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Keterangan:  

                         = Diteliti 

                         = Tidak Diteliti 
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Berdasarkan kerangka konsep tersebut dapat dijelaskan bahwa beberapa 

petani seringkali menggunakan pestisida untuk membasmi organisme 

pengganggu. Sampai saat ini petani belum dapat menghentikan penggunaan 

pestisida kimiawi, karena pestisida dapat meningkatkan mutu dan hasil pertanian. 

Adapun karakteristik petani pengguna pestisida dapat diidentifikasi berdasarkan 

usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, frekuensi dan durasi penyemprotan 

pestisida serta penggunaan APD. 

Adapun faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan penggunaan pestisida 

salah satunya adalah perilaku pengguna pestisida dalam penggunaan alat 

pelindung diri, baik saat mempersiapkan, saat melakukan penyemprotan, atau 

sesudah melakukan penyemprotan.  

Penggunaan pestisida tanpa diimbangi dengan perlindungan dan perawatan 

kesehatan, orang yang sering berhubungan dengan pestisida secara lambat laun 

akan mempengaruhi kesehatannya. Untuk memastikan apakah petani terpapar atau 

tidaknya zat kimia berbahaya pestisida, maka diperlukan pemeriksaan 

laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan yakni pemeriksaan 

kadar SGPT. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk melihat apakah ada 

peningkatan kadar enzim SGPT pada petani. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah komponen atau faktor yang berkaitan satu sama 

lain dan telah diinventarisasi lebih dulu dalam penelitian (Nasir, Muhith, dan 

Ideputri, 2011). Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kadar SGPT 

pada Petani Pengguna Pestisida di Desa Kekeran, Mengwi, Badung. 
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2. Definisi operasional 

Definisi operasional merupakan definisi variabel-variabel yang akan 

diteliti secara operasional di lapangan (Riyanto, 2011). Untuk membatasi ruang 

lingkup atau pengertian variabel, maka variabel tersebut diberi batasan. Definisi 

operasional ini juga bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau 

pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan 

instrument (Notoatmodjo, 2005). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Cara 

Pengukuran 

Skala 

1 2 3 4 5 

1 Kadar SGPT Enzim yang 

kadarnya dalam 

darah dijadikan 

penanda 

terjadinya 

gangguan fungsi 

hati (Widarti dan 

Nurqaidah, 

2019). 

Pengukuran 

dilakukan 

dengan metode 

kinetik 

enzimatik. 

 

Ordinal 

 

Kategori: 

Normal: 

<40 U/L 

Tinggi: 

≥40 U/L 

2 Petani Seseorang yang 

bekerja di bidang 

pertanian dengan 

melakukan 

pengelolaan 

tanah untuk  

Pengukuran 

dilakukan 

berdasarkan 

wawancara. 

Nominal 
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1 2 3 4 5 

  menumbuhkan 

dan memelihara 

tanaman 

(Primada, 2015). 

  

3 Pengguna 

Pestisida 

Petani yang 

menggunakan 

bahan kimia 

untuk membunuh 

berbagai hama 

yang dianggap 

merugikan 

(Sudarmo, 1991). 

Pengukuran 

dilakukan 

berdasarkan 

wawancara. 

Nominal 

 


