
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kegiatan mengendalikan jasad pengganggu merupakan pekerjaan yang 

memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Pestisida merupakan pilihan utama 

pengendalian hama, penyakit, dan gulma karena membunuh langsung jasad 

pengganggu. Kemanjuran pestisida dapat diandalkan, penggunaannya mudah, 

tingkat keberhasilannya tinggi, ketersediaannya mencukupi, dan mudah didapat, 

serta biayanya relatif murah. Manfaat pestisida memang sudah terbukti, sehingga 

muncul kondisi ketergantungan bahwa pestisida adalah faktor penentu tingginya 

produksi dan kualitas produk, seperti yang tercermin dalam setiap paket program 

atau kegiatan pertanian yang senantiasa menyertakan pestisida sebagai bagian dari 

input produksi (Wahyuni, 2010).  

Pestisida sintetik yang banyak digunakan oleh petani di Indonesia adalah 

golongan organofosfat. Senyawa golongan organofosfat (Organo phosphates – 

Ops) adalah racun pembasmi serangga yang paling toksik terhadap binatang 

bertulang belakang seperti ikan, burung, kadal, cicak, dan mamalia, serta dapat 

mengganggu pergerakan otot dan dapat menyebabkan kelumpuhan (Wudianto, 

2010). Pestisida golongan organofosfat banyak digunakan karena sifat-sifatnya 

yang menguntungkan seperti selektif, tidak presisten dalam tanah, dan tidak 

menyebabkan resistensi pada serangga. Masa degradasi senyawa organofosfat 

dalam lingkungan adalah sekitar dua minggu, maka penyemprotan pestisida 

golongan organofosfat dilakukan dalam dua minggu sekali (Djojosumarto, 2008).  
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Di Indonesia, pestisida golongan organofosfat banyak digunakan hingga 

mencapai 22,29% (Oginawati, 2006). Senyawa golongan organofosfat merupakan 

turunan dari asam fosfat yang dapat dibedakan menjadi turunan alifatik seperti  

tetraetilpiriofosfat, azordin, diklorovos, mevinfos, dan metamidofos, turunan fenil 

seperti  parathon, profenofos, sulprofos, dan turunan heterosoklik seperti  

diazinon, azinfosmetil, klorpirifos (Minton dan Murray, 1988).Salah satu jenis 

pestisida golongan organofosfat yang digunakan oleh petani di kawasan Bedugul 

adalah Calicron, dursban, dan green tonic (Pasek dan Suprihatin, 2015).  

Penggunaan pestisidagolongan organofosfat pada tanaman akan 

meninggalkan residu pada produk pertanian, bahkan untuk pestisida tertentu 

masih dapat ditemukan sampai saat produk pertanian tersebut diproses untuk 

pemanfaatan selanjutnya maupun saat dikonsumsi (Pasek dan Suprihatin, 2015). 

Residu pestisida pada buah, ada yang hanya menempel pada kulit dan tertinggal 

dalam kulit ataupun pada daging buah, hal ini tergantung pada ketebalan, kulit 

buah, pori-pori buah dan jenis pestisida yang digunakan. Residu pestisida 

merupakan sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang terdapat pada atau 

dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah. Masalah utama 

bagi kesehatan masyarakat adalah adanya residu pestisida dalam makanan, 

termasuk dalam sayur dan buah. Residu yang ditinggalkan dapat secara langsung 

maupun tidak langsung sampai kepada manusia. Residu pestisida dalam makanan 

yang dikonsumsi sehari-hari dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan yang dapat ditunjukkan dengan adanya gejala akut seperti sakit kepala, 

mual, muntah, dan lain-lain. Gejala kronis yang ditimbulkan oleh residu pestisida 

seperti kehilangan nafsu makan, kejang otot, dan lain-lain (Isnawati, 2005). 
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Besarnya residu pestisida yang tertinggal pada produk pertanian tersebut 

tergantung pada dosis pemakaian, interval aplikasi, faktor-faktor lingkungan fisik 

yang mempengaruhi pengurangan residu, dan lain-lain.  

Pestisida golongan organofosfat banyak digunakan oleh petani termasuk 

pada tanaman strawberry, hal ini dikarenakan tanaman strawberry rentan 

terserang hama sehingga penggunaan pestisida sangat dibutuhkan untuk 

menghasilkan produksi buah dengan kualitas baik. Buah strawberry berkualitas 

baik yang ditunjukkan dengan warna buah yang merah mencolok, dengan bentuk 

yang mungil, menarik, serta rasa yang manis dan segar. Strawberry merupakan 

tanaman subtropis yang dapat beradaptasi dengan baik di dataran tinggi tropis 

yang memiliki temperatur 17-200C dengan kelembaban udara antara 80-90%, 

curah hujan 600-700 mm/tahun, dan lama penyinaran matahari yang dibutuhkan 

yaitu sekitar 8-10 jam setiap harinya (Sitepu, 2007).Dengandemikianstrawberry 

sangat cocok tumbuh di Kawasan Bedugul yang banyak menyediakan agrowisata 

petik strawberry secara langsung. Usaha buah petik strawberry langsung ini 

memang lebih menguntungkan dibandingkan dengan menjual strawberry 

dipasaran. Kebanyakan petani dalam budidaya buah strawberry selalu 

menggunakan bahan pestisida atau insektisida dalam upaya peningkatan hasil 

produksi mereka tanpa memikirkan apa akibat dari penggunaan pestisida tersebut 

terutama untuk kesehatan manusia sebagai konsumen. Petani atau pelaku usaha 

masih belum banyak mengetahui senyawa apa yang terkandung di dalam produk 

mereka, juga apabila ada pestisida yang masih menempel pada buah strawberry 

yang siap dipetik. Demikian pula konsumen atau pembeli buah strawberry petik 

ini seringsecara langsung mengkonsumsi buah tanpa mencucinya terlebih dahulu. 
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Untuk mengetahui residu pestisida yang ada pada buah strawberry, analisis residu 

pestisida dapat dilakukan dengan berbagai metode dan alat antara lain 

Kromatografi Cair, Elektroforesis Kapiler, dan Kromatografi Gas.Dari semua 

metode yang disebutkan, Kromatografi Gas merupakan metode penentuan yang 

paling sering digunakan untuk analisis pestisida. Dengan alasan tersebut maka 

perlu dilakukan penelitian mengenai kandungan residu pestisida organofosfat 

pada buah strawberry di kawasan Bedugul, Tabanan-Bali. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka, permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Apakah terdapat kandungan residu pestisida organofosfat pada buah 

strawberryyang ada di pasar dan usaha tani petik langsung di kawasan 

Bedugul ? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui keberadaan kandungan residu pestisida organofosfat pada 

buah strawberryyang ada di pasar dan usaha tani petik langsung di 

kawasan Bedugul. 

1.4  Manfaat Penelitian  

Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang kandungan 

residu pestisida yang ada dalam buah strawberry di kawasan Bedugul, 

menambah informasi tentang dampak pestisida bagi kesehatan, dan 

memberikan pengetahuan kepada petani atau pelaku usaha strawberry 

mengenai penggunaan pestisida. 


