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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang 

memiliki potensi cukup besar di bidang pertanian. Sektor pertanian tanaman 

pangan dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi 

swasembada pangan khususnya beras. Menurut Bappeda Kabupaten Badung 

tahun 2017, luas Kabupaten Badung yakni 41.852 Ha. Sebanyak 67,2% dari luas 

Kabupaten Badung dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, yaitu seluas 28.132 Ha. 

Lahan pertanian tersebut tersebar di wilayah Kuta Selatan sebesar 3.465 Ha, 

wilayah Kuta 188 Ha, wilayah Kuta Utara 1.648 Ha, wilayah Mengwi 6.755 Ha, 

wilayah Abiansemal 5.964 Ha, dan wilayah Petang sebesar 10.112 Ha.  

Desa Kekeran merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Mengwi, 

Kabupaten Badung. Menurut Pemerintah Desa Kekeran tahun 2018, luas wilayah 

Desa Kekeran yakni 405,01 Ha yang terdiri tanah sawah seluas 385 Ha, tanah 

pemukiman seluas 19 Ha, dan tanah untuk fasilitas umum seluas 1,01 Ha. 

Sebagian besar tanah di Desa Kekeran merupakan tanah sawah, sehingga potensi 

unggulan desa Kekeran adalah Bidang Pertanian.  

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis karena sektor ini 

merupakan sumber utama kehidupan dan pendapatan masyarakat tani, penyedia 

kebutuhan pangan, dan salah satu unsur pelestarian lingkungan hidup serta 

sebagai usaha yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan petani (Martina 

dan Praza, 2018).  
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Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani salah satunya adalah 

organisme pengganggu tanaman yang dikenal sebagai hama tanaman, penyakit 

tanaman, dan gulma (tumbuhan pengganggu) (Widarti dan Nurqaidah, 2019). 

Organisme pengganggu tanaman tersebut dapat merugikan petani, karena dapat 

mengganggu tanaman dari sejak pembenihan hingga pemanenan tanaman (Usyati 

dkk., 2018).  

Salah satu bahan atau zat kimia yang dapat membunuh organisme 

pengganggu tanaman adalah pestisida. Sampai saat ini petani belum dapat 

menghentikan penggunaan pestisida kimiawi, karena pestisida dapat 

meningkatkan mutu dan hasil pertanian sehingga sangat diperlukan oleh petani 

(Yuantari, Widiarnako, dan Sunoko, 2013). 

Intensitas penggunaan pestisida yang cukup tinggi dan secara terus 

menerus dapat menyebabkan kerugian. Total jumlah pestisida yang beredar di 9 

kabupaten di Bali meningkat dari tahun 2001 (28.663.90 kg/lt) ke tahun 2005 

(31.568.21) (data pesisida). World Health Organization (WHO) memperkirakan 

terjadi 1-5 juta kasus keracunan pestisida pada petani dengan tingkat kematian 

mencapai 220.000 jiwa setiap tahun. Sekitar 5000-10.000 orang per tahun 

mengalami dampak yang sangat fatal seperti kanker, cacat tubuh, kemandulan dan 

penyakit hati. Penggunaan pestisida yang berlebihan akan meningkatkan biaya 

pengendalian, mempertinggi kematian organisme non target serta dapat 

menurunkan kualitas lingkungan (Yuantari, Widiarnako, dan Sunoko, 2013). 

Berdasarkan hasil pengujian dampak pestisida oleh Balai Hiperkes dan 

Keselamatan Kerja di Bali bekerja sama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

di delapan Kabupaten di Bali pada tahun 1998 menemukan bahwa dari 551 orang 
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yang diperiksa terdapat 20,32% keracunan ringan, 4,25% keracunan sedang, dan 

0,18% keracunan berat (Purnawati, 2008). Kemudian menurut data pemeriksaan 

yang dilakukan UPT Balai Hiperkes dan KK Provinsi Bali pada tahun 2013, 

prevalensi petani di Bali yang mengalami keracunan pestisida sebesar 41% 

(Samosir, Setiani, dan Nurjazulli, 2017). 

Pestisida dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit (dermal), pernapasan 

(inhalasi) atau mulut (oral). Pestisida akan segera diabsorpsi jika kontak melalui 

kulit atau mata. Absorpsi ini akan terus berlangsung selama pestisida masih ada 

pada kulit. Residu dapat pindah dari tangan ke dahi yang berkeringat atau daerah 

genital. Pada daerah tersebut kecepatan absorpsi sangat tinggi sehingga dapat 

lebih berbahaya dari tertelan (Raini, 2007). 

Paparan pestisida yang berlangsung terus-menerus lebih berbahaya 

daripada paparan yang terputus-putus pada waktu yang sama (Raini, 2007). 

Keracunan kronis lebih sulit dideteksi karena tidak segera terasa, tetapi dalam 

jangka panjang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan fungsi 

hati akibat dari terakumulasinya pajanan pestisida yang masuk ke dalam tubuh 

(Tsani, Setiani, dan Dewanti, 2017). 

Perilaku penggunaan pestisida yang tidak sesuai pedoman dimungkinkan 

oleh faktor yang ada dalam diri petani, yaitu pendidikan dan pengetahuan petani 

tentang penggunaan pestisida yang masih kurang tepat (Jannah, Koerniasari, dan 

Sunarko, 2018). Pengunaan pestisida yang tinggi dan terus-menerus dalam kurun 

waktu yang lama jika tidak diimbangi dengan penggunaan APD yang lengkap 

dapat menyebabkan akumulasi pestisida dalam tubuh semakin banyak (Tsani, 

Setiani, dan Dewanti, 2017). Paparan pestisida pada tubuh manusia dengan 
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frekuensi sering menyebabkan residu pestisida dalam tubuh manusia menjadi 

lebih tinggi. Semakin lama durasi kontak petani dengan pestisida, semakin besar 

kemungkinan petani akan mengalami keracunan (Irjayanti dan Irmanto, 2017). 

Gangguan pada fungsi hati masih menjadi masalah kesehatan besar di 

negara maju maupun di negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu 

negara dalam peringkat endemik tinggi mengenai penyakit gangguan fungsi hati 

(Departemen Kesehatan RI, 2007). Menurut penelitian Hikmah (2014), usia 41-65 

tahun menempati jumlah terbanyak terkait gangguan fungsi hati. Selain itu, secara 

umum resiko kematian karena gangguan fungsi hati lebih tinggi 2 kali lipat pada 

laki-laki dibandingkan perempuan (Hikmah, 2014). 

Satu-satunya petunjuk adanya kelainan pada fungsi hati adalah dengan 

melakukan pemeriksaan enzim. Serum Glutamic Oxsaloasetic Transminase 

(SGOT) dan Serum Glutamic Pyruvic Transminase (SGPT) merupakan enzim 

yang keberadaan dan kadarnya dalam darah dijadikan penanda terjadinya 

gangguan fungsi hati. Kerusakan pada hati akan menyebabkan enzim-enzim hati 

tersebut lepas ke dalam aliran darah sehingga kadarnya dalam darah meningkat 

dan menandakan adanya gangguan fungsi hati (Tsani, Setiani, dan Dewanti, 

2017).  

Enzim yang paling spesifik untuk dijadikan sebagai penanda terjadinya 

gangguan fungsi hati adalah enzim SGPT (Sacher dan McPherson, 2004). Enzim 

SGOT tidak spesifik untuk gangguan fungsi hati karena tidak hanya terdapat di 

dalam hati, tetapi sebagian besar juga dapat ditemukan pada otot jantung. 

Konsentrasinya yang rendah juga terdapat dalam darah, sehingga peningkatan 

enzim SGOT tidak selalu menunjukkan adanya kelainan gangguan fungsi hati. 
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Selain itu aktivitas SGPT di dalam hati dapat di deteksi meskipun dalam jumlah 

sangat kecil. Dengan demikian, SGPT memiliki spesifitas yang relatif tinggi untuk 

kerusakan hati (Kahar, 2017). 

Berdasarkan penelitian tentang hubungan riwayat pajanan pestisida dengan 

gangguan fungsi hati pada petani di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak 

Kabupaten Magelang membuktikan bahwa sebanyak 29 orang petani dari total 40 

orang responden mengalami gangguan fungsi hati, yang ditunjukkan dengan 

peningkatan kadar SGOT dan SGPT (Tsani, Setiani, dan Dewanti, 2017). 

Penelitian lain tentang gambaran kadar SGPT pada petani sayur di Desa Alebo 

Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan juga menunjukkan bahwa dari 32 

orang responden yang diteliti didapatkan sebanyak 8 orang petani yang 

mengalami peningkatan kadar SGPT (Putri, 2018). Kemudian penelitian tentang 

pemeriksaan kadar enzim SGOT dan SGPT pada petani yang terpapar pestisida 

membuktikan bahwa sebanyak 5 orang petani dari total 28 orang responden 

mengalami peningkatan kadar SGOT dan SGPT (Syafitri, 2019). 

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan, petani di Desa Kekeran 

menggunakan pestisida untuk meningkatkan kualitas hasil pertaniannya. Salah 

satu pestisida yang sering digunakan adalah herbisida jenis Paraquat Diklorida 42 

TC. Paraquat merupakan salah satu bahan aktif herbisida jenis gramoxone yang 

saat ini paling banyak digunakan. Penggunaan paraquat dengan sembarangan 

dapat merusak hati. Proses terjadinya kerusakan pada organ hati dapat terjadi 

akibat toksisitas langsung atau melalui konversi zat kimia yang terkandung dalam 

herbisida paraquat yang menjadi toksin aktif oleh hati sehingga dapat 

menyebabkan timbulnya beberapa kelainan pada hati seperti pembengkakan 
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hepatosit, kongesti sinusoid hati, fibrosis, sirosis, dan nekrosis (Muhartono dkk., 

2015). 

Sebagian besar petani yang ada di Desa Kekeran juga seringkali 

melakukan penyemprotan pestisida tanpa memperhatikan keselamatan, salah 

satunya adalah tidak menggunakan APD yang lengkap saat melakukan 

penyemprotan pestisida. Kebanyakan petani hanya menggunakan sepatu boot dan 

celana panjang, namun tidak menggunakan pakaian lengan panjang, masker, topi 

dan sarung tangan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

gambaran kadar SGPT pada petani pengguna pestisida di Desa Kekeran, Mengwi, 

Badung. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yaitu 

bagaimanakah gambaran kadar SGPT pada petani pengguna pestisida di Desa 

Kekeran, Mengwi, Badung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk menggambarkan kadar SGPT pada petani pengguna pestisida di 

Desa Kekeran, Mengwi, Badung. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik petani pengguna pestisida di Desa Kekeran, 

Mengwi, Badung berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

penggunaan alat pelindung diri, frekuensi dan durasi penyemprotan pestisida. 
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b. Menganalisis kadar SGPT pada petani pengguna pestisida di Desa Kekeran, 

Mengwi, Badung. 

c. Mendeskripsikan hasil pemeriksaan kadar SGPT pada petani pengguna 

pestisida di Desa Kekeran, Mengwi, Badung berdasarkan usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, penggunaan alat pelindung diri, frekuensi dan durasi 

penyemprotan pestisida. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai dampak penggunaan pestisida terhadap petani maupun lingkungan 

disekitar lokasi penyemprotan pestisida. 

b. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan sosialisasi atau 

penyuluhan mengenai dampak pengunaan pestisida terhadap petani maupun 

lingkungan disekitar lokasi penyemprotan pestisida. 

2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa 

Teknologi Laboratorium Medis dan juga pembaca lainnya sehingga dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan digunakan bahan 

pustaka khususnya mengenai bahaya penggunaan pestisida terhadap kadar SGPT. 

 

 


