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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Dewasa ini sayuran sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan 

pangan dan peningkatan gizi terhadap manusia, karena sayuran merupakan salah 

satu sumber mineral dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia. 

Peningkatan konsumsi pada sayuran semakin meningkat, ini terjadi seiring dengan 

kesadaran manusia bahwa mengkonsumsi sayuran dapat memberikan dampak 

posistif terhadap kesehatan. 

 Salah satu sayuran yang sering dikonsumsi oleh masyarakat saat ini adalah 

kubis (Brassica Olearecea Var Capitata). Kubis memiliki kandungan gizi yang 

tinggi seperti vitamin, serat dan kalsium. Selain itu kubis juga mempunyai 

kandungan antioksidan yang tinggi yang dapat mengurangi resiko terkena 

penyakit. Keunggulan lain dari sayuran kubis yaitu murah, sangat mudah dijumpai 

baik di pasar tradisional maupun di swalayan, serta sering dikonsumsi dalam 

keadaan mentah. Penghasil kubis terbanyak (65%) adalah Kabupaten Badung 

tepatnya di Banjar Kiadan, Desa Plaga, Kecamatan Petang. Pada tahun 2015 

Kabupaten Badung menghasilkan kubis sebesar 800 kwintal dan luas tanam 60 Ha 

(Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2015). 

  Dalam pengembangan produk hortikultura kubis, banyak kendala yang 

dijumpai oleh para petani, salah satu kendala yang dihadapai adalah masalah 

hama terutama serangan dari ulat perusak daun (Plutella xylostella) dan ulat krop 

kubis (Crocidoomia binotalis). Kedua hama ini umumnya menyerang pada musim 

kemarau, jika tidak dilakukan pengendalian hama akan menyebabkan tanaman 

sayuran tidak produktif sehingga mengakibatkan gagal panen (Sunarjono, 2003).
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  Penggunaan pestisida merupakan suatu alternatif yang tepat untuk 

mengendalikan hama bagi para petani sayuran kubis. Pestisida merupakan salah 

satu bahan kimia yang bersifat toksis (beracun), sehingga sering digunakan di 

dalam bidang pertanian karena terbukti secara efektif dan  efesien dalam 

mengendalikan hama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1973 

pestisida di definisikan sebagai zat kimia atau bahan lain yang digunakan untuk 

berbagai keperluan seperti memberantas dan mencegah hama serta penyakit yang 

merusak tanaman (Anon, 2013). 

  Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan petani, bahwa sebagian 

besar petani di Kecamatan Baturiti, menggunakan pestisida dalam mengendalikan 

hama yang menyerang sayuran kubis mereka. Salah satu pestisida yang sering 

digunakan oleh petani adalah insektisida dengan bahan aktif profenofos yang 

termasuk ke dalam golongan organofosfat. Insektisida berbahan aktif profenofos 

merupakan bahan aktif yang mampu membasmi dan membunuh serangga yang 

menyerang sayuran, insektsida berbahan aktif profenofos masih tergolong ke 

dalam pestisida yang ramah lingkungan. Jika golongan profenofos masuk ke 

dalam tubuh akan menyebabkan gangguan pada fungsi lambung. Berdasarkan 

Badan Standarisasi Nasional (2008) batas maksimum residu (BMR) untuk 

insektida profenofos pada tanaman sayur sebesar 0,1 mg/kg.  

  Konsumen cenderung memilih sayuran yang nampak sempurna dari segi 

fisik, namun mereka belum memperhatikan dari segi kandungan residu pestisida 

yang terdapat dalam tanaman tersebut. Jika seluruh sayuran yang dikonsumsi 

membawa residu pestisida sedikit demi sedikit akan terakumulasi dalam tubuh 

dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam jenis penyakit (William 
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dkk., 1993). Adapun ciri-ciri bahan pangan yang mengandung sisa pestisida bisa 

terlihat secara kasat mata, mulai penampilan kubisnya yaitu tampak lebih 

mengkilat, segar, serta tidak akan berulat (Suard, 2012). Beberapa penelitian 

menyebutkan bahwa pada sayuran, masih banyak mengandung sisa pestisida pada 

pasca panen, ini dikarenakan perlakuan pemberian pestisida sebelum panen oleh 

petani. Berdasarkan hasil penelitian Triani dkk., (2013), rerata residu insektisida 

klorpirifos pada kacang panjang di 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Baturiti, 

Marga, Penebel dan Kerambitan masing-masing sebesar 0,0397 mg/kg, 0,0169 

mg/Kg, 0,2447 mg/kg, dan 0,0118 mg/kg, hasil tersebut masih dibawah batas 

maksimum residu (BMR). Jumlah residu pada sayur-sayuran akan semakin sedikit 

apabila tenggang waktu antara penyemprotan dengan waktu panen diperbesar. 

Pada penelitian  Dibyantoro (1979) dalam Triani (2005) diperoleh residu 

Diazinon pada sayur selada akan menurun dari 6,7 mg/kg pada hari pertama 

setelah penyemprotan, menjadi 0,8 mg/kg pada hari ketujuh setelah 

penyemprotan. 

  Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh waktu penyemprotan terakhir sebelum panen terhadap residu insektisda 

profenofos, pengaruh waktu penyemprotan terakhir sebelum panen terhadap 

karakteristik sensoris pada kubis serta korelasi antara waktu penyemprotan 

terakhir, terhadap residu insektisida profenofos dan karakteristik  sensoris sayur 

kubis. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah waktu penyemprotan terakhir yang berbeda sebelum panen 

berpengaruh terhadap kadar residu insektisida profenofos pada sayuran 

kubis? 

2. Apakah waktu penyemprotan terakhir yang berbeda sebelum panen 

berpengaruh terhadap karakteristik sensoris pada sayuran kubis? 

3. Bagaimanakah korelasi antara waktu penyemprotan terakhir yang 

berbeda sebelum panen  terhadap kadar residu profenofos pada sayur 

kubis? 

4. Bagaimanakah korelasi antara waktu penyemprotan terakhir yang 

berbeda sebelum panen terhadap karakteristik sensoris pada sayur kubis? 

1.3 HIPOTESIS PENELITIAN 

1. Waktu penyemprotan terakhir yang berbeda sebelum panen berpengaruh 

terhadap kadar residu Insektisida profenofos pada sayur kubis 

2. Waktu penyemprotan terakhir yang berbeda sebelum panen berpengaruh 

terhadap karakteristik sensoris pada sayur kubis. 

3.  Ada korelasi antara waktu penyemprotan terakhir yang berbeda sebelum 

panen dengan kadar residu pada sayur kubis. 

4. Ada korelasi waktu penyemprotan terakhir yang berbeda sebelum panen 

dengan karakteristik sensoris pada sayur kubis. 

1.4 TUJUAN 

1. Untuk mengetahui pengaruh waktu penyemprotan terakhir yang berbeda 

sebelum panen terhadap kadar residu insektisida profenofos pada sayur 

kubis. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh waktu penyemprotan terakhir yang berbeda 

sebelum panen terhadap karakteristik sensoris pada sayur kubis. 

3. Menghitung korelasi antara waktu penyemprotan terakhir dengan kadar 

residu insektisida 

4. Menghitung korelasi antara waktu penyemprotan terakhir dan 

karakteristik sensoris pada sayur kubis. 

1.5 MANFAAT 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

petani kapan waktu penyemprotan terakhir yang bagus sehingga 

meninggalkan kadar residu yang rendah. 

2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang dalam 

memilih sayur kubis yang mengandung kadar residu rendah sehingga 

aman untuk dikonsumsi.  

 


