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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pestisida 

Pestisida merupakan suatu substansi bahan kimia dan material lain 

(mikroorganisme, virus, dan lain-lain) yang tujuan penggunaannya untuk 

mengontrol atau membunuh hama dan penyakit yang menyerang tanaman, bagian 

tanaman, dan produk pertanian, membasmi rumput/gulma, mengatur, dan 

menstimulasi pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman, namun bukan 

penyubur. Pestisida meliputi herbisida (untuk mengendalikan gulma), insektisida 

(untuk mengendalikan serangga), fungisida (untuk mengendalikan fungi), 

nematisida (untuk mengendalikan nematoda), dan rodentisida (racun vertebrata) 

(Sanborn et al., 2002 dan Rianto 2006). Penggunaan pestisida dianggap 

menguntungkan untuk menekan kehilangan hasil sebelum dan setelah panen 

(Gonzales et al., 2007). Terdapat 3 kelompok utama pestisida konvensional antara 

lain :  

a. Organoklorin, umumnya terurai sangat lambat dan memerlukan waktu yang 

relatif lama (dieldrin, chlordan, aldrin, DDT, dan heptaklor) 

b. Organofosfat, sangat toksik pada manusia, tetapi umumnya cepat terurai 

(diazinon, malation, dimetoat, profenofos dan klorpirifos) 

c. Karbamat sedikit toksik pada manusia, namun berpotensi mempengaruhi 

kekebalan dan sistem saraf pusat (karbaril, karbofuran, dan metomil) 

(Blanpied, 1984).  
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Aurand., et al (1987) mendefinisikan pestisida sebagai produk berupa zat 

atau campuran zat yang berbentuk gas, cair, atau padat yang digunakan untuk 

membunuh, melindungi, mengontrol, mencegah, atau mengurangi bentuk-bentuk 

kehidupan tanaman, hewan, dan virus (kecuali virus, jamur, atau bakteri pada atau 

dalam kehidupan manusia dan hewan lainnya). Penggunaan pestisida di seluruh 

dunia didominasi oleh insektisida, fungisida, dan herbisida. Di tingkat dunia, 

penggunaan pestisida didominasi oleh herbisida yang disusul oleh insektisida dan 

fungisida, sedangkan di Indonesia, insektisida masih menempati urutan teratas 

(Djojosumarto, 2000).Menurut The United StatesFederal Environmental Pesticide 

Control Act, pestisida merupakan semua zat atau campuran zat yang khusus untuk 

memberantas atau mencegah gangguan serangga, binatang pengerat, nematoda, 

cendawan, gulma, virus, bakteri, jasad renik yang dianggap hama kecuali virus, 

bacteria, jasad renik yang terdapat pada manusia dan binatang lainnya.Pestisida 

merupakan semua zat atau campuran zat yang digunakan sebagai pengatur 

pertumbuhan tanaman atau pengering tanaman (Sudarmo, 1991). 

Pestisida telah digunakan secara luas untuk mencegah dan memberantas 

hama selama penanaman dan perawatan setelah pemanenan pada komoditas 

pertanian dan perkebunan. Di Indonesia, terjadi peningkatan penggunaan pestisida 

yaitu pada tahun 2006 tercatat sebanyak 1.557 formulasi pestisida yang terdaftar 

meningkat menjadi 2.628 pada tahun 2010. Padahal, penggunaan pestisida dapat 

meninggalkan residu yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, gangguan 

pada kesehatan manusia, dan menghambat perdagangan (Chen et al., 2011; 

Departemen Pertanian, 2011). Keuntungan penggunaan pestisida antara lain 

adalah dapat diaplikasikan secara mudah dan hampir di setiap tempat dan waktu. 
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Sedangkan kerugiannya dapat menyebabkan keracunan dan kematian bagi 

manusia, ternak dan hewan piaraan, satwa liar, ikan dan biota air lainnya, biota 

tanah dan tanaman, pencemaran lingkungan hidup. Residu pestisida yang 

berdampak negatif terhadap konsumen, kemungkinan dapat menghambat 

perdagangan hasil pertanian (Irianingsih, 2009). Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pengawasan terhadap penggunaan pestisida melalui pemenuhan nilai Batas 

Maksimum Residu (BMR) sehingga dapat menjamin keamanan pangan dengan 

cara membatasi kadar residu pestisida pada komoditas pangan.  

Batas maksimum residu (BMR) adalah salah satu indeks konsentrasi 

maksimum dari residu pestisida (ditetapkan dalam mg/kg) yang direkomendasikan 

sebagai batasan yang diijinkan secara legal pada komoditas makanan dan daging 

hewan. Menurut BSN (Badan Standarisasi Nasional) pada Standar Nasional 

Indonesia nomor 7313:2008, BMR pestisida didefinisikan sebagai konsentrasi 

maksimum residu pestisida yang secara hukum diizinkan atau diketahui sebagai 

konsentrasi yang dapat diterima pada hasil pertanian yang dinyatakan dalam 

miligram residu pestisida per kilogram hasil pertanian (ppm). Dengan adanya 

ketetapan tentang BMR pestisida, suatu negara dapat melindungi kesehatan 

masyarakat dari produk pertanian/perkebunan yang membahayakan. 

Penetapan BMR harus didukung dengan data yang berdasarkan penelitian 

yang dapat dipertanggungjawabkandan mengutamakan keamanan dan kesehatan 

pada manusia. Joint FAO/WHOMeeting on Pesticide Residues (JMPR) 

menetapkan BMR setiap dua tahun untuk menentukan tingkat residu yang dapat 

ditoleransi toxisitasnya.Contoh BMR beberapa pestisida dalam bahan pangan 

disajikan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1.  Batas Maksimum Residu (BMR) beberapa pestisida dalam bahan 
pangan. 

Pestisida BMR (mg/kg) Jenis Pangan 

Aldrin 0,1 Sayuran, buah-buahan, rempah-rempah. 

DDT 7,0 Lemak,daging sapi, kerbau, unggas. 

3,5 Buah apel, pir 

1,25 Susu dan hasil olahannya 

1,0 Sayuran, kacang-kacangan, rempah-

rempah, buah-buahan. 

Diazinon 0,5 Telur. 

0,1 Jagung, kacang polong. 

0,55 Buncis, semangka, gambas, lobak. 

0,5 Kacang-kacangan, kecambah, ketimun. 

0,7 Lemak, daging sapi, kerbau, kambing. 

0,75 Sayuran, buah-buaha, rempah-rempah. 

Fenitrotion 0,5 Sayuran, buah-buahan, teh hijau. 

0,1 Biji coklat. 

 0,05 Daging, susu dan hasil olahannya. 

Karbanil 

 

 

 

 

 

 

Profenofos 

Klorpirifos 

5 Apel, pisang, wortel, kembang kol, 

seledri, terong, kecambah, daging, 

unggas, lada, buah anggur. 

3 Ketimun, semangka, gambas. 

2 Barley, gandum. 

1 Jagung. 

0,2 

0,5-5 

0,05-0,1 

Kentang. 

Hasil pertanian 

Hasil pertanian 

 

1.2 Pestisida Golongan Organofosfat 

 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional – BSN 

SNI 7313:2008. 
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2.2 Pestisida Golongan Organofosfat 

Pestisida golongan organofosfat yang ditemukan pada tahun 1945 adalah 

pestisida dengan senyawa organofosfat sebagai komponen utamanya. 

Organofosfat dapat menurunkan populasi serangga dengan cepat atau kurang 

persisten di lingkungan sehingga organofosfat secara bertahap dapat 

menggantikan organoklorin. Sampai saat ini organofosfat masih merupakan 

insektisida yang paling banyak digunakan di seluruh dunia (Zulkarnain, 2010). 

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). 

2.2.1  Struktur komponen organofosfat 

Organofosfat memiliki struktur kimia dengan atom oksigen atau sulfur 

yang berikatan ganda dengan fosfor, sehingga disebut fosfat atau fosforotionat. 

Organofosfat merupakan ester dari asam fosfat (P=O) atau asam fosforotionat 

(P=S). Sebagian besar senyawa organofosfat berikatan sulfur, karena ikatan P=S 

stabil dan lebih larut dalam lemak (WHO, 1996).  

R1                       O (S) 

P 

      R2( OX atau SX) 

Gambar 2.1. Struktur Kimia Organofosfat (WHO, 1996) 

Gugus R1 dan R2 umumnya golongan alkoksi atau gugus alkil yang 

berantai pendek (OCH3, OC2H5, CH3, C2H5 dan sebagainya), sedangkan X 
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sebagai gugus pergi atau bisa disebut “leaving group” yang nantinya bereaksi 

dengan enzim asetilkolinesterase (Hassall, 1982). 

Organofosfat disintesis pertama di Jerman pada awal perang dunia ke II. 

Pada awal sintesisnya diproduksi senyawa tetraethyl pyrophosphate 

(TEPP),parathion dan schordan yang sangat efektif sebagai insektisida, tetapi 

juga cukup toksik terhadap mamalia. Penelitian berkembang terus dan ditemukan 

komponen yang potensial terhadap insekta tetapi kurang toksik terhadap manusia 

seperti malathion(Sastroutomo,1992). 

2.2.2  Profenofos  

Profenofos merupakan salah satu insektisida golongan organofosfat yang 

mempunyai toksisitas sedang dengan gugus halida dalam struktur molekulnya. 

Insektisida ini merupakan racun kontak dan lambung berspektrum luas. Nama 

IUPAC dari profenofos adalah O-(4-bromo-2-chlorophenyl)-O-ethyl-S-propyl 

phosphorothioate (C11H15O3PSBrCl), mempunyai rumus struktur yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. (Irie, 2007). 

 

 

 

Gambar 2.2. Rumus struktur Profenofos 

Profenofos diperkenalkan oleh Ciba-Geigy pada tahun 1975 sebagai 

insektisida untuk mengendalikan hama sayuran dan kapas (Cremlyn1991).  

Insektisida profenofos ini diaplikasikan pada tanaman kapas, mangga, manggis, 

kubis, sayuran buah seperti tomat dan cabai, dan kacang. Di Indonesia, profenofos 

pada umumnya diaplikasikan pada cabai dan tomat. Di Indonesia pestisida yang 

O

Cl

Br 
P

O OCH2CH3

SCH2CH2CH3
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berbahan aktif profenofos pada cabai merah diaplikasikan dengan konsentrasi 

penyemprotan 0,025-0,15 kg ai/hL dengan waktu aplikasi sesuai kebutuhan (Irie, 

2007; Pasekdan Suprihatin, 2015). 

Sifat-sifat kimia dari senyawa profenofos ini dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2. Sifat Fisika dan Kimia Senyawa Profenofos 

Kriteria Hasil 

Kemurnian  Minimum 91,4% 

Bentuk  Cair  

Warna Coklat terang  

Bau  Bau lemah, seperti bawang yang 

dimasak 

Kelarutan dalam pelarut organik 

pada suhu 250C 

n-heksan : larut sempurna 

n-oktanol : larut sempurna 

toluena : larut sempurna 

etanol : larut sempurna 

diklorometana : larut sempurna 

etil asetat : larut sempurna 

aseton : larut sempurna 

metanol : larut sempurna 

potreleum eter : larut sempurna 

Sumber : US. Environmental Protection Agency, 2006. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pestisida profenofos pada umumnya larut 

dalam pelarut organik sedangkan dalam air profenofos larut sebesar 20 mg/L. 
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Profenofos berbentuk cair dengan warna kuning pucat, dengan titik didih 

110ºC (0,001 mmHg) dan tekanan uap 1,3 mPA pada suhu 20ºC. Massa jenis 

profenofos adalah 1,455 g/cm3 pada suhu 20ºC. Kelarutan profenofos dalam air 

sebesar 20 mg/l, tetapi insektisida tersebut lebih mudah larut dalam pelarut 

organik. Profenofos terhidrolisis pada suhu 20ºC dan sifat racunnya akan hilang 

sebesar 50% dalam waktu 93 hari pada pH 5, dalam waktu 14,6 hari pada pH 7, 

dan dalam waktu 5,7 hari pada pH 9 (Worthing, 1991). 

2.2.3 Klorpirifos  

 Klorpirifos adalah insektisida golongan organofosfat yang bersifat non 

sistemik yang bekerja ketika terjadi kontak dengan kulit, termakan, dan terhirup 

(WHO, 2002). Penerapan klorpirifos pada bibit dan tumbuhan dilakukan dengan 

penyemprotan langsung atau tidak langsung. Klorpirifos adalah kristal putih yang 

memiliki bau yang tajam, yang tidak bercampur dengan air tapi bercampur dengan 

liquid berminyak. Penggunaan utama klorpirifos adalah mengontrol lalat, nyamuk 

(dalam bentuk larva dan dewasa), berbagai jenis hama pertanian, hama rumah 

tangga (Blattellidae,Muscidae,Isoptera), dan larva dalam  air (WHO, 2002). 

Klorpirifos dapat diterapkan langsung ke tanah, maupun ke berbagai jenis 

tanaman seperti tanaman jeruk, strawberry, pisang, sayur-mayur, kentang, 

tembakau, bunga matahari, kacang, padi, jagung, tomat, kelapa, kapas, asparagus, 

jamur, dan vegetasi hutan.Klorpirifos mempunyai nama IUPAC O,O-diethyl-O-

(3-5-6-trichloro-2pyridinyl)phosphorothioate dengan rumus molekul 

C9H11Cl3NO3PS. Klorpirifos memiliki karakteristik yaitu dari tidak memiliki 

warna sampai berwarna putih kristal, serta memiliki bau seperti senyawa sulfur. 

Klorpirifos memiliki tekanan uap 1,87 x 10-5 mmHg pada suhu 25ºC dan 
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memiliki berat molekul 350,6 g/mol.  Sifat lainnya dari klorpirifos yaitu memiliki 

tingkat kelarutan 1,4 mg/L pada suhu 25ºC dan memiliki koefesien penyerapan 

tanah sebesar 360 sampai 31.000 tergantung pada tipe tanah dan kondisi 

lingkungan. Klorpirifos mempunyai nama dagang Dursban, Lorsban, Dowcow, 

Eradex, dan Piridane (Christensen et al., 2009). 

2.2.4 Diazinon 

 Diazinon merupakan jenis insektisida organofosfat yang digunakan untuk  

pertanian dan non pertanian (rumah dan taman). Diazinon adalah insektisida 

nonsistemik yang diaplikasikan pada buah-buahan, tanaman hortikultura, kentang, 

padi, tebu, tembakau dan lain-lain.Diazinon merupakan senyawa organofosfat 

yang relatif tidak persisten di dalam tanah. Diazinon yang diaplikasikan akan  

hilang dari tanah melalui degradasi secara kimiawi dan biologi. Sekitar 46 % dari 

diazinon yang ditambahkan ke tanah akan hilang dalam 2 minggu. Jika diazinon 

dilepaskan ke dalam tanah, tidak akan terikat secara kuat dengan tanah dan 

diharapkan akan menunjukkan mobilitas yang cukup. Diazinon mempunyai Nama 

IUPAC O,O-diethyl-O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphorothioate 

dengan rumus molekul C12H21N2O3PS. Diazinon memiliki titik didih 83-840C dan 

berat molekul 304,36 g/mol (U.S EPA, 2000). 

2.3  Pengaruh Pestisida Organofosfat bagi Kesehatan  

Tingkat bahaya pestisida dapat dinyatakan dalam toksisitasnya. Toksisitas 

didefinisikan sebagai LD50 yang dinyatakan dalam mg senyawa per kilogram berat 

badan, dalam kata lain LD50kadar/ konsentrasi pestisida yang diperkirakan dapat 

membunuh 50% hewan percobaan. Besarnya konsentrasi (dosis) merupakan 

faktor yang sangat penting di dalam menentukan bahaya atau tidaknya suatu jenis 
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pestisida / bahan kimia (Sastrautomo, 1992). Organofosfat adalah insektisida yang 

paling toksik diantara jenis pestisida lainnya dan sering menyebabkan keracunan 

pada orang. Organofosfat menghambat aksi enzim pseudokholinesterase dalam 

plasma dan kholinesterase dalam sel darah merah dan pada sinapsisnya. Enzim 

tersebut secara normal menghidrolisis asetilkolin menjadi asetat dan kholin. Pada 

saat kerja enzim dihambat, maka jumlah asetilkolinmeningkat dan berikatan 

dengan reseptor muskarinik dan nikotinik pada system saraf pusat dan perifer. Hal 

ini menyebabkan timbulnya gejala keracunan dan berpengaruh pada seluruh 

bagian tubuh. Gejala keracunan organofosfat sangat bervariasi. Setiap gejala yang 

timbul sangat bergantung pada adanya stimulasi asetilkholin persisten atau depresi 

yang diikuti oleh stimulasi saraf pusat maupun perifer. Gejala awal seperti 

salivasi, lakrimasi, urinasi dan diare (SLUD) terjadi pada keracunan organofosfat 

secara akut karena terjadinya stimulasi reseptor muskarinik sehingga kandungan 

asetil kholin dalam darah meningkat pada mata dan otot polos. Semua 

organofosfat diabsorbsi baik sekali melalui oral, inhalasi maupun kulit yang sehat 

(Munaf, 1997, dan Sartono, 2002). 

2.4  Strawberry  

2.4.1  Sejarah Strawberry 

Strawberry dikenal dengan nama arbei yang berasal dari bahasa Belanda, 

aardbei yaitu sebuah genus tumbuhan dalam keluarga rosaceae yang di Indonesia 

disebut stroberi. Terdapat kurang lebih 20 spesies dan 700 jenis strawberry. 

Spesies yang paling umum ditanam dan dijual adalah hasil persilangan Fragaria 

ananassa. Nama strawberry berasal berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu 

streawberige yang merupakan gabungan dari kata streaw dan berige. Buah 
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strawberry juga memiliki nama latin Fragaria yang berhubungan dengan 

fragrance yang berarti aroma (Rohmayati, 2013). 

 

Gambar 2.3. Tanaman Strawberry 

 

Gambar 2.4. Buah Strawberry 

Tanaman strawberry telah dikenal sejak zaman Romawi. Strawberry yang 

dibudiayakan saat ini disebut sebagai strawberry modern dengan nama ilmiah 

Fragaria ananassa var duchesne, yang merupakan hasil persilangan dari F. 

virginiana L. var. duschene (dari Amerika Utara) dengan F. chiloensis L. varietas 
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duschene dari Chili. Persilangan ini dilakukan pada tahun 1750 (Calvin and 

Knutson, 1983). 

Tanaman strawberrymerupakan salah satu tanaman buah-buahan yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi. Daya pikatnya terletak pada warna buah yang 

merah mencolok dengan bentuk yang mungil, menarik, serta rasa yang manis dan 

segar. Strawberry juga merupakan komoditas buah-buahan yang terpenting di 

dunia, terutama untuk negara-negara beriklim subtropis. Permintaan dunia akan 

buah strawberrycenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Daya serap pasar 

(konsumen) yang semakin tinggi menjanjikan agribisnis strawberry mempunyai 

prospek cerah (Rukmana, 1998). Namun, di Indonesia masih jarang peminatnya 

karena cara pembudidayaan yang sulit (Yuliastuti, 2010).Dibandingkan dengan 

luar negeri, usaha strawberry di Indonesia belum dilakukan secara optimal. 

Budidaya strawberry telah dicoba oleh beberapa petani di daerah Sukabumi, 

Cianjur, Cipanas dan Lembang (Jawa Barat), Batu (Malang) serta Bedugul (Bali). 

Petani konvensional umumnya menggunakan bibit lokal yang diperbanyak sendiri 

dengan stolon, sementara petani modern yang memikirkan kualitas dan kuantitas 

produksi yang optimal mendatangkan bibit dari Amerika Serikat dan sebagian 

kecil dari New Zealand (Gunawan, 1996). 

2.4.2  Jenis-jenis Strawberry 

Buah strawberry umumnya berbentuk kerucut hingga bulat. Namun, 

United State Department of Agriculture (USDA) membagi bentuk buah 

strawberry dalam delapan tipe yaitu oblate, globose, globose conic, conic, long 

conic, necked, long wedge, dan short wedge. Buah tipe oblate dan globose 
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ditandai dengan ujung yang bulat, sedangkan conic berujung meruncing dan 

wedge bentuk ujungnya mendatar (Rukmana, 1998). 

Tanamanstrawberry dalam tata nama (taksonomi) tumbuhan 

diklasifikasikan sebagai berikut ( BAPPENAS, 2000) : 

Kingdom         : Plantae 

Divisi               : Spermatophyta 

Sub Divisi       : Angiospermae 

Kelas               : Dicotyledoneae 

Famili              : Rosaceae 

Ordo                : Rosales 

Genus              : Fragaria 

Species            : Fragaria sp. 

Varietas introduksi yang dapat ditanam di Indonesia antara lain : 

1. Sweet Charlie (asal Amerika Serikat). 

Varietas ini ditanam secara luas di dunia karena cepat berbuah, buah besar 

dengan warna jingga sampai merah, aroma tergolong kuat, sangat 

produktif dan tahan terhadap serangan Colletotrichum. 

2. Oso Grande (asal California). 

Varietas ini sekarang digunakan secara luas di dunia. Ukuran buah sangat 

besar, buahnya padat, tengahnya bertekstur seperti busa, dan hasil panen 

tinggi. 
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3.  Tristar (asal Amerika Barat). 

Varietas ini memerlukan panjang hari netral. Ukuran buah medium sampai 

kecil, buah cocok untuk pengolahan makanan, dan tahan terhadap 

serangan penyakit red stele dan embun tepung. 

4. Nyoho (asal Jepang Selatan dan Korea). 

Secara umum, varietas ini memiliki penampilan buah sangat menarik, 

mengkilap, buah padat, sangat manis, sangat cocok untuk bahan baku kue. 

5. Hokowaze (asal Jepang Utara). 

Varietas ini memiliki hasil panen tinggi, aroma tajam, sedikit lunak, sangat 

rentan terhadap serangan Verticillium dan antraknosa, dan tahan terhadap 

serangan penyakit embun tepung. 

6. Rosa Linda (asal Florida). 

Varietas ini memiliki hasil panen tinggi dengan aroma buah yang kuat. 

Varietas ini digunakan sebagai buah meja dan olahan. 

7. Chandler (asal California). 

Varietas ini telah ditanam secara luas di dunis. Ukuran buah besar, hasil 

panen tinggi dan tahan terhadap serangan virus(Siagian, 2011). 

Varietas- varietas tersebut telah banyakdibudidayakan, khususnya di daerah 

dataran tinggi seperti Lembang, Cianjur, Cipanas dan Sukabumi (Jawa Barat),  

Batu dan Situbondo (Jawa Timur), Magelang dan Purbalingga (Jawa Tengah), 

Bedugul (Bali) varietas yang paling banyak ditanam di Bali adalah rosa linda dan 

sweet charlie, dan Berastagi (Sumatera Utara) ( Balitjestro, 2009 ).  
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2.4.3  Manfaat Strawberry  

Warna merah pada buah strawberry disebabkan karena buah ini kaya 

pigmen antosianin dan mengandung antioksidan tinggi. Buah strawberry 

dimanfaatkan sebagai makanan dalam keadaan segar atau olahannya. Produk 

makanan yang terbuat dari strawberry telah banyak dikenal misalnya sirup, selai, 

ataupun stup (compote) strawberry. Strawberry sangat kaya akan nutrisi. Setiap 

100 gram strawberry mengandung : magnesium 16,60 mg; potassium 44,82 mg; 

selenium 1,16 mg; folat 29,38 mg; kalsium 28 mg; fosfor 27 mg; zat besi 0,8 mg; 

vitamin B1 0,03 mg; vitamin B2 0,07 mg; vitamin C 904,12 mg; Niasin 60 mg ; 

protein 0,8 g; lemak 0,5 g; karbohidrat 8,3 g; Air 89,9 g; Serat 3,81 g;vitamin A 

60 SI (Ariani dan Retno,2007). 

Selain mengandung berbagai vitamin dan mineral, buah strawberry 

terutama biji dan daunya diketahui mengandung asam elagik.Senyawa ini 

berperan sebagai anti karsinogen dan anti mutagen yang sangat penting untuk 

kesehatan manusia. Asam elagikadalah suatu persenyawaan fenol yang berpotensi 

sebagai penghambat kanker akibat dari persenyawaan-persenyawaan kimia 

berbahaya (Gunawan, 1996). 

2.5  Residu Pestisida pada Tanaman 

Residu pestisida adalah sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang 

terdapat pada atau dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau 

tanah (Departemen pertanian, 2007). Berdasarkan cara kerjanya maka pestisida 

dibedakan atas racun kontak dan racun perut-sistemik. Pestisida yang bersifat 

kontak tidak berpenetrasi ke dalam jaringan tanaman dan tidak turut serta dalam 

sistem vaskularisasi tanaman. Sebaliknya pada pestisida yang bersifat sistemik, 
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racun akan masuk ke dalam organ-organ tanaman baik lewat akar, batang atau 

daun (Syarief dan Hariadi, 1993). 

Pestisida dapat bersifat toksik terhadap tanaman pokok, hingga tanaman 

itu mati atau pertumbuhannya terganggu. Penggunaan pestisida yang terus-

menerus dan berlebihan akan meningkatkan residu pada tanaman. Residu ini 

dibutuhkan untuk dapat membunuh hamanya. Namun, sejumlah pestisida tertentu 

(pestisida yang tergolong sangat persisten) meninggalkan residu cukup lama pada 

tanaman hingga besar kemungkinan ikut termakan oleh konsumennya (Oka, 

1995). 

Pada tanaman, reaksi metabolisme yang terjadi pada umumnya bersifat 

detoksifikasi sehingga membahayakan. Selanjutnya disebutkan pula bahwa 

walaupun tidak membahayakan tanaman, tetapi beberapa bukti lapangan 

menunjukkan adanya gejala fitoksis kalau dosis pestisida cukup tinggi, atau 

tanaman bila tidak mampu melalukan detoksifikasi. Metabolit-metabolit  pestisida 

pada umumnya tidak bersifat toksik, ada yang terlarut dalam cairan sel, ada yang 

diekskresikan keluar tubuh dan ada yang terakumulasi didalam organ tubuh 

(organ-organ tertentu) sebagai residu. Residu ini biasanya tidak mengganggu 

tanaman itu sendiri, tetapi dapat menimbulkan efek toksik pada organisme yang 

mengkonsumsi tanaman tersebut (Matsumura, 1973). 

2.6  Analisis Residu Pestisida dengan Kromatografi Gas  

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 menggunakan 
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kromatografi gas, pestisida dapat dideteksi pada tingkat konsentrasi yang sangat 

rendah dengan selektivitas yang tinggi, disebabkan oleh detektor selektif GC 

seperti electron-capture detector (ECD), flame photometric detector (FPD), dan 

nitrogen phosphorus detector (NPD) dalam menentukan residu multikomponen. 

Metode kromatografi gas dipilih dalam penelitian ini karena mampu mencapai 

sensitivitas tinggi selain Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, gas pembawa tidak 

bervariasi dan tidak membutuhkan pembuangan dan meskipun helium digunakan 

sebagai gas pembawa lebihmurah dibandingkan dengan pelarut organik yang 

digunakan dalam Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (Watson, 2007). 

Kromatografi adalah pemisahan campuran komponen-komponen 

didasarkan pada perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran 

tersebut diantaradua fase,yaitu fase diam (padat atau cair) dan  fase gerak (cair 

atau gas). Komponen-komponen dari campuran yang dibawa fase gerak ditarik 

dan diperlambat oleh fasa diam pada tingkat yang berbeda-beda sehingga 

campuran terpisah. Alat kromatografi gas memiliki tiga bagian yang sangat 

penting, yaitu injektor, kolom pemisah, dan detektor. Pada tiga bagian tersebut, 

pengaturan suhu memegang peranan yang penting dalam proses analisis.Prinsip 

kerja kromatografi gas adalah pemisahan campuran dalam sampel yang diuapkan 

dalam aliran gas melalui kolom yang berisi cairan stationer atau fase padat. 

Komponen bermigrasi pada tingkat yang berbeda karena perbedaan titik didih, 

kelarutan atau adsorpsi (Fifield dan Kealey, 2000). 

Kromatografi gas dilengkapi dengan injection port yang bisa memasukkan 

cairan langsung ke dalam kolom menggunakan jarum suntik. Tipe injektor yang 

digunakan tergantung jenis kolom yang dipakai.Kolom merupakan tempat 
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terjadinya proses pemisahan karena didalamnya terdapat fase diam. Oleh karena 

itu, kolom merupakan komponen sentral pada kromatografi gas. Ada 2 jenis 

kolom pada kromatografi gasyaitu kolom kemas (packing column) dan kolom 

kapiler (capillary column) (Gandjar dan Rohman, 2007). Tujuan dari detektor 

adalah untuk memantau gas pembawa seperti itu muncul dari kolom dan 

menanggapiperubahan komposisi sebagai zat terlarut yang dielusi. Idealnya 

detektor harus memiliki karakteristik sebagai berikut : respon cepat terhadap 

adanya zat terlarut, berbagai respon linear, sensitivitas tinggi, stabilitas operasi. 

Kebanyakan detektor adalah jenis diferensial, yaitu respon mereka sebanding 

dengan konsentrasi atau laju aliran massa komponen dielusi (Fifield dan Kealey, 

2000). 

 


