
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian 

sebelumnya sabagai bahan referensi. Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi 

pandangan serta bahan perbandingan antara lain: 

1. Penelitian oleh Widarti dan Nurqaidah (2019) dengan judul “Analisis Kadar 

Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT) dan Serum Glutamic 

Oxaloacetic Transaminase (SGOT) pada Petani yang Menggunakan Pestisida”. 

Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yakni terletak pada jenis 

pemeriksaan laboratorium yang dilakukan. Penelitian tersebut melakukan 

pemeriksaan SGOT dan SGPT, sedangkan peneliti hanya melakukan 

pemeriksaan SGPT. 

2. Penelitian oleh Ronna Atika Tsani, Onny Setiani, dan Nikie Astorina Yunita 

Dewanti (2017) dengan judul “Hubungan Riwayat Pajanan Pestisida dengan 

Gangguan Fungsi Hati pada Petani di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak 

Kabupaten Magelang”. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yakni 

terletak pada desain penelitian. Penelitian tersebut menggunakan desain 

penelitian cross sectional, sedangkan peneliti menggunakan desain penelitian 

deskriptif kuantitatif. 

3. Penelitian oleh Vini Meidy Syafitri (2019) dengan judul “Pemeriksaan Kadar 

Enzim SGOT dan SGPT pada Petani yang Terpapar Pestisida”. Adapun 

perbedaan dengan penelitian tersebut yakni terletak pada jenis pemeriksaan 
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laboratorium yang dilakukan. Penelitian tersebut melakukan pemeriksaan 

SGOT dan SGPT, sedangkan peneliti hanya melakukan pemeriksaan SGPT. 

4. Penelitian oleh Fera Angelina Putri (2018) dengan judul “Gambaran Kadar 

SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminse) pada Petani Sayur di Desa 

Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan”. Adapun perbedaan 

dengan penelitian tersebut yakni terletak pada objek penelitian. Petani yang 

menjadi objek penelitian pada penelitian tersebut adalah Petani Sayur, 

sedangkan peneliti menggunakan Petani Padi sebagai objek penelitian.  

5. Penelitian oleh Firmo Inocencio (2019) dengan judul “Kadar Enzim 

Cholinesterase dan Kadar SGPT pada Petani yang Terpapar Insektisida di Desa 

Tambakboyo”. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yakni terletak 

pada jenis pemeriksaan laboratorium yang dilakukan. Penelitian tersebut 

melakukan pemeriksaan enzim cholinesterase dan SGPT, sedangkan peneliti 

hanya melakukan pemeriksaan SGPT. 

 

B. Landasan Teoritis 

1. Serum Glutamic Pyruvic Transminase (SGPT) 

a. Pengertian SGPT 

SGPT merupakan salah satu enzim aminotransferase yang disebut juga 

Alanin Aminotransferase (ALT). Fungsinya yaitu memindahkan satu gugus amino 

antara alanin dan asam alfa-ketoglutamat. SGPT merupakan enzim yang spesifik 

dan memiliki konsentrasi yang tinggi di dalam hepatosit (Sacher dan McPherson, 

2004).  

Hati adalah satu-satunya sel dengan konsentrasi SGPT yang tinggi, 

sedangkan ginjal, otot jantung, dan otot rangka mengandung kadar SGPT sedang 
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(Kahar, 2017). Porsi terbesar ditemukan pada sel hati yang terletak di sitoplasma 

sel hati (Rosida, 2016). SGPT dalam jumlah yang lebih sedikit ditemukan di 

pankreas, paru, limpa, dan eritrosit. Dengan demikian, SGPT memiliki spesifitas 

yang relatif tinggi untuk kerusakan hati (Kahar, 2017). 

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 (Widarti dan Nurqaidah, 2019). Aktivitas SGPT di 

dalam hati dapat di deteksi meskipun dalam jumlah sangat kecil (Kahar, 2017). 

Pemeriksaan enzim menjadi satu-satunya petunjuk adanya kelainan dini pada 

fungsi hati (Kendran, Arjana, dan Pradnyantari, 2017). Menurut Kementerian 

Kesehatan RI (2011) nilai normal untuk pemeriksaan SGPT adalah 5-35 U/L. 

Implikasi klinik pemeriksaan SGPT yakni:  

1) Peningkatan kadar SGPT dapat terjadi pada penyakit hepatoseluler, sirosis 

aktif, obstruksi bilier dan hepatitis. 

2) Terdapat banyak obat yang dapat meningkatkan kadar SGPT. 

3) Nilai peningkatan yang signifikan adalah dua kali lipat dari nilai normal kadar 

SGPT. 

4) Kadar SGPT juga meningkat pada keadaan obesitas, preeklamsia berat, dan 

Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL).  

Peningkatan enzim ALT dan AST sampai 300U/L tidak spesifik untuk 

kelainan hati saja, tetapi jika didapatkan peningkatan lebih dari 1000 U/L dapat 

dijumpai pada penyakit hati akibat virus, iskemik hati yang disebabkan hipotensi 

lama atau gagal jantung akut, dan keruskan hati akibat obat atau zat toksin 

(Rosida, 2016). Karena kadar SGPT serum meningkat pada keadaan penyakit 
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yang menyebabkan cedera hepatoseluler, maka kadar SGPT serum dapat secara 

efektif mengidentifikasi proses penyakit hati yang sedang berlangsung (Kim et al., 

2008). 

b. Pemeriksaan SGPT 

Sampel yang digunakan dalam pemeriksaan SGPT adalah sampel serum. 

Serum adalah bagian darah yang tidak mengandung sel-sel darah dan faktor-faktor 

pembekuan darah. Protein koagulasi lainnya dan protein yang tidak terkait dengan 

hemostasis, tetap berada dalam serum dengan kadar serupa dalam plasma. Apabila 

proses koagulasi berlangsung secara abnormal, serum mengandung sisa fibrinogen 

dan produk pemecahan fibrinogen atau protrombin yang belum di konevensi 

(Sacher dan McPherson, 2012). Serum diperoleh dari spesimen darah yang tidak 

ditambahkan antikoagulan dengan cara memisahkan darah menjadi 2 bagian 

dengan menggunakan sentrifuge, setelah darah didiamkan hingga membeku 

kurang lebih 15 menit (Nugraha, 2015). 

Metode yang digunakan untuk pemeriksaan SGPT adalah metode kinetik 

enzimatik sesuai International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), yang 

dilakukan menggunakan alat semi automatik yakni spektrofotometer merek 

ZENIX. Alat ini adalah salah satu alat yang digunakan di laboratorium klinik 

untuk melakukan pemeriksaan kimia darah. Pemeriksaan berdasarkan reaksi 

kinetik enzimatik umumnya dipengaruhi oleh pH, suhu, waktu, dan jenis substrat. 

Prinsip metode ini adalah ALT akan mengkatalis transaminase dari L-Alanine dan 

2-oxoglutarate membentuk L-Glutamate dan pyruvate direduksi menjadi D-

Lactate oleh enzim lactic dehydrogenase (LDH) dan niconamide adenine 

dinucleotide (NADH) teroksidase menjadi NAD. Banyaknya NADH yang 
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teroksidase berbanding langsung dengan aktivitas ALT dan diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 340 nm dan dengan temperatur 370C 

(Sardini, 2007). 

2. Pestisida 

a. Pengertian pestisida 

Pestisida berasal dari kata pest yang berarti hama dan cida yang berarti 

pembunuh. Jadi secara sederhana pestisida merupakan bahan kimia yang 

digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama, seperti tungau, 

tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur, bakteri, 

virus, cacing yang merusak akar tanaman, siput, tikus, burung, dan hewan lain 

yang dianggap merugikan. Pestisida dapat menurunkan populasi hama dengan 

cepat, sehingga meluasnya serangan hama dapat dicegah dan kehilangan hasil 

karena hama dapat ditekan (Sudarmo, 1991). 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

107/Permentan/SR.140/9/2014, pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain 

serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:  

1) Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak 

tanaman, bagian bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian. 

2) Memberantas rerumputan 

3) Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan 

4) Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian 

tanaman tidak termasuk pupuk 

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

ternak 
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6) Memberantas atau mencegah hama-hama air 

7) Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan 

penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan 

penggunaan pada tanaman, tanah dan air (Sudarmo, 1991). 

Pada umumnya pestisida yang digunakan untuk membunuh atau 

mengendalikan berbagai hama tersebut adalah racun yang berbahaya, sehingga 

dapat mengancam kesehatan manusia. Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana 

akan menimbulkan efek samping bagi kesehatan manusia, sumber daya hayati dan 

lingkungan. Adapun prinsip penggunaan pestisida yakni harus kompatibel dengan 

komponen pengendalian lain seperti komponen hayati, aman bagi pemakai (LD50 

dermal dan oral relatif tinggi), aman bagi lingkungan fisik dan biota, efisien untuk 

mengendalikan hama tertentu, mudah terurai, harus memenuhi persyaratan 

keamanan yang maksimum, dan harga yang terjangkau (Sudarmo, 1991). 

b. Formulasi pestisida 

Sebelum digunakan, pestisida harus diformulasi terlebih dahulu. Pestisida 

dalam bentuk murni biasanya diproduksi oleh pabrik bahan dasar, kemudian dapat 

diformulasi sendiri atau dikirim ke formulator lain. Setelah itu barulah diberi 

nama oleh formulator. Berikut merupakan beberapa formulasi pestisida yang 

sering dijumpai: 

1) Cairan emulsi (Emulsifiable Concentrates) 

Pestisida yang berbentuk cairan emulsi merupakan cairan pekat yang dapat 

dicampur dengan air dan akan membentuk emulsi. Pestisida yang berformulasi 

cairan emulsi meliputi pestisida yang di belakang nama dagang diikuti oleh 

singkatan ES (emulsifiable solution), WSC (water soluble concentrate), E 
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(emulsifiable) dan S (solution). Bila angka tersebut lebih dari 90% maka pestisida 

tersebut tergolong murni. Komposisi pestisida cair biasanya terdiri dari tiga 

komponen, yaitu bahan aktif, pelarut serta bahan perata. Contohnya yakni 

Basazinon 45/30 EC, Dharmabas 50 EC, Hopcin 50 EC, Kiltop 50 EC, Sumibas 

75 EC, Dimecron 30 ES, Dursban 155 E, Azodrin 15 WSC dan Terrazole 25 EC 

(Sudarmo, 1991). 

2) Butiran (Granulars) 

Formulasi butiran biasanya hanya digunakan pada bidang pertanian 

sebagai insektisida sestematik. Formulasi ini dapat digunakan bersamaan dengan 

waktu tanam untuk melindungi tanaman pada umur awal. Komposisi bahan aktif 

biasanya berkisar 2-25 persen, dengan ukuran butiran 20-80 mesh. Pestisida 

formulasi butiran dibelakang nama dagang biasanya tercantum singkatan G atau 

WDG (water dispersible granule). Contohnya Furadan 3 G, Nemacur 5 G, Ekalux 

5 G, Gaepax 75 WDG, Ridomil 2 G dan Hopcin 5G (Sudarmo, 1991). 

3) Debu (Dust) 

Komposisi pestisida formulasi debu ini biasanya terdiri atas bahan aktif 

dan zat pembawa seperti talek. Dalam bidang pertanian pestisida formulasi debu 

ini kurang banyak digunakan, karena kurang efisien. Contohnya Sevin 5 D dan 

Manzate D (Sudarmo, 1991). 

4) Tepung  

Komposisi pestisida formulasi tepung pada umumnya terdiri atas bahan 

aktif dan bahan pembawa seperti tanah liat atau talek. Untuk mengenal pestisida 

formulasi tepung, biasanya dibelakang nama dagang tercantum singkatan WP 

(wettable powder) atau WSP (water soluble powder). Contohnya Cymbush 12,5 
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WP, Sevidan 70 WP, Antracol 70 WP, Applaud 10 WP, Sevin 85 SP, Carbavin 85 

SP dan Orthene 75 SP (Sudarmo, 1991). 

5) Oli (Oil) 

Pestisida formulasi oli biasanya dapat dikenal dengan singkatan SCO 

(soluble concentrate oil). Biasanya formulasi ini dicampur dengan larutan minyak 

seperti xilen, korosen atau aminoester. Formulasi ini dapat digunakan untuk 

penyemprotan ULV (ultra low volume) dengan menggunakan atomizer. Formulasi 

ini sering digunakan pada tanaman kapas. Contohnya Sevin 4 Oil dan Basudin 90 

SCO (Sudarmo, 1991). 

6) Fumigansia (Fumigant) 

Pestisida ini berupa zat kimia yang dapat menghasilkan uap, gas, bau, asap 

yang berfungsi untuk membunuh hama. Biasanya digunakan digudang 

penyimpanan. Contohnya Methyl bromide, Gammexane, CH3Br, DD dan 

Carbondisulfide (Sudarmo, 1991). 

c. Jenis-jenis pestisida 

1) Insektisida 

Insektisida merupakan salah satu jenis pestisida yang berfungsi untuk 

membunuh serangga (Sudarmo, 1991). Terdapat berbagai macam golongan 

insektisida, seperti: 

a) Organochlorine 

Organochlorine merupakan insektisida chlorinated hydrocarbon kimiawi 

yang relatif stabil dan kurang reaktif, hal tersebut ditandai dengan dampak 

residunya yang lama terurai di lingkungan (Raini, 2007). Golongan 

organochlorine terdiri atas carbon, chlorine dan hydrogen. 
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b) Organophospate 

Organophospate merupakan racun pembasmi serangga yang paling toksik 

secara akut terhadap binatang bertulang belakang seperti ikan, burung, cicak dan 

mamalia. Pestisida ini mempunyai efek memblokade penyaluran impuls syaraf 

dengan cara mengikat enzim asetilkolinesterase. Keracunan kronis pestisida 

golongan organophospate berpotensi karsinogenik (Raini, 2007).  

c) Carbamate 

Carbamate merupakan ester asam N-metilkarbamat yang bekerja 

menghambat asetilkolinesterase. Tetapi pengaruhnya terhadap enzim tersebut 

tidak berlangsung lama, karena prosesnya cepat reversibel. Pada umumnya, 

pestisida kelompok ini dapat bertahan dalam tubuh antara 1 sampai 24 jam 

sehingga cepat diekskresikan (Raini, 2007).  

2) Herbisida 

Herbisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh 

gulma (Sudarmo, 1991). Terdapat berbagai macam golongan herbisida, seperti: 

a) Senyawa klorofenoksi 

Senyawa klorofenoksi contohnya adalah 2,4-D (2,4 asam 

diklorofenoksiasetat) dan 2,4,5-T (2,4,5-asam triklorofenoksi asetat). 

Toksisitasnya pada hewan relatif rendah, tetapi mempunyai efek toksik pada 

manusia (Raini, 2007). 

b) Herbisida biperidil 

Herbisida biperidil misalnya parakuat dan dikuat, telah dipergunakan 

secara luas. Toksisitas zat ini dilakukan lewat pembentukan radikal bebas. 
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Keracunan kronis pestisida paraquat dan dikuat bersifat karsinogenik (Raini, 

2007). 

3) Fungisida 

Fungisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau 

menghentikan perkembangan jamur (Sudarmo, 1991). Terdapat berbagai macam 

golongan fungisida, seperti: 

a) Senyawa merkuri 

Contoh senyawa merkuri yakni metil dan etil merkuri, yang merupakan 

fungisida yang sangat efektif dan telah dipergunakan secara luas untuk 

mengawetkan butir padi-padian (Raini, 2007).  

b) Senyawa dikarboksimida 

Senyawa dikarboksimida antara lain dimetil-tiokarbamat (ferbam, tiram dan 

ziram) dan etilenbisditiokar (maneb, nabam, dan zineb). Toksisitas akut senyawa 

ini relatif rendah, karena itu zat ini dipergunakan secara luas dalam pertanian 

tetapi dapat berpotensi karsinogenik (Raini, 2007). 

4) Rodentisida 

Rodentisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh 

tikus (Sudarmo, 1991). Terdapat berbagai macam golongan fungisida, seperti: 

a) Coumarins (Anticoagulants) 

Salah satu golongan rodentisida yang sering digunakan adalah coumarins, 

contohnya yakni warfarin (Sudarmo, 1991). Warfarin adalah suatu antikoagulan 

yang bekerja sebagai anti metabolit vitamin K, warfarin dapat menghambat 

pembentukan protrombin. Bahan kimia ini telah dipergunakan secara luas karena 

toksisitasnya rendah (Raini, 2007). 
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b) Rodentisida lainnya 

Rodentisida lainnya mencakup produk tumbuhan misalnya alkaloid 

striknin, perangsang susunan syaraf pusat kuat, squill merah, yang mengandung 

glikosida skilaren A dan B. Glikosida ini mempunyai efek kardiotonik dan emesis 

sentral karena itu zat ini secara relatif tidak beracun bagi sebagian besar mamalia 

tetapi sangat beracun bagi tikus (Raini, 2007). 

d. Dampak penggunaan pestisida bagi kesehatan 

Selain bermanfaat untuk meningkatkan hasil pertanian, pestisida juga 

menghasilkan dampak negatif bagi kesehatan. Adapun dampak negatif tersebut 

antara lain: 

1) Banyak pestisida yang digunakan dibidang pertanian sangat berbahaya bagi 

otak dan syaraf. Bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi sistem syaraf disebut 

neurotoksin. Beberapa gejala dari penyakit pada otak yang disebabkan oleh 

pestisida adalah masalah ingatan yang gawat, sulit berkonsentrasi, perubahan 

kepribadian, kelumpuhan, kehilangan kesadaran dan koma (Suwondo, 2005). 

2) Hati adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menetralkan bahan-bahan kimia 

beracun. Pestisida yang masuk ketubuh akan mengalami proses detoksikasi 

oleh organ hati. Senyawa racun ini akan diubah menjadi senyawa lain yang 

sifatnya tidak lagi beracun terhadap tubuh. Meskipun demikian hati itu sendiri 

sering kali dirusak oleh pestisida apabila terpapar selama bertahun-tahun. Hal 

ini dapat menyebabkan penyakit seperti hepatitis, sirosis bahkan kanker 

(Pamungkas, 2016). 
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3) Reaksi alergi adalah gangguan sistem kekebalan tubuh manusia. Hal ini adalah 

reaksi yang diberikan tubuh terhadap bahan-bahan asing. Pestisida bervariasi 

dalam mengakibatkan reaksi alergi (Suwondo, 2005). 

4) Beberapa pestisida dapat mempengaruhi horman reproduksi yang dapat 

menyebabkan penurunan produksi sperma pada pria dan pertumbuhan sel telur 

yang tidak normal pada wanita. Beberapa pestisida dapat menimbulkan 

pelebaran tiroid yang akhirnya menjadi kanker tiroid (Suwondo, 2005). 

5) Individu yang terpapar oleh pestisida bisa mengalami batuk yang tidak juga 

sembuh, atau merasa sesak di dada. Ini merupakan gejala penyakit bronkitis, 

asma, atau penyakit paru-paru lainnya. Kerusakan paru-paru yang sudah 

berlangsung lama dapat mengarah pada kanker paru-paru (Pamungkas, 2016). 

6) Lambung dan usus yang terpapar pestisida akan menunjukkan respon mulai 

dari yang sederhana seperti iritasi, rasa panas, mual, muntah hingga respon 

fatal yang dapat menyebabkan kematian seperti perforasi, pendarahan dan 

korosi lambung. Muntah- muntah, sakit perut dan diare adalah gejala umum 

dari keracunan pestisida. Banyak 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 (Pamungkas, 2016). 

3. Petani pengguna pestisida 

Petani adalah seseorang yang bekerja di bidang bisnis pertanian utamanya 

dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan 

dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah dan lain lain, dengan harapan 
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untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk di gunakan sendiri ataupun 

menjualnya kepada orang lain (Primada, 2015). Sektor pertanian merupakan 

sektor yang strategis dalam perekonomian nasional disebabkan sektor ini sumber 

utama kehidupan dan pendapatan masyarakat tani, penyedia kebutuhan pangan 

rakyat, penghasil bahan mentah dan bahan baku industri pengolahan, penyedia 

lapangan kerja dan lapangan usaha, sumber penghasil devisa negara dan salah satu 

unsur pelestarian lingkungan hidup serta sebagai usaha yang berperan dalam 

peningkatan kesejahteraan petani (Martina dan Praza, 2018). 

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup 

masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan 

produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan 

pengembangan kelembagaan pertanian (Isbah dan Iyan, 2016). Pembangunan 

pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi 

kebutuhan pangan dan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan 

pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan 

(Hayati, Elfiana, dan Martina, 2017). 

Tingginya permintaan pangan, terutama beras dan peningkatan jumlah 

penduduk juga menjadi masalah dalam pencapaian target produksi. Kegiatan 

usahatani padi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan 

petani agar menghasilkan keuntungan menjadi lebih tinggi. Namun hal ini dengan 

masalah tingginya biaya produksi sebagai akibat kelangkaan faktor produksi 

seperti benih unggul, pupuk, dan obat-obatan pemberantas hama dan penyakit 

tanaman dan tenaga kerja di sektor pertanian (Panurat, 2014). Di samping itu, 

keberadaan organisme pengganggu tanaman juga menjadi ancaman terhadap 
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produksi pertanian. Untuk menyiasati hal ini pemerintah melakukan kebijakan 

intensifikasi pertanian. Salah satu kegiatan dalam intensifikasi pertanian adalah 

pemberantasan hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan pestisida 

(Flisia, Tarigan, dan Salmah, 2013). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa porsi terbesar jenis pestisida yang 

terjual berupa herbisida, kemudian disusul insektisida dan fungisida. Tingginya 

penggunaan pestisida tersebut bagaimanapun menambah risiko kesehatan yang 

dihadapi, baik oleh para operator pestisida maupun masyarakat secara luas 

(Entianopa dan Santoso, 2016). Di samping memiliki banyak manfaat bagi sektor 

pertanian, aplikasi pestisida memiliki potensi bahaya yang besar baik terhadap 

manusia, hewan, maupun lingkungan. Adapun segi bahaya dari pestisida adalah 

gangguan kesehatan pada pekerja, keracunan, kebakaran, dan pencemaran 

lingkungan hidup (Flisia, Tarigan, dan Salmah, 2013). 

Risiko kesehatan yang dialami oleh para pengguna pestisida biasanya 

berkaitan dengan cara-cara pengamanan pemakaian pestisida tersebut, sedangkan 

risiko kesehatan yang diderita oleh masyarakat luas umumnya karena terjadinya 

pencemaran pestisida yang masuk pada rantai makanan, dan keracunan pestisida, 

baik akibat tertelan atau terhirup pestisida maupun akibat kontak langsung melalui 

kulit (Entianopa dan Santoso, 2016). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan penggunaan 

pestisida antara lain tingkat pengetahuan, sikap/perilaku pengguna pestisida, 

penggunaan alat pelindung, serta kurangnya informasi yang berkaitan dengan 

resiko penggunaan pestisida. Selain itu petani lebih banyak mendapat informasi 
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mengenai pestisida dari petugas pabrik pembuat pestisida dibanding petugas 

kesehatan (Entianopa dan Santoso, 2016). 

4. Hubungan paparan pestisida terhadap kadar SGPT 

Pada umumnya pestisida yang digunakan untuk membunuh atau 

mengendalikan berbagai hama tersebut adalah racun yang berbahaya, sehingga 

dapat mengancam kesehatan manusia. Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana 

akan menimbulkan efek samping bagi kesehatan manusia (Sudarmo, 1991). 

Hati merupakan salah satu organ target pestisida. Hati adalah organ tubuh 

yang berfungsi untuk menetralkan bahan-bahan kimia beracun, maka pestisida 

yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami proses detoksifikasi oleh organ hati. 

Senyawa racun ini akan diubah menjadi senyawa lain yang sifatnya tidak lagi 

beracun terhadap tubuh. Meskipun demikian, hati itu sendiri sering kali dirusak 

oleh pestisida apabila terpapar selama bertahun-tahun (Pamungkas, 2016). 

Pestisida masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara, diantaranya absorpsi 

melalui kulit, melalui oral baik disengaja atau kecelakaan, dan melalui 

pernapasan. Absorbsi lewat kulit atau subkutan dapat terjadi jika substansi toksik 

menetap di kulit dalam waktu lama. Paparan melalui saluran pernapasan terjadi 

jika pemaparan berasal dari droplet, uap atau serbuk halus (Pamungkas, 2016).  

Masuknya pestisida dapat menginduksi produksi serotonin dan histamin, 

hormon ini memicu reaksi alergi dan dapat menimbulkan senyawa baru yang lebih 

toksik (Pamungkas, 2016). Salah satu zat aktif pestisida yang dapat merusak hati 

adalah paraquat. Hati merupakan organ target primer dari toksisitas paraquat baik 

akut maupun kronis khususnya yang masuk ke dalam tubuh secara ingesti. Hal ini 

dikarenakan hati merupakan organ tubuh yang penting untuk mendetoksifikasi zat 
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kimia yang tidak berguna atau merugikan tubuh, termasuk zat kimia paraquat 

(Muhartono dkk., 2015). 

Proses terjadinya kerusakan pada organ hati sebagai organ yang 

mendetoksifikasi zat kimia seperti paraquat, dapat terjadi akibat toksisitas 

langsung atau melalui konversi zat kimia yang terkandung dalam herbisida 

paraquat menjadi toksin aktif oleh hati sehingga dapat menyebabkan timbulnya 

beberapa kelainan pada hati seperti pembengkakan hepatosit, kongesti sinusoid 

hati, fibrosis, sirosis, dan nekrosis (Muhartono dkk., 2015). Apabila terjadi 

kelainan pada hati, maka satu-satunya petunjuk untuk mendeteksi adanya kelainan 

pada fungsi hati adalah dengan melakukan pemeriksaan enzim. 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). 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). 

 


