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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terhadap 15 petani anggota 

kelompok tani Kube Amerta Abadi, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, 

Kabupaten Tabanan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Karakteristik petani pada kelompok tani Kube Amerta Abadi yaitu untuk umur, 

sebagian besar petani berumur 40 – 50 tahun dengan masa kerja lebih dari 10 

tahun. 

2. Implementasi upaya K3 dalam penggunaan pestisida dari 15 petani pada tahap 

persiapan sebanyak 14 petani memiliki upaya K3 yang baik, untuk tahap 

pelaksanaan seluruh anggota petani memiliki upaya K3 yang baik dan pada 

tahap pasca pelaksanaan sebanyak 9 petani memiliki upaya K3 yang buruk dan 

6 petani memiliki upaya K3 yang baik. 

3. Implementasi upaya K3 dalam penggunaan pestisida pada kelompok tani Kube 

Amerta Abadi yaitu dari 15 petani, sebanyak 8 petani memiliki upaya K3 dalam 

penggunaan pestisida yang baik dan 7 petani memiliki upaya K3 dalam 

penggunaan pestisida yang sedang. 

4. Hasil pemeriksaan darah pada petani didapatkan petani yang mengalami 

keracunan sedang sebanyak 11 (73%) orang petani. Petani yang mengalami 

keracunan ringan sebanyak 4 (27%) orang petani 

5. Hasil analisa deskriptif dengan menggunakan crosstabulation menunjukkan 

terdapat hubungan antara upaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam 
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penggunaan pestisida dengan tingkat keracunan petani pada kelompok tani 

Kube Amerta Abadi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada kelompok tani Kube 

Amerta Abadi, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dapat 

diberi saran yaitu : 

1. Bagi petani disarankan untuk lebih meningkatkan upaya keselamatan dan 

kesehatan kerja dalam penggunaan pestisida salah satunya dengan melengkapi 

dan mengefektifkan penggunaan alat pelindung diri pada saat menggunakan 

pestisida sehingga kejadian keracunan pestisida dapat dicegah. 

2. Perlu adanya penyuluhan /pelatihan dari penyuluh pertanian tentang tata cara 

pencampuran pestisida oleh penyuluh pertanian kepada petani yang berisikan 

materi tentang tata cara pencampuran pestisida kimia dengan pestisida alami, 

tata cara penyemprotan, tanda-tanda keracunan, tindakan pertama pada saat 

keracunan, fungsi penggunaan APD. 

3. Bagi dinas terkait seperti misalnya Dinas Kesehatan diperlukan pemeriksaan 

cholinesterase secara berkala pada petani yang dikoordinir oleh Puskesmas 

desa Candikuning, sehingga status kesehatan mengenai kandungan pestisida 

dalam darah petani dapat diketahui, sehingga diharapkan hasilnya akan 

menjadi motivasi petani untuk lembih memperhatikan kesehatannya. 

 

 

 

 


