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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kubis 

 Kol atau kubis merupakan tanaman sayur famili Brassicaceae berupa 

tumbuhan berbatang lunak yang dikenal sejak jaman purbakala (2500-2000 SM) 

dan merupakan tanaman yang dipuja dan dimuliakan masyarakat Yunani Kuno. 

Kubis atau kol dengan nama latin (Brassica Oleracea Var Capitata) pada 

mulanya merupakan tumbuhan liar di daerah subtropik. Tanaman ini berasal dari 

daerah Eropa yang ditemukan pertama di Cyprus, Italia dan Mediteranian. 

Tanaman kubis termasuk dalam golongan tanaman sayuran semusim atau umur 

pendek. Tanaman kubis hanya dapat berproduksi satu kali setelah itu akan mati. 

Pemanenan kubis dilakukan pada saat umur kubis mencapai 60 – 70 hari setelah 

tanam (Cahyono, 2001). 

Kubis memiliki ciri khas membentuk krop. Pertumbuhan awal ditandai 

dengan pembentukan daun secara normal. Namun semakin dewasa daun-daunnya 

mulai melengkung ke atas hingga akhirnya tumbuh sangat rapat. Pada kondisi ini 

petani biasanya menutup krop dengan daun-daun di bawahnya supaya warna krop 

makin pucat. Apabila ukuran krop telah mencukupi maka kubis siap dipanen. 

Kubis segar mengandung banyak vitamin, seperti vitamin A B, C dan E. tingginya 

kandungan vitamin C  pada kubis dapat mencegah timbulnya sariawan. Vitamin-

vitamin ini sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Mineral yang 

banyak dikandung adalah kalium, kalsium, fosfor, natrium, dan besi. Kubis segar 

juga mengandung sejumlah senyawa yang merangsang pembentukan glutation, 

zat yang diperlukan untuk menonaktifkan zat beracun dalam tubuh manusia. 

Adapun gambar tananam kubis dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Kubis Bulat (Brassica Oleracea Var Capitata) (Cahyono, 2001) 

2.2 Pestisida 

Pestisida adalah subtansi kimia yang digunakan  untuk membunuh atau 

mengendalikan berbagai hama yang banyak digunakan dalam bidang pertanian 

dan terbukti sangat efektif dan efisien. Berdasarkan asal kata pestisida berasal dari 

bahasa inggris yaitu pest berarti hama dan cida berarti pembunuh. Hama bagi para 

petani adalah : tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh 

fungi (jamur), bacteria dan virus, yang dianggap merugikan. Menurut peraturan 

Pemerintah No. 7 tahun 1973 (Djojosumarto, 2008) pestisida adalah semua zat 

kimia atau bahan lain serta renik yang digunakan untuk memberantas atau 

mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman atau hasil-

hasil pertanian. Pestisida yang digunakan di bidang pertanian secara spesifik 

sering disebut produk perlindungan tanaman (crop protection products) untuk 

membedakannya dari produk-produk yang digunakan di bidang lain 

(Djojosumarto, 2000). 
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2.2.1 Kegunaan Pestisida  

Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan 

perkembangan/pertumbuhan dari hama, penyakit dan gulma. Tanpa menggunakan 

pestisida akan terjadi penurunan hasil pertanian. Berdasarkan ketahanannya di 

lingkungan, maka pestisida dapat dikelompokkan atas dua golongan yaitu yang 

resisten dimana meninggalkan pengaruh terhadap lingkungan dan yang kurang 

resisten. Pestisida yang termasuk organochlorines termasuk pestisida yang 

resisten pada lingkungan dan meninggalkan residu yang terlalu lama dan dapat 

terakumulasi dalam jaringan melalui rantai makanan.  

Pestisida kelompok organofosfat adalah pestisida yang mempunyai 

pengaruh yang efektif sesaat saja dan cepat terdegradasi di tanah,  contohnya 

Disulfoton, Parathion, Diazinon, Azodrin, Gophacide, dan Profenofos 

(Djojosumarto, 2000). Dalam bidang pertanian, pestisida merupakan sarana untuk 

membunuh jasad pengganggu tanaman. Dalam konsep Pengendalian Hama 

Terpadu (PHT), pestisida berperan sebagai salah satu komponen pengendalian, 

yang mana harus sejalan dengan komponen pengendalian hayati, efisien untuk 

mengendalikan hama tertentu, mudah terurai dan aman bagi lingkungan 

sekitarnya. Penerapan usaha intensifikasi pertanian yang menerapkan berbagai 

teknologi, seperti penggunaan pupuk, varietas unggul, perbaikan pengairan, pola 

tanam serta usaha pembukaan lahan baru akan membawa perubahan pada 

ekosistem yang sering kali diikuti dengan timbulnya masalah serangan jasad 

penganggu. Cara lain untuk mengatasi jasad penganggu selain menggunakan 

pestisida kadang - kadang memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang besar dan 

hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu.  
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 Menurut peraturan pemerintah No. 7 tahun 1973 (Djojosumarto, 2008) 

pestisida adalah zat kimia yang dapat dipergunakan untuk :  

1) Memberantas atau mencegah hama – hama dan penyakit  yang merusak 

tanaman dan hasil pertanian. 

2) Memberantas rerumputan. 

3) Memberantas dan mencegah hama – hama air. 

4) Memberikan atau mencegah binatang – binatang dan jasad jasad renik dalam 

rumah tangga, bangunan dan alat – alat pengangkutan, memberantas, atau 

binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan 

air.  

2.2.2 Dampak Penggunaan Pestisida  

Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan 

perkembangan/pertumbuhan dari hama, penyakit dan gulma, penggunaan 

pestisida yang berlebih dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yang 

ditimbulkan antar lain terhadap : 

a. Kesehatan. 

Dampak terhadap kesehatan ini bisa secara langsung (akut), maupun jangka 

panjang (kronis). Pestisida dapat meracuni manusia melalui kulit, pernafasan 

maupun mulut.  

b. Lingkungan. 

Hilangnya keseimbangan ekosistem yang ada di alam. Matinya mahluk hidup 

yang bermanfaat bagi manusia baik yang berada di air, darat maupun yang 

berada di udara terancam punah. 
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2.3 Insektisida  

 Salah satu jenis dari pestisida adalah insektisida. Insektisida merupakan 

bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. 

Insektisida dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, 

perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas 

biologis lainnya hingga berujung pada kematian serangga pengganggu tanaman 

Insektisida termasuk salah satu jenis pestisida. Insektisida dapat dibedakan 

menjadi golongan organik dan anorganik. Insekstisida organik mengandung unsur 

karbon sedangkan insektisida anorganik tidak. Insektisida organik umumnya 

bersifat alami, yaitu diperoleh dari makhluk hidup sehingga disebut insektisida 

hayati.    

 Insektisida yang paling banyak beredar di pasaran merupakan insektisida 

yang berada pada golongan organofosfat. Organofosfat merupakan insektisida 

yang paling toksik diantara jenis pestisida lainnya. Organofosfat dapat terurai 

dilingkungan dalam jangka waktu ± 2 minggu. Insektisida yang termasuk ke 

dalam golongan organofosfat adalah diazinon, dimetoat, fenitrotin, klorpirifos, 

dan profenofos. Insektisida jenis organofosfat mempunyai toksisitas sedang 

terhadap mamalia, tetapi dapat meracuni pemakainya melalui mulut, kulit ataupun 

pernafasan (Yusniati, 2008). 

 Senyawa organofosfat tidak stabil karena mudah terurai pada permukaan 

tanah melalui proses dekomposisi dengan produk akhir yang dihasilkan berupa 

karbon dioksida, dan air (Irie, 2007). Senyawa golongan organofosfat 

menghambat enzim asetilkolin esterase yang berfungsi menghidrolisis asetilkolin 

pada sinapsis sistem syaraf. Keracunan akibat senyawa golongan organofosfat 
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akan menyebabkan otot-otot menjadi kejang dang penderita akan mengelepar – 

gelepar serta pusing, gemetar dan penglihatan menjadi kabur. Golongan 

organofofosfat yang banyak beredar di pasaran selain klorpirifos adalah 

profenofos (Yusniati, 2008). 

2.3.1 Profenofos 

 Profenofos merupakan salah satu insektisida golongan organofosfat. 

Insektisida ini merupakan racun kontak dan lambung berspekrum luas. Profenofos 

dengan nama kimia O-4-bromo-2-klorofenil O-etil S-propil fosforotioat 

(C11H15BrClO3PS), mempunyai rumus struktur yang dapat dilihat pada Gambar 2 

(Irie, 2007). 

 

Gambar 2. Rumus Struktur Profenofos 

Insektisida profenofos ini dapat diaplikasikan pada tanaman kapas, 

mangga, manggis, kubis, sayuran buah seperti tomat, cabai, dan kacang. Sifat – 

sifat kimia dari senyawa profenofos ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Sifat Fisika dan Kimia Senyawa Profenofos 

Kriteria Hasil 

Kemurnian  Minimum 91,4% 

Bentuk  Cair 

Bau 

Warna 

Bau menyengat 

Coklat terang 

Kelarutan dalam pelarut organik 

pada suhu 25
o
C 

n-heksan  : larut sempurna 

n-oktanol : larut sempurna 

toluene     : larut sempurna 

diklorometana : larut sempurna 

etil asetat : larut sempurna 

aseton : larut sempurna 

methanol : larut sempurna 

petroleum eter : larut sempurna 

petroleum benzene : larut sempurna 

 

Sumber : Irie (2007) 

2.4 Residu Pestisida Pada Sayur 

Residu pestisida adalah sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang 

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

tanah (Anon., 2011). Selain itu, residu pestisida juga diartikan sebagai sisa 

pestisida yang ditinggalkan sesudah perlakuan dalam jangka waktu yang telah 

menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa khemis dan fisis mulai bekerja. 

Residu pestisida dapat hilang atau terurai dengan cepat (disipasi) atau lambat 

(persistensi). Residu pestisida pada tanaman dapat berasal dari hasil 

penyemprotan pada tanaman. Residu pestisida terdapat pada semua tubuh 

tanaman seperti batang, daun, buah, dan juga akar. Khusus pada buah, residu ini 

terdapat pada permukaan maupun daging dari buah tersebut. Walaupun sudah 

dicuci atau dimasak, residu pestisida ini masih terdapat pada bahan makanan 

(Zulkarnain, 2010).  
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Penggunaan pestisida khususnya pada tanaman akan meninggalkan residu 

pada produk pertanian. Bahkan pestisida tertentu masih dapat ditemukan sampai 

saat produk pertanian tersebut diproses untuk pemanfaatan selanjutnya maupun 

dikonsumsi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Munarso, dkk. (2009) di Malang 

dan Cianjur ditemukan residu pestisida pada kubis, tomat, dan wortel. Hasil 

analisis menemukan sebanyak 0,374 mg/kg endosulfan pada kubis, 0,106 mg/kg 

endosulfan pada wortel, dan 0,079 mg/kg profenofos pada tomat. Selain itu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2014), ditemukan residu pestisida pada 

sayuran kacang panjang dengan total 0.0129 mg/kg, serta penelitian yang 

dilakukan oleh Elvira, dkk (2013) di Pasar Pannampu dan Lotte Mart Kota 

Makasar terdapat kandungan residu insektisida berbahan aktif profenofos pada 

sayuran sawi sebesar 0,0197 mg/kg. 

2.5 Regresi 

Regresi adalah memperkirakan atau menafsirkan nilai variabel terikat Y, 

apabila nilai variabel bebas X diketahui. Hubungan fungsional atau sebab akibat 

antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), hubungan bersifat positif atau 

negatif, atau tidak ada hubungan. Hubungan postif atau searah, yaitu jika nilai X 

naik maka nilai Y juga naik, atau sebaliknya jika nilai X turun maka nilai Y juga 

turun. Hubungan negatif atau hubungan berlawanan arah yaitu jika nila X naik 

maka nilai Y akan turun begitu pula sebaliknya jika nilai X turun maka nilai Y 

akan naik. 

 Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik 

dalam bidang pertanian, ekonomi dan keuangan, industri dan sebagianya. 

Kegunaan analisis regresi diantaranya untuk mengetahui variabel – variabel kunci 
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yang memeiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan, serta 

pendugaan (estimation) atau peramalan (forecasting). Analisis regresi lebih 

banyak ditekankan pada regresi linier (linier sederhana dan linier ganda). Bentuk 

umum persamaan linier sederhana yang menunjukan hubungan antara dua 

variabel, yaitu variabel X sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai 

dependen adalah  Y = a + Bx. Nilai a dan nilai b pada persamaan estimasi dapat 

ditentukan dengan formula sebagai berikut dengan metode kuadrat terkecil, yaitu : 

 

 

Keterangan : 

 a = Konstanta atau titik potong dengan sumbu Y, bila X=0 

b = slope garis atau arah garis regresi, yang menyatakan perubahan 1 unit 

X 

 Ŷ = Taksiran nilai Y 

 X = Variabel bebas (data pengamatan) 

 Y= Variabel terikat (data pengamatan) 

 n  = Banyaknya pasangan data 

Untuk regresi linier ganda dari sampel persamaannya yaitu Y = b0 + b1X1 + 

b2X2 + ...+ bkXk. Koefisien b menyatakan rata-rata perubahan Y apabila X1 

berubah satu satuan dengan b0 dan b2tetap, juga untuk koefisien b2 menyatakan 

rata-rata perubahan Y apabila X2 berubah satu satuan b0 dan b1 tetap. 
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2.6 Koefisien Korelasi 

 Korelasi adalah suatu ukuran derajat keeratan hubungan linier antara dua 

variabel atau lebih. Semakin nyata hubungan linier (garis lurus), maka semakin 

kuat atau tinggi derajat hubungan garis lurus anatara kedua variabel atau lebih. 

Ukuran untuk derajat hubungan garis lurus ini dinamakan koefisien korelasi.  

 Korelasi dilambangkan dengan r dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari 

harga (-1 ≤ r ≤ 1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif sempurna, r = 0 

artinya tidak ada korelasi dan r = 1 artinya korelasi sempurna. Untuk mengetahui 

keeratan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan koefisien korelasi 

adalah dengan menggunakan nilai absolut dari koefisien korelasi tersebut. 

Besarnya koefisien korelasi antara dua macam variabel adalah 0 sampai dengan ± 

1. Apabila dua buah variabel mempunyai r = 0, berarti antara dua variabel tersebut 

tidak ada hubungan, sedangkan apabila dua buah variabel mempunyai r = ± 1, 

maka dua variabel tersebut mempunyai hubungan yang sempurna. 

 Semakin tinggi nilai koefisien kolerasi antara dua buah varibel 

(mendekati 1), maka keeratan tingkat hubungan antara dua variabel semakin 

tinggi.Begitu juga sebaliknya semakin rendah koefisien korelasi antara dua buah 

variabel (mendekati 0), maka tingkat keeratan hubungan variabel tersebut semakin 

rendah. Pedoman untuk memberikan interprestasi terhadap koefisien korelasi 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 Koefisien korelasi dapat juga digunakan untuk mengetahui arah 

hubungan antara dua variabel. Tanda (+ dan -) yang terdapat pada koefisien 

korelasi menunjukkan arah hubungan antara dua variabel tersebut. Tanda (-) pada 

nilai r (koefisien korelasi) menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. 
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Artinya, apabila nilai variabel yang satu naik, maka nilai variabel yang lain juga 

turun. Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang 

tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pedoman untuk memberikan interprestasi terhadap koefisien korelasi 

Interval Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 -0,599 

0,60 -0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

                          Sumber : Sugiono, 2011 

Menurut Sugiono., (2011), ada 3 jenis korelasi yaitu korelasi product 

moment, korelasi parsial, korelasi ganda. Korelasi product moment merupakan 

teknik korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan 

hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau 

ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Korelasi 

parsial digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui 

pengaruh atau hubungan antara variabel independen dan dependen, dimana salah 

satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Korelasi ganda 

(multiple correlation) merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya 

hubungan antara dua variabel independen secara bersama – sama atau lebih 

dengan satu variabel dependen. 
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2.7 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel-

variabel independen secara bersama mampu memberikan penjelasan mengenai 

variabel dependen dimana nilai R berkisar antara 0 sampai 1( 0 ≤ R ≤ 1). Semakin 

besar nilai R, maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan 

oleh variasi variabel –variabel independen. Sebaliknya jika R kecil, maka akan 

semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat di jelaskan oleh variabel 

independen. 

  Koefisien determinasi adalah cara utama yang dapat digunakan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi 

menunjukkan persentasi variabel nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan 

oleh persamaan regresi/korelasi yang dihasilkan. Misalnya, nilai koefisien 

determinasi (r
2
) pada suatu persamaan regresi/korelasi yang menunjukkan 

hubungan pengaruh (fungsional) antara variabel  Y sebagai dependen dan variabel 

X sebagai variabel independen yang diperoleh dari hasil perhitungan tertentu 

adalah 0,83. Ini berarti bahwa variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh 

persamaan regresi/korelasi yang diperoleh adalah 83 %, sedangkan sisanya 17% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang berbeda diluar persamaan (model).  

 


