalam penggunaan pestisida dilihat dari hasil 

wawancara 3 tahapan di atas pada kelompok tani Kube Amerta Abadi, 

Candikuning, Baturiti, Tabanan secara umum tertuang pada tabel 6 berikut ini : 

 Tabel 6.  

Distribusi Frekuensi Implementasi Upaya K3 dalam Penggunaan Pestisida 

Pada Kelompok Tani “Kube Amerta Abadi” Tahun 2018 

 

Implementasi Upaya K3 

dalam Penggunaan 

Pestisida 

Frekuensi Presentase (%) 

Baik 8 53 

Sedang 7 47 

Buruk 0 0 

Total 15 100 

 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa dari hasil wawancara menyeluruh upaya K3 

dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan dalam penggunaan 
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pestisida diketahui bahwa 8 petani memiliki upaya K3 yang baik, dan 7 petani 

memiliki upaya K3 yang sedang. 

 

5. Tingkat Keracunan Pestisida 

Tingkat keracunan pestisida dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan 

pedoman Depkes RI (1992) yaitu keracunan normal, keracunan ringan, keracunan 

sedang dan keracunan berat. Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat petani yang 

tergolong normal dan petani yang mengalami keracunan berat. 

 Tabel 7.  

Distribusi Frekuensi Tingkat Keracunan Pestisida Pada Kelompok Tani  

“Kube Amerta Abadi” Tahun 2018 

 

Tingkat Keracunan 

Pestisida 

Frekuensi Presentase (%) 

Keracunan Ringan 4 27 

Keracunan Sedang 11 73 

Total 15 100 

 

 Tabel 7 menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan kadar cholinestarase 

darah untuk mengetahui tingkat keracunan petani dengan menggunakan Test-mate 

ChE Cholinestarase Test System (Model 400) terhadap 15 petani sebanyak 4 petani 

mengalami keracunan ringan, 11 petani mengalami keracunan sedang dan tidak ada 

petani yang mengalami keracunan berat. 
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6. Hubungan Implementasi Upaya K3 dalam Penggunaan Pestisida dengan 

Tingkat Keracunan Pestisida 

 

Tabel 8. 

Upaya K3 dalam Penggunaan Pestisida dengan Tingkat Keracunan  

Pestisida Kelompok Tani “Kube Amerta Abadi”  

Tahun 2018 

 

 

Implementasi Upaya K3 

dalam Penggunaan 

Pestisida 

Tingkat Keracunan Pestisida 

Ringan Sedang Total 

Baik 4 (50 %) 4 (50 %) 8 (100 %) 

Sedang 0 7 (100 %) 7 (100 %) 

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa dari 8 petani yang memiliki implementasi 

upaya K3 yang baik, sebanyak 4 (50%) petani mengalami keracunan ringan dan 4 

(50%) petani mengalami keracunan sedang. Diketahui pula dari 7 petani yang 

memiliki implementasi upaya K3 sedang, seluruhnya mengalami keracunan sedang 

dan tidak ada petani yang mengalami keracunan ringan. 

 

B. Pembahasan 

1. Implementasi Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Petani dalam 

Penggunaan Pestisida 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan satu upaya pelindungan yang 

diajukan kepada semua yang dapat menimbulkan bahaya. Hal tersebut bertujuan 

agar tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja selalu dalam keadaan 

selamat dan sehat serta semua sumber produksi dapat digunakan secara aman dan 

efisien. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja petani meliputi segala upaya yang 

dilakukan guna meningkatkan derajat kesehatan petani dan meningkatkan 

produktivitas kerja (Suma’mur, 2009). 
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Dalam hal penggunaan pestisida diperlukan prosedur pengamanan yang 

harus diperhatikan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 

Departemen Kesehatan RI tahun 2003 untuk petani, yang terdiri dari prosedur 

pengamanan penggunaan pestisida pada 3 tahap yaitu pengamanan penggunaan 

pestisida pada tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pasca pelaksanaan 

(Sitepu, 2011). 

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam penggunaan pestisida pada 

petani meliputi beberapa kegiatan yaitu pengamanan pembelian/ pengadaan 

pestisida, penyediaan alat baik alat aplikasi, alat bantu pencampuran pestisida 

maupun alat pelindung diri, pemahaman arti gambar kemasan, pengangkutan dan 

penyimpanan pestisida. Dimana dari 15 petani yang diwawancarai 14 petani 

mempunyai upaya K3 yang baik pada tahap ini, sedangkan 1 petani mempunyai 

upaya K3 yang buruk. Namun demikian terdapat implementasi upaya pada tahap 

persiapan yang kurang baik yaitu penggunaan alat pelindung diri yang tidak 

lengkap. Dari 15 petani, seluruhnya tidak menggunakan alat pelindung diri yang 

lengkap. Pestisida masuk ke dalam tubuh dapat melalui berbagai cara, antara lain 

melalui pernafasan atau penetrasi kulit. Oleh karena itu cara – cara  yang paling 

baik untuk mencegah terjadinya keracunan adalah memberikan perlindungan pada 

bagian – bagian  tersebut (Achmadi, 2005). Pemakaian APD menunjukkan masih 

banyak petani yang kurang memperhatikan keselamatan pada saat menyemprot. 

Hal ini terlihat dengan tidak lengkapnya APD yang mereka gunakan saat 

penyemprotan, bahkan ada beberapa petani yang tidak menggunakan APD. Mereka 

tidak memakai APD karena dianggap mengganggu saat mereka bekerja. APD yang 
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banyak digunakan adalah masker penutup hidung dan mulut. Namun, masker yang 

mereka gunakan adalah kain baju yang sudah tidak terpakai. Masker tersebut 

digunakan karena dianggap sudah aman. Dengan tidak lengkapnya pemakaian 

pelindung diri kemungkinan risiko terkena pestisida cukup tinggi terutama pada 

petani yang menggunakan pompa gendong sebagai media penyemprot. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan petani masihlah kurang tentang risiko bahaya 

pestisida sehingga bertindak dengan perilaku yang tidak aman. Sesuai dengan 

penelitian Marina br Karo (2013) bahwa sikap dan tindakan petani yang kurang 

mendukung adalah petani kurang setuju terhadap pemakaian APD, karena dianggap 

mengganggu dan kurang nyaman digunakan. Disamping itu mereka beranggapan 

bahwa APD tidak terlalu penting untuk digunakan, karena mereka menganggap 

selama menggunakan pestisida mereka baik – baik  saja walaupun tanpa 

menggunakan APD. Oleh karena itu pemakaian APD yang lengkap disarankan 

digunakan untuk semua kegiatan pengelolaan pestisida. Perlengkapan yang harus 

digunakan pada aplikasi penggunaan pestisida adalah pelindung mata (google), 

pelindung pernafasan (respirator), pelindung badan (baju lengan panjang 

“overall/apron”), pelindung tangan (glove), pelindung kaki (sepatu boot) (Yeviana, 

2014). 

Selanjutnya tahap pelaksanaan merupakan tahap dimana pestisida mulai di 

apalikasikan yang terdiri dari beberapa prosedur yaitu cara mencampur pestisida, 

dan cara aplikasi. Dari hasil wawancara terhadap 15 petani, seluruhnya memiliki 

upaya K3 yang baik pada tahap pelaksanaan, hanya saja terdapat beberapa upaya 

yang kurang baik yaitu masih terdapat petani yang melawan arah angin. Dari 15 

petani terdapat 4 petani yang menyemprot menggunakan teknik tidak melawan arah 



56 

 

angin dan 11 petani masih menyemprot melawan mata angin. Hasil penelitian 

menunjukkan masih terdapat petani yang menyemprot tanpa memperhatikan arah 

angin namun dengan arah bolak - balik sesuai dengan barisan tanaman. Sebenarnya 

petani mengetahui bahwa arah penyemprotan yang baik adalah sesuai dengan arah 

angin namun mereka menganggap menyemprot dengan memperhatikan arah angin 

lebih merepotkan dan memakan banyak waktu. Selain itu belum ditemukan efek 

langsung dari cara penyemprotan secara bolak - balik terhadap kesehatan sehingga 

petani tidak mengubah cara penyemprotannya. Namun dengan tidak mengikuti arah 

angin petani berisiko terpapar pestisida seperti terpercik atau terkena langsung ke 

bagian tubuh dan pakaian akibat hembusan angin yang berbalik ke arah tubuh 

penyemprot. Lebih berisiko apabila pestisida yang disemprotkan langsung 

mengenai organ mata yang tidak dilindungi dengan kaca mata pelindung (Eka 

Lestari M, 2015). 

Penyemprotan yang tidak mempertimbangkan arah angin akan 

mengakibatkan keracunan tidak hanya pada petani saja, zat kimia tersebut akan 

terakumulasi dari bahan aktif pestisida yang mengakibatkan pencemaran lahan 

pertanian. Apabila masuk ke dalam rantai makanan, sifat beracun bahan pestisida 

dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, mutasi, bayi lahir cacat, 

CAIDS (Chemically Acquired Deficiency Syndrom) dan sebagainya. Oleh karena 

itu petani diharapkan menggunakan teknik tidak melawan arah angin saat 

menyemprot dan tetap menggunakan alat pelindung diri yang wajib dikenakan 

untuk meminimalkan masuknya pestisida lewat jalur pernapasan, kulit dan 

pencernaan (Afriyanto, 2008). 
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Tahap pasca pelaksanaan menekankan pada pengamanan setelah 

melakukan penyemprotan yaitu perlakuan pada alat aplikasi setelah digunakan, 

pemusnahan wadah sisa pestisida dan pencucian alat atau perlengkapan yang 

kontak dengan pestisida. Pengamanan lain yang perlu diperhatikan adalah waktu 

kerja petani dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dari wawancara yang telah 

dilaksanakan pada 15 petani terdapat 6 petani memiliki upaya K3 yang baik pada 

tahap ini, sedangkan 9 petani masih memiliki upaya K3 yang buruk. Beberapa 

tindakan yang kurang baik yaitu dari 15 petani terdapat 14 petani yang tidak 

mengubur sisa campuran yang ada pada alat aplikasi dan pada alat campuran dalam 

tanah. Petani hanya membuang sisa campuran ke selokan atau lahan secara 

sembarangan dan tidak dikubur, ini karena petani menganggap hal tersebut tidak 

akan menimbulkan masalah bagi mereka. Namun jika hal tersebut sering dilakukan 

dapat menimbulkan pencemaran tanah akibat akumulasi zat sulit terurai. 

Pencemaran air dan tanah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia 

dan makhluk lainnya dalam bentuk makanan dan minuman yang tercemar. 

Berkurangnya kemampuan lahan untuk memproduksi nutrisi, kematian 

serangga berguna dan musuh alami, ledakan populasi hama sekunder dan timbulnya 

kekebalan/resistensi hama maupun patogen terhadap pestisida. Dari 15 petani juga 

terdapat 12 petani yang tidak menghancurkan bekas wadah pestisida yang kosong 

dan dikubur, para petani telah terbiasa membuang wadah pestisida kosong 

sembarangan di lahan terbuka atau biasanya dibakar. Hal ini dapat menyebabkan 

timbulan limbah yang sulit terurai oleh tanah dan dapat mencemari lingkungan. 

Limbah pestisida biasanya berupa sisa pestisida yang berada dalam kemasan. Ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang pembuangan dan pemusnahan limbah 
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pestisida yaitu wadah bekas penggunaan pestisida sebelum dibuang harus dirusak 

terlebih dahulu misalnya wadah berupa gelas dipecahkan dan dikubur, wadah 

plastic, drum dan kaleng yang terbuat dari logam setelah dirusak (dilubangi dengan 

cara menusuk) dihancurkan serta selanjutnya dikubur. Jangan melakukan 

pemusnahan pada kaleng-kaleng bekas aerosol. Pembakaran dan pembuangan 

wadah pestisida dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian dan sumber air 

(Adriyani, R, 2006).  

Tindakan lain yang masih buruk adalah dari 15 petani, hanya 1 petani 

mencuci pakaian yang digunakan untuk penyemprotan dengan detergen dan 

terpisah dengan pakaian sehari – hari, sedangkan 14 petani tidak mencuci pakaian 

yang digunakan untuk penyemprotan dengan detergen dan terpisah dengan pakaian 

sehari – hari. Petani tidak memisahkan pakaian yang digunakan untuk menyemprot 

dengan pakaian sehari – hari saat dicuci, pakaian menyemprot yang tidak 

dipisahkan saat mencuci dapat mengkontaminasi pakaian sehari – hari yang tidak 

mendapat paparan pestisida, petani menganggap hal tersebut tidak dapat berdampak 

bagi kesehatan. Beberapa petani juga tidak langsung mencuci pakaian yang 

digunakan tetapi mereka menjemur kembali pakaian mereka untuk digunakan pada 

saat penyemprotan selanjutnya. Kebiasaan ini dapat berakibat keracunan pada 

petani tersebut yaitu masuknya bahan kimia dari pestisida melalui kulit, bahan 

racun tersebut memasuki pori-pori atau terserap langsung ke dalam sistem tubuh, 

terutama bahan yang larut minyak (polar). Kebiasaan mereka yang tidak mencuci 

langsung pakaian yang mereka gunakan pada saat menyemprot bersifat iritan yang 

dapat menyebabkan dermatitis atau dapat menyebabkan sensitisasi kulit dan alergi. 

Bahan kimia lain dapat menimbulkan jerawat, hilangnya pigmen (vitiligo), 
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mengakibatkan kepekaan terhadap sinar matahari atau kanker kulit. (Afriyanto, 

2008). 

Selain itu dari hasil wawancara seluruh anggota kelompok tani menyatakan 

tidak pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh petugas kesehatan. 

Sampai saat dilakukan penelitian ini petani tidak mengetahui seberapa banyak telah 

terpapar oleh pestisida. Seharusnya pemeriksaan kadar pestisida dalam darah 

(pemeriksaan cholinesterase) perlu dilakukan guna memonitoring keracunan 

pestisida dalam tubuh petani. Karena dampak negatif yang ditimbulkan dari 

penggunaan pestisida adalah pestisida masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara 

sedikit demi sedikit dan mengakibatkan keracunan kronis. Dapat juga berakibat 

keracunan akut bila jumlah pestisida yang masuk ke tubuh manusia dalam jumlah 

yang cukup (Wudianto, R, 2010). 

 Berdasarkan penilaian dari 3 tahapan tersebut dapat diketahui bagaimana 

upaya K3 petani dalam penggunaan pestisida. Dari hasil wawancara pada 15 petani 

terdapat 8 petani dengan upaya K3 yang baik dan 7 petani dengan upaya K3 sedang. 

Tindakan pengelolaan terhadap penggunaan pestisida bertujuan agar manusia 

terbebas dari keracunan dan pencemaran oleh pestisida. Penggunaan pestisida 

umumnya melibatkan pekerjaan-pekerjaan yang meliputi menyimpan dan 

memindahkan pestisida, menyiapkan larutan pestisida, mengaplikasikan pestisida 

dan mencuci alat-alat aplikasi. Pekerjaan mengaplikasikan pestisida terutama 

menyemprotkan pestisida merupakan pekerjaan yang paling sering menimbulkan 

kontaminasi jika dibandingkan pekerjaan yang lainnya. Namun, yang paling 

berbahaya adalah pekerjaan mencampur pestisida karena pestisida masih dalam 

bentuk konsentrat (kadar tinggi). Sedangkan saat menyemprot, pestisida sudah 
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diencerkan sehingga konsentrasinya lebih rendah. Penggunaan pestisida bisa 

mengkontaminasi pengguna secara langsung sehingga mengakibatkan keracunan. 

Dalam hal ini, keracunan bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu, 

keracunan akut ringan, akut berat dan kronis. Keracunan akut ringan menimbulkan 

pusing, sakit kepala, iritasi kulit ringan, badan terasa sakit, dan diare. Keracunan 

akut berat menimbulkan gejala mual, menggigil, kejang perut, sulit bernafas, keluar 

air liur, pupil mata mengecil, dan denyut nadi meningkat. Keracunan yang sangat 

berat dapat mengakibatkan pingsan, kejang-kejang, bahkan bisa mengakibatkan 

kematian. Keracunan kronis lebih sulit dideteksi karena tidak segera terasa dan 

tidak menimbulkan gejala serta tanda yang spesifik. Namun, keracunan kronis 

dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Beberapa 

gangguan kesehatan yang sering dihubungkan dengan penggunaan pestisida di 

antaranya iritasi mata dan kulit, kanker, cacat pada bayi, serta gangguan saraf, hati, 

ginjal dan pernafasan. Diperlukan kesadaran pada petani itu sendiri untuk 

mengubah perilaku pengelolaan dalam penggunaan pestisida guna mengurangi 

dampak – dampak tersebut, selain itu diperlukan upaya seperti pemberian pelatihan 

keselamatan dan kesehatan kerja petani tidak hanya untuk ketua kelompok tani 

melainkan seluruh anggota petani yang menggunakan pestisida (Dwi Atin, 2017). 

 

2. Tingkat Keracunan Petani 

Pestisida organofosfat merupakan anti cholinesterase yang menghambat 

penyaluran impuls saraf dengan cara mengikat cholinestarase, sehingga tidak  

terjadi hidrolisis asetilkolin. Masuknya pestisida ke dalam tubuh organisme (jasad 

hidup) berbeda-beda menurut situasi paparan. Pengamatan enzim cholinesterase 

dalam darah merupakan pengamatan efek sistemik yaitu pengamatan efek yang 
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diakibatkan paparan pestisida organofosfat yang ada di dalam darah. Mekanisme 

masuknya racun pertisida tersebut dapat melalui inhalasi, oral, dermal. Masuknya 

pestisida secara oral dan inhalasi bermuara di paru-paru, hati dan ginjal sedangkan 

secara dermal masuk melalui jaringan pembuluh darah (Afriyanto, 2008). 

Keracunan dalam darah yang diakibatkan oleh pestisida organofosfat dapat  

diukur dengan pemeriksaan kadar cholinesterase dalam darah. Cholinesterase 

sebagai enzim penyaluran impuls syaraf yang tersebar luas di berbagai jaringan dan 

cairan tubuh terdapat dalam plasma dan hati. Enzim kholinesterase terbagi 2 yaitu 

asetilkholinesterase (AChE) dan butirilkholinesterase (BuChE). AchE dikenal juga 

dengan nama serum esterase atau pseudokolinesterase yang memecah butiril kolin 

dalam plasma darah yang berfungsi sebagai transmittor dalam susunan saraf pusat. 

Terganggunya kadar kholinesterase di dalam darah disebut efek kholinergik 

(Afriyanto, 2008). 

 Keracunan dalam penelitian ini berdasarkan pemeriksaan laboratorium 

menggunakan metode Ellman. Pemeriksaan dilakukan pada eritrosit cholinestarase 

(AChE) yang telah bereaksi dengan reagen Ellman, pengukuran aktivitas 

cholinesterase dapat diketahui dengan melihat panjang gelombang menggunakan 

photometric Analyzer. Ketentuan hasil pemeriksaan dinyatakan dalam bentuk 

persen menurut Departemen Kesehatan RI tahun 1992 yaitu, 75% – 100% termasuk 

keracunan normal, 50% - 75% termasuk keracunan ringan, 25% - 50% termasuk 

keracunan sedang dan 0% - 25% termasuk keracunan berat. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 15 petani, sebanyak 4 (27%) petani mengalami keracunan 

ringan atau over exposure dimana perlu dilakukan uji ulang untuk memastikan 

kembali kondisi petani. Jika petani dalam kondisi lemah disarankan untuk istirahat 
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(tidak kontak) dengan organophosfat selama 2 minggu, untuk kemudian dilakukan 

uji ulang hingga petani mencapai kondisi normal atau sembuh. Sedangkan sebanyak 

11 (73%) petani mengalami keracunan sedang atau over exposure serius, dimana 

diperlukan juga uji ulang terhadap tingkat keracunan petani. Jika benar, petani 

dihimbau untuk istirahat dari semua pekerjaan yang berkenaan dengan pestisida 

(insektisida). Jika yang bersangkutan mengalami kondisi sakit, segera dirujuk pada 

pemeriksaan medis (Departemen Kesehatan RI, 1992). 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar cholinesterase dalam 

darah petani dikelompokkan menjadi 2 yaitu faktor dari dalam tubuh antara lain 

usia, jenis kelamin, status kesehatan, status gizi, anemia, genetic, tingkat 

pengetahuan dan faktor dari luar tubuh antara lain suhu lingkungan, cara 

penanganan pestisida, penggunaan alat pelindung diri, dosis pestisida, jumlah jenis 

pestisida, masa kerja, lama menyemprot, frekuensi penyemprotan, tindakan 

penyemprotan pada arah angin, dan waktu menyemprot. Melihat dampak kesehatan 

yang ditimbulkan akibat pestisida, penggunaan pestisida sedapat mungkin 

dihindarkan atau pilihan terakhir apabila cara pengendalan hama yang lain tidak 

dimungkinkan. Jika terpaksa harus menggunakan pestisida pilihlah pestisida yang 

memiliki daya racun yang tinggi bagi hama sasaran namun kurang beracun bagi 

manusia atau organisme lain. Pestisida yang disarankan dalam program PHT adalah 

pestisida yang bersifat selektif atau berspektrum sempit, yang berarti pestisida 

tersebut hanya membunuh OPT dan tidak berbahaya untuk organisme lain dan 

aman bagi musuh alami OPT (Afriyanto, 2008).  
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3. Deskripsi Hubungan Implementasi Upaya K3 dalam Penggunaan Pestisida 

dengan Tingkat Keracunan Petani 

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengelolaan penggunaan 

pestisida yang diteliti meliputi tindakan yang dilakukan petani sebelum, selama dan 

sesudah penyemprotan yang meliputi, pemilihan pestisida, metode pencampuran, 

penyimpanan pestisida, penyemprotan pestisida, perlakuan terhadap sisa pestisida, 

kelengkapan APD dan pembuangan kemasan pestisida. Kegiatan tersebut berisiko 

terhadap petani untuk terpapar oleh pestisida. Praktek pengelolaan yang masih 

kurang baik meliputi penggunaan APD yang tidak lengkap, penyemprotan 

dilakukan tanpa menggunakan teknik tidak melawan arah angin, sisa campuran 

pestisida yang dibuang sembarangan, wadah bekas pestisida yang tidak 

dihancurkan dan dikubur, pakaian yang digunakan saat menyemprot tidak segera 

dicuci dan saat pencucian tidak dipisahkan dengan pakaian sehari – hari, serta tidak 

pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 15 petani didapatkan 7 

petani atau 47% petani memiliki upaya K3 dalam penggunaan pestisida kategori 

sedang dan mengalami keracunan sedang, 4 petani atau 26,5 % petani memiliki 

upaya K3 dalam penggunaan pestisida kategori baik dan mengalami keracunan 

sedang, 4 petani atau 26,5 % petani memiliki upaya K3 dalam penggunaan pestisida 

yang baik dan mengalami keracunan ringan. Tidak ada petani yang memiliki upaya 

K3 dalam penggunaan pestisida yang baik dan mengalami keracunan sedang. Hal 

ini menunjukkan dengan jelas bahwa terdapat kaitan yang nyata antara implementasi 

upaya K3 dalam penggunaan pestisida dengan tingkat keracunan petani. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiono 

pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara praktek 
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pengelolaan penggunaan pestisida dengan kejadian keracunan pestisida di 

Kabupaten Subang. Hal ini menunjukkan bahwa ada bukti signifikasi antara praktek 

pengelolaan pestisida dengan kejadian keracuan pestisida pada penelitian yang 

dilakukan oleh Pujiono, dari 46 responden yang praktek pengelolaan pestisida tidak 

memenuhi syarat, sebanyak 78,3% responden keracunan pestisida, sedangkan dari 

16 responden yang praktek pengelolaan pestisida memenuhi syarat, sebanyak 

31,3% responden keracunan pestisida. Berdasarkan hasil uji Chi-square diperoleh 

nilai p  = 0,002 dan RP 95% = 1,8 (1,16-2,93), maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara praktek pengelolaan pestisida dengan kejadian 

keracunan pestisida. (Pujiono, 2009).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prihadi (2007) didapat nilai p = 

0,000 yang menyatakan bahwa petani yang praktek penanganan pestisida buruk 

mempunyai resiko 17 kali lebih besar terkena keracunan pestisida dibandingkan 

petani yang baik dalam praktek penanganan pestisida. Umumnya, kasus keracunan 

di kalangan petani terjadi karena beberapa hal. Pengaplikasian pestisida, terutama 

penyemprotan merupakan pekerjaan yang paling mudah dan paling sering 

menimbulkan kontaminasi kulit. Kontaminasi juga sering terjadi karena menyeka 

wajah dengan tangan, lengan baju, atau sarung tangan yang terkontaminasi. Petani 

tidak memiliki informasi yang benar dan akurat tentang pestisida, resiko 

penggunaan, serta teknik penggunaan atau aplikasi pestisida yang benar dan 

bijaksana (Y A Runia, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian pada ketiga tahapan pengamanan penggunaan 

pestisida, diketahui bahwa pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan merupakan 

tahap yang paling dominan terjadi paparan pestisida. Penggunaan APD yang tidak 
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lengkap sebagai salah satu implementasi upaya K3 yang kurang baik dapat 

menimbulkan paparan pestisida yang tinggi terhadap petani, karena sesungguhnya 

APD harus selalu digunakan pada setiap kegiatan yang kontak dengan pestisida 

terutama pencampuran dan penyemprotan. 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 Afriyanto (2008) 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.  

Paparan pestisida juga dominan terjadi pada tahap pelaksanaan, dimana dari 

hasil penelitian implementasi upaya K3 yang kurang baik adalah masih terdapat 

petani yang tidak memperhatikan arah angin saat melakukan penyemprotan. 

Penyemprotan yang baik searah dengan arah angina, penyemprot hendaklah 

mengubah posisi penyemprotan apabila angin berubah. Berdasarkan hasil 

penelitian Afriyanto (2008) 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. 

Petani cenderung menganggap ringan bahaya pestisida sehingga tidak 

mematuhi syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida. Keracunan 
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pestisida, terutama keracunan kronis, sering tidak terasa dan akibatnya sulit 

diperkirakan. Oleh karena itu kebanyakan petani yang sudah belasan tahun 

mengaplikasikan pestisida dengan cara mereka dan tidak merasa terganggu. 

Padahal justru anggapan praktek pengelolaan pestisida yang dilakukan petani di 

Indonesia saat ini sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri maupun lingkungan 

hidup disekitarnya. (Edy Prasetya dkk, 2010) 

Mekonnen dan Agonafir (2002) menyatakan bahwa pengelolaan pestisida 

yang baik merupakan cara yang paling penting dalam mencegah keracunan akibat 

pestisida, antara lain menghindari cuaca yang panas dan berangin saat 

penyemprotan, penggunaan alat pelindung diri secara lengkap dan benar, praktek 

pencampuran pestisida. Selain itu diperlukan upaya – upaya untuk meningkatkan 

upaya K3 dalam penggunaan pestisida dan mengurangi tingkat keracunan petani 

seperti pelatihan dan SLPTH. Peningkatan akses petani terhadap teknologi 

alternatif seperti penerapan PHT, penggunaan biopestisida dalam perlindungan 

tanaman kelompok tani Kube Amerta Abadi (Istianah, 2017). 

 


