
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tiga faktor yang mempengaruhi kejadian suatu penyakit yaitu faktor 

penjamu (host), penyebab penyakit (agent) dan faktor lingkungan 

(environment). ketiga faktor tersebut saling terkait dan tidak berdiri sendiri-

sendiri. Jika salah satu faktor terjadi dominan maka akan terjadi kondisi 

yang tidak seimbang sehingga mempengaruhi status kesehatan (Bustan, 

2006).  

Pestisida adalah salah satu agent (penyebab) penyakit yang terdapat 

di lingkungan kerja pertanian, Perkebunan dan kehutanan. Keterpaparan 

manusia akan bahan kimia terutama pestisida, dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan dan perilaku pekerja. Kedua faktor ini berkaitan erat dengan 

adanya paparan didalam tubuh seseorang pekerja yang pada akhirnya dapat  

berdampak negatif (Depkes RI, 1990). Salah satu kelompok tenaga kerja 

yang sering terpapar pestisida adalah petani.  

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar 

penduduknya adalah bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Keracunan pestisida dikalangan petani di Indonesia tidak dilaporkan secara 

rutin, walaupun ada masih sangat terbatas berdasarkan laporan yang masuk 

dari rumah sakit dan jika dibandingkan dengan jumlah pengguna pestisida 

data yang tersedia terbatas. Para petani potensial terkena keracunan pestisida 

 



yang dipergunakan dilahan usaha taninya. Keracunan terjadi disebabkan 

kurangnya pengetahuan dan praktik penyemprotan yang tidak memenuhi 

syarat yaitu; 1) kurang mengertinya petani akan bahaya pestisida; 2) masih 

banyak pestisida yang sangat berbahaya yang beredar dan mudah didapat oleh 

petani; 3) tidak tersedianya alat pelindung diri yang aman, murah dan enak 

digunakan oleh petani (Achmadi UF, 1991).   

Bagi kebanyakan petani, untuk menghadapi masalah hama atau pun 

penyakit, satu-satunya jalan yang baik dan yang termudah adalah dengan 

penyemprotan pestisida secara berulang-ulang tanpa memikirkan faktor 

lingkungan, kesehatan, keamanan dan bahkan ekonomi (Sembel, 2008).  

Pestisida digunakan bukan atas  dasar indikasi untuk pengendalian 

hama namun mereka menjalankan cara “cover blanket system” (dengan ada 

ataupun tidak adanya hama, tanaman tetap disemprot dengan pestisida) (David 

Weir, 1995 ).  

Kenyataan yang terjadi di Indonesia bahwa penggunaan pestisida 

terus meningkat. Seperti tercatat, bahwa pada tahun 2002 terdaftar 813 nama 

dagang pestisida, meningkat menjadi 1082 nama dagang pada tahun 2004 dan 

lebih dari 1500 nama dagang pada tahun 2006 (Direktorat Pupuk dan 

Pestisida, 2002; Koperasi Ditjen BSP, 2004). Sedang pada tahun 2009 tercatat 

sebanyak 7000 jenis pestisida yang beredar. Meningkatnya jumlah pestisida 

tersebut disebabkan banyaknya pestisida generik yang terdaftar, bahkan cukup 

banyak ditemukan satu bahan aktif didaftarkan dengan lebih dari 10 nama 

dagang. Meningkatnya jumlah nama dagang pestisida tanpa diikuti dengan 



meningkatnya jumlah bahan aktif tidak memberikan nilai tambah terkait 

dengan usaha untuk memperkecil risiko penggunaan pestisida. Dalam hal 

tertentu justu akan memperbesar risiko. 

Pengunaan pestisida yang tidak terkendali akan berakibat pada 

kesehatan petani itu sendiri dan lingkungan pada umumnya. Organisasi 

kesehatan dunia (WHO) memperkirakan setiap tahun terjadi 1– 5 juta kasus 

keracunan pestisida pada pekerja pertanian dengan tingkat kematian 220.000 

jiwa.  Penelitian yang dilakukan oleh Mwanthi (1995) pada petani di Kenya, 

keracunan pestisida 90% di sebabkan oleh golongan organophosphate dengan 

angka keracunan pertahunnya mencapai 350.000 kasus 

Menurut Achmadi (1991) jumlah masyarakat Indonesia yang 

keracunan pestisida pada tahun 1990-an, yaitu 2000 orang bahkan penderita 

subklinis dan samar jumlahnya lebih banyak
 
(Munaf, 1995).  

Hasil Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 

menyebutkan bahwa pemeriksaan cholinesterase darah di tiga kabupaten / 

kota pada tahun 2010 pada kota pontianak, kabupaten Kubu Raya dan Kota 

Singkawang terhadap 121 petani pengguna pestisida  menunjukkan adanya 

keracunan pestisida 97 petani ( 80,16 % ). Pemeriksaan cholinesterase belum 

mencakup setap Kabupaten / Kota serta tidak rutin setiap tahun dilakukan 

karena keterbatasan dana. 

Hasil pemeriksaan di Kota Pontianak terhadap 43 petani, menunjukan 

adanya keracunan 38 petani ( 88,37 % ). Hasil pemeriksaan di Kabupaten 

Kubu Raya terhadap 35 petani, menunjukan adanya keracunan 26 petani ( 



74,28 % ) . Hasil pemeriksaan di Kota Singkawang terhadap 43 petani, 

menunjukan adanya keracunan 39 petani ( 90,69 % ). Dari  data hasil 

pemeriksaan aktivitas cholinesterase, Kota Singkawang menunjukan angka 

keracunan terbesar.  

Hasil laporan Dinas Kesehatan Kota Singkawang menyebutkan bahwa 

pemeriksaan cholinesterase darah di lima kecamatan pada tahun 2010 

terhadap 199 petani menunjukan adanya keracunan 167 petani ( 83,91% ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.2  Hasil Pemeriksaan Cholinesterase Kota Singkawang  

Tahun 2010 

No Kecamatan 

 

% CHO 

 

Jumlah 

diperiksa 

0 -25 % 

Berat 

> 25-50% 

Sedang 

>50-75% 

Ringan 

>75-100% 

Normal 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

Singkawang 

Barat 

Singkawang 

Timur 

Singkawang  

Utara 

Singkawang 

Selatan 

Singkawang 

Tengah 

6 

 

7 

 

12 

 

27 

 

23 

13 

 

14 

 

4 

 

12 

 

11 

8 

 

3 

 

6 

 

6 

 

5 

4 

 

1 

 

9 

 

4 

 

4 

41 

 

25 

 

41 

 

49 

 

43 

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan Kota Singkawang, 2010 

Data hasil pemeriksaan aktivitas cholinesterase di Kota Singkawang, 

Kecamatan Singkawang Selatan dan Singkawang Tengah menunjukan angka 

keracunan terbesar. 

Dilakukan survei pendahuluan untuk melihat keadaan di Kelurahan 

Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan dan Kelurahan Bukit Batu 

Kecamatan Singkawang Tengah. Dari hasil pemantauan dan wawancara di 

Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan dari 23 petani didapatkan 



73,91 % mengetahui cara penatalaksanaan pestisida dan  menggunakan APD 

dalam penyemprotan serta mengetahui akan bahaya pestisida. Selain itu 

berdasarkan informasi dari penyuluh pertanian, masyarakat disana tanggap 

terhadap program – program pertanian, termasuk materi yang disampaikan 

sewaktu melakukan penyuluhan. Sementara hasil pemantauan dan wawancara 

di Kelurahan Bukit Batu  Singkawang Tengah dari 18 petani di didapatkan 

hanya 33,3 % yang mengetahui cara penatalaksanaan pestisida dengan baik 

dan benar seperti sebagian besar pemakaian APD serta konsentrasi pestisida 

yang tidak dilebihkan. Disamping itu masalah utama yang belum dipahami 

berkaitan dengan keracunan pestisida adalah bahwa gejala dan tanda 

keracunan khususnya golongan organophosphate umumnya tidak selamanya 

spesifik bahkan cenderung menyerupai gejala penyakit biasa seperti pusing, 

mual, dan lemah sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai suatu penyakit 

yang tidak memerlukan terapi khusus.  

Karena tingginya keracunan pestisida dan kurangnya pemahaman 

penatalaksanaan pestisida dengan baik dan benar seperti sebagian besar 

pemakaian APD yang tidak lengkap dan melebihkan konsentrasi pestisida, 

maka Kecamatan Singkawang Tengah digunakan sebagai sasaran penelitian. 

Dari berbagai permasalahan yang telah jelaskan di atas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai Analisis faktor resiko keracunan 

pestisida organophosphat pada petani sayur di Kelurahan Bukit Batu 

Kecamatan Singkawang Tengah.  

 



1.2 Rumusan Masalah  

Petani tidak mungkin terpisah dari penggunaan pestisida, khususnya 

jika cara-cara lain tidak mampu lagi mengendalikan populasi hama. Dalam 

pengaplikasian pestisida seringkali petani tidak menggunakan APD secara 

lengkap dan melebihkan dosis disaat menyeprot hama, masalah lain adalah 

bahwa gejala dan tanda keracunan golongan organophosphate umumnya tidak 

selamanya spesifik dan cenderung menyerupai gejala penyakit biasa sehingga 

oleh masyarakat dianggap sebagai suatu penyakit yang tidak memerlukan 

terapi khusus. 

Keracunan pestisida tidak dilaporkan secara rutin, terbatas pada 

laporan yang masuk dari rumah sakit. Pemakaian petisida di Kota Singkawang  

cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Data hasil pemeriksaan aktivitas 

cholinesterase Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Kota Singkawang 

menunjukan angka keracunan terbesar  yaitu ( 90,69 % ). 

Hasil pemeriksaan di Kecamatan Singkawang Tengah terhadap 43 

petani, menunjukan adanya keracunan 39 petani (90,7 %).  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah “ Apakah ada hubungan antara pengetahuan, praktik penyemprotan 

pestisida, lama kontak, frekuensi, masa kerja, dan penggunaan alat pelindung 

diri (APD) dengan keracunan pestisida organophosphat pada petani sayur di 

Kecamatan Singkawang Tengah tahun 2012 ?” 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk menganalisis faktor – faktor yang berhubungan dengan keracunan  

pestisida organophosphat  pada petani sayur di Kelurahan Bukit Batu 

Kecamatan Singkawang Tengah.  

      1.3.2 Tujuan khusus 

a. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan, praktik penyemprotan, 

lama kontak, frekuensi penyemprotan pestisida, lama kerja, pemakaian 

alat pelindung diri dan mengukur kadar cholinesterase darah pada 

petani. 

b. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dengan keracunan 

pestisida pada petani di Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang 

Tengah. 

c. Menganalisis hubungan antara praktik dengan keracunan pestisida 

pada petani di Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah. 

d.  Menganalisis hubungan antara penggunaan lama kontak / durasi 

dengan keracunan pestisida pada petani di Kelurahan Bukit Batu 

Kecamatan Singkawang Tengah. 

e. Menganalisis hubungan frekuensi penyemprotan dengan keracunan 

pestisida pada petani di Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang 

Tengah. 

f. Menganalisis hubungan masa kerja dengan keracunan pestisida pada 

petani di Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah. 



g. Menganalisis hubungan antara penggunaan alat pelindung diri ( APD) 

dengan keracunan pestisida pada petani di Kelurahan Bukit Batu 

Kecamatan Singkawang Tengah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian dapat menambah wawasan Ilmu pengetahuan, informasi 

mengenai masalah aktivitas enzim cholinesterase dan dokumen ilmiah 

yang mungkin dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. 

2. Departemen Kesehatan 

Dapat digunakan sebagai masukan untuk pengawasan dan pencegahan 

keracunan pestisida golongan organophosphate (angka prevalensi 

keracunan) serta mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh 

pestisida pada masyarakat petani Kecamatan Singkawang Tengah dan 

masyarakat .  

3. Departemen  Pertanian  

Khusus bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) penelitian ini dapat 

digunakan dalam memberikan Penyuluhan dan Pembinaan kepada 

masyarakat petani tentang tata cara aplikasi penyemprotan.  

4. Pendidikan Tenaga Kesehatan 

Bermanfaat untuk mengembangkan teori yang ada serta memberikan 

masukan secara teoritis praktis bagi pemecahan masalah kesehatan kerja, 

khususnya pemaparan pestisida pada tenaga penyemprot. 

 



5. Masyarakat 

Bermanfaat sebagai bahan informasi mengenai kadar cholinesterase  

masing masing akibat dampak pengaplikasian pestisida yang tidak 

memenuhi syarat.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Lingkup keilmuan 

Dari segi keilmuan penelitian ini terlingkup dalam ilmu kesehatan 

masyarakat bidang kesehatan Lingkungan 

2. Lingkup masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada hubungan pengetahuan dan 

praktik penyemprotan pestisida dengan keracunan pestisida 

organophosphate pada petani sayur. 

3. Lingkup sasaran 

Sasaran dalam penelitian ini adalah petani sayur yang terpapar pestisida 

dalam proses kerjanya. 

4. Lingkup Lokasi 

lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Singkawang Tengah. 

5. Lingkup waktu 

Penelitian ini dilaksanakan antara bulan September – November 2012 


