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ABSTRAK 

Widodo,  Teguh. 2020. Hubungan Antara Toleransi Resiko Dengan Safety Behavior 

Dalam Penggunaan Bahan Agrokimia Pada Petani Di kecamatan Sadang 

Kabupaten Kebumen. Skripsi. Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing :  Amri Hana Muhammad, S.Psi., M.A.  

 

Kata Kunci : Safety Behavior, Toleransi Resiko, Agrokimia. 

 

 Sektor pertanian merupakan bidang yang cukup penting untuk menopang 

perekonomian Indonesia. Tingginya jumlah tenaga kerja di bidang pertanian juga 

memiliki permasalahan tidak terkecuali permasalahan keselamatan kerja petani, 

terutama dalam penggunaan bahan-bahan agrokimia seperti pestisida, herbisida dan 

lain-lain. Fenomena tersebut berkaitan dengan safety behavior atau perilaku 

keselamatan. Safety behavior adalah perilaku keselamatan yang sesuai dengan 

standar keselamatan dalam bekerja, yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan 

dalam bekerja baik pada diri sendiri ataupun orang lain. Toleransi Resiko 

dimungkinkan melatarbelakangi rendahnya safety behavior dalam penggunaan 

bahan agrokimia oleh petani. Toleransi resiko adalah sikap membiarkan atau 

bersedia menanggung dampak dari sebuah proses atau kejadian yang terjadi saat 

bekerja. Sedangkan agrokimia adalah penyebutan secara umum untuk bahan kimia 

yang digunakan dalam pertanian, yang memiliki fungsi untuk membantu 

pertumbuhan dan menjaga keamanan tanaman guna mendapatkan hasil panen yang 

diinginkan. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif korelasional. Total 

sampel pada penelitian ini adalah 183 Petani di Kecamatan Sadang Kabupaten 

Kebumen. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti yaitu cluster random 

sampling, dengan mengambil subjek secara random di empat dari tujuh desa yang 

ada di kecamatan Sadang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan 

skala safety behavior dan skala toleransi resiko. Analisis validitas dan reliabilitas 

instrumen dianalisis menggunakan komputer dengan aplikasi statistika. Metode 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Spearman.  

Hasil penelitian dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,622 dengan p 

sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05 menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan antara toleransi resiko dengan safety behavior 

dalam penggunaan bahan agrokimia. Jika safety behavior naik maka toleransi 

resiko juga naik, dan Sebaliknya. Kemudian hipotesis yang berbunyi “Ada 

hubungan antara toleransi resiko dengan safety behavior dalam penggunaan bahan 

agrokimia pada petani di Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen” diterima.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kajian mengenai keselamatan kerja merupakan bagian dari ilmu kesehatan 

beserta prakteknya yang bertujuan agar para tenaga kerja memperoleh derajat 

kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial dengan upaya 

pencegahan dan pengobatan penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan 

oleh faktor pekerjaan dan lingkungan serta terhadap penyakit umum. Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja merupakan suatu upaya perlindungan yang ditujukan kepada 

semua faktor yang dapat menimbulkan bahaya. Hal tersebut bertujuan agar tenaga 

kerja dan pihak ataupun individu lain yang berada di lokasi kerja selalu dalam 

keadaan selamat dan sehat serta semua sumber produksi dapat digunakan secara 

aman dan efisien (Suma’mur, 1989).  

Banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak guna mewujudkan 

keselamatan dan kesehatan kerja demi terciptanya lingkungan kerja yang aman. 

Banyak faktor yang bisa mempengaruhi keselamatan pekerja dalam bekerja 

diantaranya perilaku pekerja yang berbahaya, kondisi dan lingkungan kerja yang 

berbahaya. Faktor manusia memegang peran penting dalam hal timbulnya 

kecelakaan, sekitar 80%-85% kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan 

faktor manusia (Sumaa’mur, 1989). Salah satu hal yang menjadikan mengapa 

faktor manusia menjadi penyumbang terbesar dalam kecelakaan kerja adalah safety 

behavior atau perilaku keamanan saat bekerja. 
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Safety behavior secara harfiah berarti perilaku keselamatan. Safety behavior 

adalah cara berperilaku seorang individu di tempat kerja dalam rangka 

mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja yang bisa berakibat fatal. Menurut APA 

Dictionary of Psychology (2007) safety behavior adalah suatu perilaku yang 

dilakukan dengan ketertarikan individu dalam usaha untuk memperkecil atau 

mencegah suatu bencana yang ditakutkan. Menurut Heinrich (1980) safety behavior 

atau yang disebutnya perilaku aman adalah sebuah tindakan ataupun perbuatan dari 

seseorang atau beberapa orang karyawan yang memperkecil kemungkinan 

terjadinya kecelakaan terhadap karyawan. Sedangkan menurut Bird dan Germain 

(1990) perilaku aman adalah perilaku yang tidak dapat menyebabkan terjadinya 

kecelakaan atau insiden.  

Safety behavior dalam dunia kerja adalah penerapan pola dan cara 

berperilaku kerja seorang tenaga kerja di tempat kerja yang lebih menekankan pada 

usaha antisipasi terhadap terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Semua pekerja, 

baik karyawan maupun manajer perusahaan, perlu mengetahui perilaku ini (safety 

behavior). Tentu tidak lain untuk menjaga agar lingkungan kerja tetap kondusif, 

dan seluruh pekerja merasa nyaman dalam bekerja. Safety behavior mencakup 

semua pekerja, bukan hanya tenaga kerja yang berada di sebuah perusahaan yang 

berkerak di sektor industri manufaktur ataupun jasa, tetapi juga pada petani yang 

bekerja mengolah lahan pertanian mereka.  

Sektor pertanian merupakan bidang yang cukup penting untuk menopang 

perekonomian Indonesia. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya 

hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 
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industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Hal 

tersebut didukung kondisi geografis. Hal tersebut dibuktikan pertanian Indonesia 

masuk 25 terbaik di dunia. Fakta tersebut diungkapkan oleh sebuah lembaga riset 

dan analisis ekonomi internasional yang berpusat di Inggris, The Economist 

Intelligent Unit (EIU) dan Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) 

Foundation. Selain itu Indonesia adalah negara produsen beras terbesar ketiga 

dunia setelah China dan India. 

Salah satu daerah di Kabupaten Kebumen dengan corak pertanian adalah 

Kecamatan Sadang. Kecamatan Sadang merupakan salah satu kecamatan yang 

berada di pinggiran Kabupaten Kebumen, tepatnya berada di bagian utara 

Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, dengan luas wilayah pertanian 2.707,3 Ha dari 

total luas wilayah 5.721,2 Ha. Dengan luas wilayah tersebut 51,3 persen dari total 

18.267 per tahun 2016 bekerja sebagai petani. 

Tingginya jumlah tenaga kerja di bidang pertanian juga memiliki 

permasalahan tidak terkecuali permasalahan keselamatan kerja petani, baik itu 

karena faktor kelalaian manusia atau faktor human error dan faktor lainnya seperti 

penggunaan bahan-bahan agrokimia seperti pestisida, herbisida dan lain-lain.  

Safety behavior dalam bidang pertanian menggambarkan bagaimana perilaku 

keselamatan petani ketika bekerja. Penting bagi para petani memperhatikan 

keselamatan dan kesehatan kerja, guna mencegah kecelakaan kerja yang bisa 

membehayakan petani itu sendiri ataupun orang lain. 

Perilaku petani saat bekerja sangat mempengaruhi keselamatan petani 

tersebut, terlebih ancaman keselamatan petani saat bekerja bukan hanya dari 
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lingkungan kerja seperti dari alam, lingkungan fisik, mikrooganisme, bahan-bahan 

berbahaya yang di gunakan dalam pertanian, tetapi juga dari safety behavior dari 

petani tersebut dalam penggunaan bahan agrokimia. 

Berbicara mengenai bahan agrokimia Officer Advokasi dan Jaringan 

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah, mengatakan, 

penggunaan pestisida dari waktu ke waktu terus meningkat. Berdasarkan data 

Komisi Pestisida (dibawah Kementerian Pertanian), saat ini  terdaftar 350 merek 

fungisida, 600 merek herbisida, dan 800 merek insektisida dengan izin tetap. 

Jumlah itu tidak termasuk produk ilegal. Kemudian ekspor pestisida ke negara-

negera Asia tenggara setiap tahunnya semakin meningkat termasuk Indonesia. 

Idealnya petani dalam bekerja tetap para petani memperhatikan keselamatan 

diri sendiri. Dengan demikian safety behavior menjadi sangat penting, terlebih 

dalam penggunaan bahan-bahan agrokimia, seperti pestisida, herbisida, fungisida 

ataupun insektisida dan bahan kimia lainya termasuk pupuk anorganik. Seperti pada 

saat melakukan penyemprotan pada tanaman atau hama, ataupun pemupukan pada 

tanaman sebaiknya petani dilengkapi dengan alat keamanan untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan. 

Tidak hanya berhenti disitu, penggunaan bahan agrokimia harus dilakukan  

dengan teknik yang tepat agar petani tidak terpapar langsung oleh bahan agrokimia 

yang bisa menimbulkan efek samping. Tidak makan, minum atau merokok selama 

melakukan aktivitas yang berkaitan langsung dengan bahan agrokimia. Tidak 

menyentuh tanaman yang baru disemprot bahan agrokimia. Membersihkan tubuh 

dan peralatan yang baru saja digunakan. 
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Hasil studi wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa 

petani di Desa Sadangkulon menunjukkan rendahnya safety behavior dari para 

petani dalam menggunakan bahan-bahan agrokimia, petani hanya menggunakan 

peralatan keamanan yang seadanya dan sangat minimalis, sebagian petani sudah 

ada yang mulai menggunakan peralatan keamanan walaupun belum sepenunhya. 

Peralatan yang dipakai para petani hanya penutup wajah atau masker itupun masih 

ada beberapa petani yang menggunakannya jika bahan agrokimia yang dipakai 

memiliki bau yang menyengat, penutup kepala yang dipakai bukan bertujuan untuk 

melindungi dari bahan kimia tersebut melainkan untuk melindungi dari panas dan 

hujan saja. Tidak menggunakan sarung tangan dan kacamata khusus, serta tidak 

selalu memakai pakaian panjang dan sepatu boots. 

Safety behavior yang masih rendah diperparah dengan penggunaan dosis 

yang berlebihan pada bahan-bahan agrokimia, anggapan petani hal tersebut akan 

mempercepat dalam memberantas hama. Bukan hanya dosis yang lebih, petani juga 

melakukan pencampuran dengan bahan lain seperti sabun colek, dengan tujuan 

setelah disemprotkan pestisida atau herbisida lebih menempel di tanaman dan tidak 

mudah hilang saat terkena air hujan, serta mencampurnya dengan susu kental 

manis. Petani menganggap bahwa dengan mencampur susu kental manis akan lebih 

cepat memanggil hama untuk menghampiri tanaman, dengan demikian hama yang 

mengganggu tanaman akan lebih cepat mati. 

Berdasarkan penelitian yang membahas safety behavior yang dilakukan 

oleh Haris (2017) menunjukan prosentase angka kecelakaan kerja mencapai 66%. 

Kemudian penelitian Roe (2013) melaporkan resiko kecelakaan kerja dalam bidang 
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pertanian tidak akan hilang. Karena itu, memahami kemampuan petani untuk 

mentolerir risiko merupakan hal yang penting. 

Penelitian lain menunjukkan resiko atau bahaya dalam penggunaan bahan 

agrokimia mengancam petani dan lingkungan namun, petani masih banyak yang 

tidak mempedulikan hal tersebut dan cenderung toleran dengan bahaya atau resiko 

yang mengancam. Yuniarti dkk (2013) yang lalu menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan petani tentang penggunaan pestisida dan bahayanya masih kurang. 

Menurut pengetahuan petani di Desa Curut bahwa penggunaan pestisida boleh 

dicampur tanpa memperhatikan komposisi serta jenis pestisida 61,1% menyatakan 

benar; 40,7% tidak perlu membaca label pada kemasan; 64,8% petani mencampur 

pestisida berdasarkan petunjuk teman (sesama petani).79,6% petani melakuan 

pencampuran di dekat sumber air. Penyemprotan pestisida sesuai dengan kebiasaan 

tanpa melihat arah angin 85,2%. Setelah melakukan penyemprotan 83,3% petani 

tidak membersihan alat semprot dengan alasan masih digunakan untuk 

menyemprot. Penggunaan pestisida yang aman oleh petani didominasi oleh 

persepsi manfaat sedangkan tekanan eksternal atau norma subjektif tidak 

memainkan banyak peran (Wang, 2016). Beberapa penelitian tersebut tersebut 

diatas belum banyak yang menghubungkan antarara risk tolerance dengan safety 

behavior dalam bidang pertanian terkait penggunaan bahan-bahan agrokimia. 

Studi pendahuluan telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 18-23 

Desember 2018 di Desa Sadangkulon, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, 

dengan memberikan kuesioner sederhana tentang safety behavior. Kuesioner 

tersebut deiberikan kepada warga desa yang berprofesi sebagai petani. 
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No. Peryataan Ya Tidak 

1. Saya menggunakan baju lengan panjang saat 

menggunakan bahan agrokimia. 

10 

(50%) 

10 

(50%) 

2. Saya menggunakan masker saat menggunakan 

bahan agrokimia. 

6 

(30%) 

14 

(70%) 

3. Saya sudah menggunakan sepatu lars (sepatu bot) 

saat menggunakan bahan agrokimia. 

3 

(15%) 

17 

(85%) 

4. Saya menggunakan sarung tangan saat 

menggunakan bahan agrokimia. 

3 

(15%) 

17 

(85%) 

5. Saya menggunakan pelindung mata saat 

menggunakan bahan agrokimaia. 

1 (5%) 19 

(95%) 

6. Saya langsung membersihkan diri (cuci tangan, 

mandi dll) setelah menggunakan bahan agrokimia. 

10 

(50%) 

10 

(50%) 

7. Saya mencampurkan bahan agrokimia sesuai dengan 

dosis dan aturan yang berlaku. 

6 

(30%) 

14 

(70%) 

8. Saya menempatkan alat-alat sesuai dengan 

tempatnya dan cara yang benar. 

11 

(55%) 

9 (45%) 

9. Saya membuang limbah sisa bahan agrokimia di 

tempat khusus. 

3 

(15%) 

17 

(85%) 

10. Saya menyimpan bahan agrokimia di empat khusus. 15 

(75%) 

5 (25%) 

Tabel 1.1 

Tabel Hasil Studi Pendahuluan 

Berdasarkan data hasil studi pendahuluan di atas dapat dilihat gambaran 

awal safety behavior pada petani di kecamatan Sadang. Penjabaran dari studi 

pendahuluan tersebut diantaranya alat pelindung diri seperti penutup kepala, baju 

dan celana panjang, masker, pelindung mata, sarung tangan dan sepatu lars, yang 

digunakan masih minim.Masih banyak petani yang belum membuang libah pada 

tempatnya dan beberapa masih melakukan hal berbahaya seperti merokok saat 

bekerja dengan bahan agrokimia. 

Salah satu variabel yang dimungkinkan melatarbelakangi tinggi rendahnya 

safety behavior dalam penggunaan bahan agrokimia oleh petani adalah toleransi 

resiko. Toleransi secara bahasa berasal dari Bahasa Inggris “tolerance” yang  
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berarti membiarkan. Resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat 

terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan 

datang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan toleransi resiko adalah sikap 

membiarkan atau menanggung akibat dari sebuah proses atau dampak yang 

diakibatkan dari sebuah proses atau kejadian yang akan datang. 

Bahasan mengenai toleransi resiko itu sendiri lebih banyak dibahas dalam 

bidang perekonomian, lebih spesifiknya dalam penentuan infestasi oleh para 

pemodal yang berkaitan dengan resiko untung ataupun rugi, namun dalam 

penelitian ini peneliti mencoba mengkaji toleransi resiko tersebut dalam bidang lain 

yaitu toleransi resiko terhadap bahaya yang akan dihadapi, dalam penelitian ini 

resiko yang dimaksud yaitu resiko dalam penggunaan bahan agrokimia. 

Pemggunaan bahan agrokimia memiliki dampak baik itu langsung saat itu 

juga ataupun tidak langsung yaitu dari efek berkepanjangan atau residu dari 

pemakaian bahan agrokimia. Dalam penelitiannya Dasuki dkk (2016) menyatakan, 

petani dan buruh tani merupakan pekerjaan yang banyak terkena paparan dari bahan 

agrokimia. Pusing, mata berkunang, perasaan letih, muntah-muntah, sesak nafas 

merupakan gejala yang timbul akibat paparan bahan agrokimia. 

Lebih jauh lagi efek dari residu-residu bahan agrokimia akibat penggunaan 

yang berkepanjangan, Paparan dari bahan agrokimia tersebut tidak selalu 

berdampak langsung, tetapi bisa mengendap pada tubuh manusia akibat pemakaian 

dalam waktu yang cukup lama dan intensitas penggunaan yang sering. Sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa paparan bahan agrokimia 

terutama pestisida dapat menghambat aksi cholinesterase, pada sel darah merah. 
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Cholinesterase merupakan enzim yang terdapat pada sel darah merah, apabila 

enzim tersebut tidak dapat bekerja dengan baik maka sel syaraf pusat bisa 

terganggu. 

WHO menyatakan setiap tahun terjadi 1-5 juta kasus keracunan pestisida 

pada pekerja pertanian, dengan tingkat kematian mencapai 220.000 korban jiwa, 

sekitar 80% kasus keracunan dilaporkan terjadi di negara berkembang (Samosir 

dkk, 2017). Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2016 terjadi 771 kasus 

keracunan yang disebabkan oleh pestisida, hal tersebut diungkapkan oleh Sentra 

Informasi Keracunan Nasional (SIKERNAS) Badan POM. 

Fakta-fakta tersebut menunjukan betapa pentingnya safety behavior bagi 

petani dalam penggunaan bahan agrokimia. Mengingat batapa berbahayanya efek 

yang ditimbulkan oleh bahan agrokimia, maka petani harus lebih memperhatikan 

safety behavior ketika bekerja terutama dalam menggunakan bahan agrokimia guna 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus-kasus yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. Kemudian haltersebut bisa menekan angka kecelakaan 

kerja dan keracunan dalam penggunaan bahan agrokimia pada petani. 

Banyak sekali hal yang mendasari mengapa safety behavior pada petani 

tersebut kurang diperhatikan ketika petani bekerja dan menggunakan bahan 

agrokimia. Diantaranya petani cenderung toleran terhadap resiko yang bisa saja 

mereka dapatkan saat menggunakan bahan-bahan agrokimia. Toleransi risiko 

adalah kesiapan organisasi atau pemangku kepentingan dari organisasi tersebut 

untuk menanggung suatu risiko dalam rangka mencapai tujuan mereka. 

Berdasarkan definisi tersebut berarti petani siap untuk menanggung resiko yang 
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bisa saja mereka dapatkan saat bekerja. Resiko disini yaitu bahaya yang 

ditimbulkan oleh bahan-bahan agrokimia yang sering digunakan oleh petani. 

Toleransi resiko tersebut kemungkinan memiliki hubungan dengan safety 

behavior pada petani dalam penggunaan bahan agrokimia. Resiko yang 

ditimbulkan tersebut selain berdampak pada petani itu sendiri, juga berdampak 

terhadap lingkungan sekitar seperti pada tanah, air, mahluk hidup lain atau bahkan 

manusia lainya yang tidak terlibat dalam penggunaan bahan agrokimia tersebut. 

Sudah banyak penelitian yang mengangkat permasalahan safety behavior 

dan toleransi resiko sebagai variabel, namun masih jarang yang mencoba 

menghubungkan kedua variabel tersebut.  Walapun sudah banyak penelitian yang 

mengangkat masalah safety behavior, namun yang spesifik di bidang pertanian 

masih jarang, kebanyakan penelitian yang mengangkat permasalahan safety 

behavior fokus pada bidang industri ataupun bidang konstruksi. 

Terlepas dari hal tersebut hasil penelitian tentang safety behavior dapat 

memberikan informasi dan pengetahuan bukan hanya untuk petani melainkan lebih 

banyak pihak lain yang bias teredukasi. Oleh karena itu penelitian ini berjudul 

“Hubungan antara Toleransi Resiko dengan Safety Behavior dalam Penggunaan 

bahan Agrokimia di Kabupaten Kebumen.” 

Penelitian ini diawali dengan melakukan tinjauan literatur tentang safety 

behavior, toleransi resiko, dan langkah berikutnya menyususn dan 

mengembangkan hipotesis, metodelogi penelitian, serta analisis dan hasil 

penelitian. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana gambaran safety behavior petani di Kabupaten Kebumen? 

2. Bagaimana gambaran toleransi resiko petani di Kabupaten Kebumen? 

3. Apakah ada hubungan anatara toleransi resiko dengan safety behavior 

dalam pada petani dalam penggunaan bahan agrokimia di Kabupaten 

Kebumen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka ditetapkan tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimana gambaran safety behavior petani di Kabupaten 

Kebumen. 

2. Mengetahui bagaimana gambaran toleransi resiko petani di Kabupaten 

Kebumen 

3. Menguji apakah ada hubungan anatara toleransi resiko dengan safety behavior 

pada petani di Kabupaten Kebumen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian dapat bermanfaat dalam 

menambah refrensi dan teori tantang toleransi resiko dan safety behavior. Bisa 

dijadikan pembanding untuk penelitian sebelumnya ataupun penelitian yang 

akan datang. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Petani 

Diharapkan hasil penelitian dapat berdampak dan bermanfaat secara 

langsung ataupun tidak langsung bagi petani. Petani bisa lebih memahami 

safety behavior atau perilaku keselamatan dan secara tidak langsung 

diharapkan bisa membantu mengurangi angka kecelakaan kerja petani. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang penelitian, safety 

behavior dan menambah pengalaman empiris dalam penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Safety Behavior 

2.1.1 Definisi Safety Behavior 

Safety behavior adalah perilaku yang dikaitkan langsung dengan 

keselamatan dalam kerja, misalnya pemakaian kacamata keselamatan, 

penandatanganan risk assessment sebelum kerja atau diskusi masalah keselamatan 

(Sya’af, 2007: 8). Kemudian Cooper (2004) menyatakan bahwa safety behavior 

adalah proses yang menciptakan kemitraan keamanan antara manajemen dan 

tenaga dengan focus berkelanjutan anatara menejemen dengan tenaga kerja.  

Menurut Heinrich et al (1980: 34) safety behavior adalah gejala dari 

kebijakan manajemen yang baik, kontrol yang baik terhadap pekerjaannya, 

pengetahuan yang cukup terhadap pekerjaan, penilaian yang tidak tepat terhadap 

bahaya yang ada, atau faktor pribadi lainnya. Bird dan Germain (1990) 

menjelaskan bahwa safety behavior adalah perilaku yang tidak dapat 

menyebabkan terjadinya kecelakaan atau insiden.  

Borman dan Motowidlo (1993) menyatakan bahwa safety behavior 

adalah perilaku tugas dan perilaku kontekstual, yaitu pematuhan dan partisipasi 

individu pada aktivitas-aktivitas pemeliharaan keselamatan di tempat kerja. 

Perbedaan perilaku keselamatan dan perilaku K3 (kesehatan dan keselamatan 

kerja) yaitu perilaku keselamatan hanya berfokus kepada keselamatannya, 

sedangkan perilaku K3 tidak hanya pada keselamatan namun juga pada 
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kesehatan kerjanya. 

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa safety 

behavior adalah perilaku keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan 

dalam bekerja, yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan dalam bekerja baik 

pada diri sendiri ataupun orang lain.  

2.1.2 Aspek Safety Behavior 

Menurut Neal dan Griffin (2000) ada dua aspek yang mempengaruhi Safety 

behavior, diantaranya aspek yang berasal dari dalam individu, seperti komitmen, 

perbedaan individu misalnya ketelitian, kepribadian contohnya karakter yang 

dimiliki bersifat permanen atau orang tersebut memiliki kecenderungan untuk 

mengambil tindakan aman.  Dan Aspek lingkungan kerja, seperti iklim keselam 

atan dan aspek organisasional misalnya supervisi dan desain pekerjaan. 

Menurut Heimich (1980) aspek-aspek dalam safety behavior diantaranya:  

…Pengamatan terhadap bahaya, kemampuan dari pekerja untuk 

mengamati ada tidaknya bahaya di lokasi kerja guna  mengidentifikasi 

bahaya dari pekerjaan yang akan mereka lakukan. Yang berikutnya 

pengenalan terhadap bahaya, setelah pekerja mampu mengamati dan 

mengidentifikasi adanya potensi bahaya ditempat kerja, maka selanjutnya 

pekerja harus mengenali bahaya tersebut, dikarenakan ketidakmampuan 

pekerja dalam mengenali jenis bahaya yang mereka hadapi dapat 

menimbulkan kecelakaan kerja yang lebih fatal. Kemudian keputusan 

untuk menghindar dan yang terpenting dari semua itu adalah kemampan 

untuk menghindari bahaya.…  

 

Menurut Ramsey (2000), perilaku kerja yang aman atau terjadinya perilaku 

yang dapat menyebabkan kecelakaan, ditentukan oleh 4 (empat) aspek yaitu : 

Pengamatan (perception), Kognitif (cognition), Pengambilan Keputusan (decision 

making), Kemampuan (ability). Keempat aspek tersebut merupakan suatu proses 
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yang sekuensial mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Bila keempat 

tahapan ini dapat berlangsung dengan baik maka akan dapat terbentuk suatu 

perilaku yang aman. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan aspek-aspek dari Ramsey 

(2000) untuk dijadikan acuan dalam membuat alat ukur. Aspek-aspek tersebut 

dirasa sudah mewakili berbagai savety behavior dalam penggunaan bahan 

agrokima. 

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Safety Behavior  

  Geller (2001: 31) menyatakan bahwa aspek yang dapat menentukan 

proses keberhasilan keselamatan dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal meliputi states traits, attitude, belief, feelings, 

thoughts, personalities, perceptions, and values, intensions. Dan faktor 

eksternal meliputi behavior, coaching, recognizing, complying, 

commmunicating, and actively caring. 

Faktor psikososial yang berpengaruh terhadap safety behavior yaitu Job 

demands, tuntutan kerja terbagi menjadi dua yaitu tuntutan kerja fisik dan 

tuntutan kerja mental. Tuntutan kerja fisik yaitu suatu kondisi yang secara 

langsung berasal dari beban kerja fisik (physical work load) dan mempengaruhi 

tubuh atau membutuhkan tubuh untuk menggunakan posture tertentu selama 

waktu tertentu. Sedangkan tuntutan kerja mental ialah suatu kondisi yang 

secara langsung berhubungan dengan proses-proses mental apa saja yang 

terlibat dan dibutuhkan dalam bekerja. 
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Faktor psikososial berikutnya yaitu Symptom, adalah keluhan yang 

merupakan indikasi dari adanya suatu keadaan dalam diri pekerja yang sedang 

sakit yang berhubungan dengan kondisi-kondisi tempat kerja. Dan Faktor 

psikososial yang terakhir adalah kebisingan, kebisingan bisa dianggap suatu 

masalah yang harus diperhatikan oleh industri. Pertama, kebisingan tidak 

disukai orang, kedua ia merusak pendengaran, ketiga bisa berpengaruh buruk 

pada efisiensi kerja. (Winarsunu, 2008: 127). 

Heinrich et al, (1980: 35) faktor-faktor yang mempengaruhi safety 

behavior terbagi menjadi 3 yaitu di faktor kebijakan manajemen, faktor 

personal, dan faktor lingkungan. Management Safety Policy and Decision 

(Faktor Kebijakan Managemen Tentang Keselamatan). Faktor kebijakan 

manajemen tentang keselamatan berpengaruh terhadap safety behavior 

karyawan karena akan menjadi arahan karyawan ketika bekerja. 

  Faktor lingkungan merupakan faktor yang ada di sekitar tempat 

karyawan tersebut bekerja, diantaranya: suhu ruangan kerja; tekanan kerja; 

tingkat kelembaban; arah angin; tingkat kebisingan; tingkat penerangan, sifat 

lingkungan (permukaan yang licin, halangan, dukungan yang tidak memadai, 

dan zat-zat berbahaya). Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling statis, 

biasanya perusahaan merubah lingkungan kerja dalam tempo yang lama. 

Lingkungan yang sifatnya cenderung statis ini harus dikenali betul oleh 

karyawan agar mereka dapat bekerja secara benar dan teratur. 

2.1.4 Indikator Safety Behavior  

  Heinrich et al (1980: 34) safety behavior dapat diukur dengan 
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menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Mengoperasikan peralatan dengan kecepatan yang sesuai.  

2. Mengoperasikan peralatan yang memang haknya.  

3. Menggunakan peralatan yang sesuai.  

4. Menggunakan peralatan yang benar.  

5. Menjaga peralatan keselamatan agar tetap berfungsi.  

6. Memperingatkan rekan kerja yang bekerja tidak aman.  

7. Menggunakan APD dengan benar.  

8. Mengangkat dengan beban yang seharusnya dan menempatkannya  

ditempat yang seharunya. 

  9. Bekerja dengan posisi yang benar.  

10. Mengangkat material atau alat dengan cara yang benar.  

11. Memperbaiki peralatan dalam keadaan mati.  

12. Bekerja dengan halus.  

13. Tidak mabuk ketika bekerja.  

14. Tidak menggunakan narkoba. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan aspek-aspek dari Ramsey 

(2000) dan indikator-indikator dari Heinrich (1980) untuk dijadikan acuan dalam 

membuat alat ukur. Aspek-aspek tersebut dirasa sudah mewakili berbagai savety 

behavior dalam penggunaan bahan agrokima. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan indikator-indikator dari 

Heinrich (1980) untuk dijadikan acuan dalam membuat alat ukur. Aspek-aspek 

tersebut dirasa sudah mewakili berbagai savety behavior dalam penggunaan bahan 
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agrokima. 

2.2 Toleransi Resiko 

2.2.1 Definisi Toleransi Resiko 

Toleransi secara bahasa berasal dari Bahasa Inggris “tolerance” yang  

berarti membiarkan. Sedangkan enurut KBBI toleransi adalah bersifat atau bersikap 

menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, 

pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri. Sedangkan resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi 

yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian 

yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki 

dapat menimbulkan suatu kerugian. 

Toleransi risiko merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh 

terhadap sikap dalam pengambilan risiko, selain faktor, pendidikan, intelegensi, 

keterampilan kerja, rasa aman, lingkungan, dan decision making. Terdapat tiga 

dimensi toleransi risiko dalam pemahaman tentang risiko yaitu ketidakpastian hasil, 

harapan hasil, dan potensi hasil (Rivai, 2001). 

Menurut Roszkowski (1989), toleransi risiko cenderung di dasarkan atas 

kependudukan yang diarahkan pada risiko prediksi heuristik. Heuristik berikut ini 

didasarkan pada kependudukan, terus banyak digunakan untuk memisahkan orang 

ke dalam kategori toleransi tinggi, sedang dan tanpa risiko. 

Lee (2000), menyatakan bahwa sikap pengambilan resiko didefinisikan 

sebagai kepercayaan, perasaan, dan tujuan perilaku sehubungan dengan 
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partisipasinya dalam kegiatan yang berisiko. Menurut Zuckerman (1994), perilaku 

pengambilan resiko merupakan bagian dari pencarian sensasi seseorang, sehingga 

resiko diartikan sebagai suatu penilaian terhadap kemungkinan dari perilaku negatif 

yang akan muncul. Pencari sensasi diartikan sebagai suatu ciri yang 

menggambarkan kecenderungan orang secara konsisten untuk mencari berbagai 

macam sensasi dan pengalaman baru yang luar biasa dan kompleks, serta bersedia 

mengambil resiko fisik, sosial, hukum dan finansial demi pengalaman tersebut. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan toleransi resiko adalah potensi untuk 

membiarkan atau bersedia menanggung dampak dari sebuah proses atau kejadian 

yang terjadi saat bekerja. Dalam penelitian ini resiko yang dimaksud yaitu resiko 

dalam penggunaan bahan agrokimia. 

2.2.2 Faktor-faktor Toleransi Resiko  

  Faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi resiko disini adalah faktor dari 

resiko dalam penggunaan bahan agrokimia, adapun faktor-faktor tersebut 

diantaranya: 

1. Faktor Resiko berdasarkan Jenis Pestisida yang Digunakan  

  Dalam penggunaan pestisida perlu diperhatikan jenis pestisida yang 

digunakan. Dalam aturannya dianjurkan bahwa penggunaan pestisida pada satu 

tanaman adalah satu jenis saja. Namun dikarenakan banyak ragamnya dam 

organisme pengganggu tanaman yang sering menyerang tanaman, petani cenderung 

menggunakan beberapa jenis pestisida baik secara berkala ataupun sekaligus. 

2. Faktor Risiko berdasarkan Waktu Penyemprotan 
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   Penggunaan pestisida perlu diperhatikan secara serius mengingat bahaya 

dari pestisida yang dapat menyebabkan keracunan, penyakit, kanker bahkan 

kematian akibat keracunan ataupun terpapar pestisida. Tingkat pajanan terhadap 

pestisida tidak dirasakan lansug saat ini karena sifatnya yang kumulatif dan  

berpengaruh terhadap lama kerja yang dialami penyemprot pestisida sehingga pada 

akhirnya papara pestisida dapat menyebabkan kematian Semakin lama petani 

penyemprot menggunakan pestisida maka diasumsikan semakin besar 

kemungkinan terjadinya keracunan bahan kimia pada petani penyemprot pestisida 

tersebut . 

 3. Faktor Risiko Berdasarkan Alat penyemprot yang Digunakan  

  Keterpaparan pestisida juga dapat terjadi melalui kontak langsung saat 

penggunaan pompa gendong. Selain alat semprot bisa juga dari alat lain yang 

digunakan langsung dengan bahan-bahan agrokimia, hal tersebut bisa saja terjadi 

karena masih ada sisa-sisa bahan agrokimia yang masih menempel. 

4. Faktor Resiko Berdasarkan Lama Penyemprotan 

   Pekerja yang bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama dengan 

pestisida akan mengalami keracunan yang menahun, artinya makin lama bekerja 

maka akan semakin bertambah jumlah pestisida yang terabsorbsi dan 

mengakibatkan menurunnya aktivitas cholinesterase. Menurut Permenaker No. 

Per-03/Men1986 pasal 2 ayat 2a dinyatakan bahwa untuk menjaga efek yang tidak 

diinginkan maka dianjurkan supaya tidak melebihi 4 jam sehari dalam seminggu 

berturut-turut bila menggunakan pestisida. Sementara WHO menerapkan lama 
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penyemprotan terpajan pestisida saat bekerja selama 5-6 jam perhari dan setiap 

minggu harus dilakukan pengujian kesehatan termasuk kadar cholinesterase darah. 

5. Faktor Resiko Pada Proses Kerja  

   Pekerja paling banyak terpapar pestisida pada saat melakukan  

penyemprotan, selain itu pada saat melakukan pencampuran, mengisi peralatan, 

membersihkan peralatan dan saat menangani kemasan kosong.  

a. Proses Penyimpanan  

 Penyimpanan pestisida merupakan salah satu faktor yang perlu 

diperhatikan dalam penggunaan pestisida. Menurut aturan penggunaan 

pestisida, pestisida yang disimpan dianjurkan untuk disimpan pada ruang 

tertutup dan terhindar dari sinar matahari untuk mengurangi faktor 

terjadinya penguapan akibat reaksi kimia dan fisika bahan kimia pestisida 

dengan udara. Selain itu, wadah pestisida yang sudah digunakan haruslah 

dibuang dan tidak tersebar dimana-mana. Sebab sisa-sisa pestisida yang ada 

di dalam kemasan pestisida yang telah habis pakai bisa saja mengalami 

reaksi dengan udara dan mencemari lingkungan bahkan membuat 

masyarakat terpapar dengan pestisida secara tidak langsung. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Sudarmo (1992) bahwa pestisida harus disimpan 

ditempat yang khusus dan dikunci agar jauh dari jangkauan anak-anak dan 

tidak terkena sinar matahari langsung. 

b. Proses Pencampuran Pestisida  

 Sebelum digunakan atau disemprotkan, petani penyemprot biasanya 

mencampur pestisida terlebih dahulu ke dalam wadah sebelum dimasukkan 
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ke alat penyemprot. Pencampuran ini dilakukan untuk melarutkan atau 

mencampur pestisida sesuai dengan dosis dan takaran yang dianjurkan.   

 Sewaktu mempersiapkan pestisida yang akan disemprotkan, pilihlah 

tempat yang sirkulasi udaranya lancar. Di tempat tertutup, pestisida yang 

berdaya racun tinggi terlebih yang mudah menguap, dapat mengakibatkan 

keracunan melalui pernapasan bahkan bisa mengakibatkan kebakaran.  

Selain itu jangan biarkan anak-anak berada disekitar lokasi ini. Buka tutup 

kemasan dengan hati-hati agar pestisida tidak berhamburan atau memercik 

mengenai bagian tubuh. Setelah itu tuang dalam  gelas ukur, timbangan atau 

alat pengukur lain dalam drum atau ember khusus. Bukan wadah yang biasa 

untuk keperluan makan, minum dan mencuci. Tambahkan air lagi sesuai 

dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. Untuk pencampuran pestisida 

janganlah dalam tangki penyemprot karena sudah dipastikan apakah 

pestisida dan air yang telah tercampur sempurna atau belum. Campuran 

yang kurang sempurna akan mengurangi keefektifannya. 

6. Teknis Penyemprotan Pestisida  

   Penyemprotan pestisida merupakan proses dimana pestisida digunakan 

sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

penggunaan pestisida, di antaranya adalah keadaan angin, suhu udara, kelembaban 

dan curah hujan. Begitu juga dengan cara menyemprot pestisida. Diusahakan 

sebaiknya para petani menyemprot dengan cara yang dapat menghindari kontak 

langsung dengan pestisida yang disemprotkan. Sebab itu pestisida harus 

disemprotkan sesuai dengan tinggi tanaman. Semakin tinggi tanaman yang 
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disemprot maka semakin besar risiko terpapar pestisida baik karena terpercik, 

terciprat, terbawa aliran udara, ataupun kontak langsung.   

  Menurut Agung (dalam Mahyuni, 2014) sebaiknya petani memakai alat 

pelindung diri yang wajib dikenakan untuk meminimalkan masuknya pestisida 

lewat jalur pernapasan, inhalasi dan pencernaan, oleh karena itu pemakaian masker, 

topi, sarung tangan, baju lengan panjang dan celana panjang sangat dianjurkan 

untuk mengurangi risiko masuknya pestisida dalam tubuh yang dapat 

mempengaruhi tingkat cholinesterase.  

  Rustia (dalam Mahyuni, 2014) menerangkan bahwa petani penyemprot 

pestisida juga perlu melakukan tindakan seperti dibawah ini dalam penggunaan 

pestisida yaitu: 1.) harus mengikuti petunjuk yang tercantum dalam label. Jangan  

menyemprot pestisida selama 10 hari sebelum tanaman dipanen. 2.) apabila terjadi 

luka, tutuplah luka tersebut, karena pestisida dapat terserap melalui luka. 3.) 

gunakan perlengkapan khusus, pakaian lengan panjang dan kaki, sarung tangan, 

sepatu kebun, kacamata, penutup hidung dan rambut, topeng muka. 4.) jangan 

mencium pestisida, karena pestisida sangat berbahaya apabila tercium sebaiknya 

pada waktu pengenceran atau pencampuran pestisida dilakukan di tempat terbuka. 

5.) gunakan selalu alat-alat yang bersih dan alat khusus. 6.) dalam mencampur 

pestisida sesuaikan dengan takaran yang dianjurkan. Jangan berlebih atau kurang. 

7.) tidak diperkenankan mencampur pestisida lebih dari satu macam, kecuali 

dianjurkan. 8.) jangan menyemprot atau menabur pestisida pada waktu akan turun 

hujan, cuaca panas, angin kencang dan arah semprotan atau sebaran berlawanan 

arah angin dan makan/minum serta merokok. Bila tidak enak badan berhentilah 
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bekerja dan istirahat secukupnya. 9.) wadah bekas pestisida harus dirusak atau 

dibenamkan, dibakar supaya tidak digunakan oleh orang lain untuk tempat 

makanan maupun minuman. 10.) pasanglah tanda peringatan di tempat yang baru 

diperlakukan dengan pestisida. 11.) setelah bekerja dengan pestisida, semua 

peralatan harus dibersihkan, demikian pula pakaian-pakaian, dan mandilah dengan 

air sabun sebersih mungkin dan cuci tangan dengan sabun sebelum makan/minum 

dan merokok. Jangan mencemari kolam dengan pestisida. Karena itu penggunaan 

alat pelindung diri yang lengkap sangatlah dianjurkan bagi petani.  

  Penggunaan APD oleh aplikator atau penyemprot pestisida akan 

menurunkan risiko terpajan pestisida, berdasarkan Permenkes No. 258/ 

MENKES/PER/III/1992 tentang Persyaratan Penggunaan Pestisida, untuk 

perlengkapan pelindung yang minimal harus digunakan berdasarkan jenis 

pekerjaan dan klasifikasi pestisida khusus penyemprotan diluar gedung dengan 

klasifikasi pestisida yaitu:  

1.) Pestisidia yang sangat berbahaya sekali: sepatu boot, baju terusan lengan 

panjang dan celana lengan panjang, topi, pelindung muka, masker, dan sarung 

tangan.  

2.) Pestisida yang sangat berbahaya: sepatu kanvas, baju terusan lengan panjang 

dan celana lengan panjang, topi, masker.  

3.) Pestisida yang berbahaya; sepatu kanvas, baju terusan lengan panjang dan celana 

panjang, topi, masker.  

4. Pestisida yang cukup berbahaya: sepatu kanvas, baju terusan lengan panjang dan 

celana panjang, topi.  
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Selain uraian faktor yang sudah dijabarkan diatas, peneliti 

menggunakan aspek-aspek dari Mahyuni (2014) dan indikator-indikator dari 

persyaratan penggunaan APD dari Permenkes No. 258 tahun 1992  untuk 

dijadikan acuan dalam membuat alat ukur. Aspek-aspek tersebut dirasa sudah 

mewakili berbagai toleransi pengambilan resiko dalam penggunaan bahan 

agrokima. 

2.3 Definisi Petani sebagai Profesi 

  Menurut KBBI petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam 

pada tanah pertanian. Sedangkan definisi petani menurut Anwas (2015) pertanian 

adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-

hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam. Definisi 

petani sebagai profesi yaitu orang yang keseharianya bekerja mengolah lahan 

dengan tujuan memperolah hasil panen. 

2.4  Hakikat Agrokimia 

  Menurut KBBI agrokimia adalah bahan kimia untuk pertanian, Agrokimia 

ataupun agrochemical, adalah penyebutan secara umum yang untuk bahan kimia 

yang digunakan dalam pertanian, yang memiliki fungsi untuk membantu 

pertumbuhan dan menjaga keamanan tanaman guna mendapatkan hasil panen yang 

diinginkan. Agrokimia diproduksi untuk melindungi tanaman dari hama dan untuk 

meningkatkan hasil panen. Agrokimia merupakan seseuatu yang berharga untuk 

pertanian. Klasifikasi bahan agrokimia, agrokimia mengacu pada pestisida yang 

meliputi insektisida, herbisia, fungisida, rodentisida, moluskosida dan nematisida. 

Agrokimia juga termasuk pupuk dan kondisioner tanah. 
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 Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bahan agrokimia 

adalah bahan-bahan kimia yang digunakan di bidang pertanian baik itu untuk 

menyuburkan tanah dan tanaman ataupun untuk pemberantas hama. Dalam 

penelitian ini bahan agrokimia yang dimaksud bahan agrokimia yang sering 

digunakan oleh petani dalam pengolahan lahan pertanian. 

2.4.1 Klasifikasi Agrokimia 

 1. Pestisida 

Pestisida adalah bahan kimia atau zat yang digunakan untuk menghancurkan 

atau mengendalikan beberapa jenis tumbuhan atau organisme yang juga dikenal 

sebagai hama, yang berbahaya bagi tanaman budidaya atau hewan. Pestisida 

kebanyakan bekerja melalui racun hama.Insektisida digunakan untuk 

menghancurkan serangga. Insektisida dapat berupa ovisida yang membunuh 

telur, larvisida untuk membunuh larva. Contoh pestisida: Organoklorin, 

organofosfat, karbamat dan piretroid. 

2. Herbisida 

Herbisida digunakan untuk mengendalikan atau membunuh gulma dan tumbuh-

tumbuhan. Contoh herbisida: Gramoxone dan glifosat. 

3. Fungisida 

Fungisida digunakan untuk mengendalikan jamur dan oomycetes. Contoh 

fungisida: Mankosida. 

4. Algasida 

Algasida digunakan untuk mengendalikan ganggang. Juga dikenal sebagai 

algisida 
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5. Rodenisida 

Rodentisida digunakan untuk mencegah penyebaran hewan pengerat seperti 

tikus, tikus. Contoh: Klerat. 

6. Moluskosida 

Moluskosida digunakan untuk mengendalikan moluska seperti siput dan keong. 

Contoh: Slugit. 

7. Nematisida 

Nematisida digunakan untuk mengendalikan atau membunuh nematoda. 

Contoh: Furadan. 

8. Pupuk 

Pupuk adalah adalah senyawa kimia yang digunakan untuk meningkatkan 

pertumbuhan tanaman. Pupuk digunakan untuk mengurangi kekurangan nutrisi 

di dalam tanah. Biasanya, ini diaplikasikan ke tanah atau ke jaringan tanaman. 

Pupuk dapat dikategorikan menjadi dua kategori: pupuk organik dan anorganik. 

Pupuk organik secara alami adalah zat yang ada yang disiapkan melalui proses 

alami. Pupuk anorganik, yang juga disebut pupuk sintetis diproduksi secara 

buatan dengan menggunakan proses kimia dengan memanfaatkan endapan 

alami, yang diubah secara kimiawi. 

9. Kondisioner Tanah 

Kondisioner tanah terkadang bisa terlalu asam atau terlalu basa untuk 

pertumbuhan tanaman yang tepat. Dalam kasus ini, pengapuran dan pengasaman 

produk ditambahkan ke tanah untuk menyesuaikan pH nya. Bila tanahnya terlalu 

asam, kapur terutama dalam bentuk kapur tohor atau CaO sering di tambahkan, 
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sedangkan untuk tanah yang bersifat basa senyawa sulfur sering ditambahkan 

untuk menetralkan. 

2.4.2 Dampak Agrokimia 

  Bahan agrokimia digunakan dengan tujuan memperbaiki kesehatan 

tanaman dan menjaganya dari hama. Namun penggunaan bahan kimia ini secara 

berlebihan dapat mempengaruhi lingkungan seperti tanah air dan udara, bahkan 

dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Penggunaan agrokimia berdampa 

terhadap kesehatan, mulai dari kulit mudah iritasi dan iritasi mata. Efek lain pada 

kesehatan yaitu dapat mempengaruhi sistem saraf, menyebabkan kanker dan juga 

masalah reproduksi. Dapat menyebabkan kerusakan saraf, ketidaksuburan, kelainan 

hormon dan neurotoksisitas. 

2.5 Hubungan Antara Toleransi Resiko dengan Safety Behavior 

 Bahan agro kimia merupakan bahan kimia yang digunakan di dunia 

pertanian guna menyuburkan tanaman ataupun memberantas hama untuk 

mendapatkan hasil panen yang bagus. Bahan agrokimia yang sering digunakan oleh 

para petani diantaranya pertisida, herbisida, pupuk unorgank dan bahan kimia 

lainya. Bahan kimia tersbut bisa menimbulkan efek terhadap kesehatan, bahkan 

keselamatan petani. Dampak tersebut bisa dicegah atau diminimalisir melalui 

perilaku petani saat menggunakanya, sehingga safety behavior pada petani 

sangatlah pentig. 

Safety behavior adalah perilaku keselamatan yang sesuai dengan standar 

keselamatan dalam bekerja, yang dapat mencegah terjadinja kecelakaan dalam 

bekerja baik pada diri sendiri ataupun orang lain. Salah satu yang mempengaruhi 
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safety behavior dalam penggunaan bahan agro kimia adalah toleransi resiko, sikap 

tolerans terhadap resiko adalah sikap membiarkan atau menanggung akibat dari 

sebuah proses atau dampak yang diakibatkan dari sebuah proses atau kejadian yang 

akan dating.Dalam penelitian ini resiko yang dimaksud yaitu resiko dalam 

penggunaan bahan agrokimia. 

 Menggunakan peralatan yang sesuai merupakan indikator penting dari 

safety behavior termasuk dalam proses penyemprotan, petani yang mentoleril 

resiko dalam penggunaan bahan agrokimia tidak mempedulikan kesesuaian alat 

yang digunakan dalam bekerja. Selain itu dalam proses penyemprotan petani yang 

memperhatikan resiko juga tidak akan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya 

dan berlebihan. 

 Menggunakan peralatan yang benar, bekerja dengan APD dan bekerja 

dengan posisi yang benar dipengaruhi oleh toleransi terhadap resiko dalam proses 

penyemprotan bahan agrokimia. Termasuk menjaga peralatan agar tetap berfungsi 

dipengaruhi oleh proses penyimpanan, petani yang memiliki toleransi terhadap 

bahaya cenderung kurang mempedulikan hal-hal tersebut. 

Kesimpulannya adalah bahwa ada hubungan antara toleransi resiko dan 

safety behavior akan diperoleh jika data perilaku yang dikumpulkan cukup. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengukur aspek-aspek dan indikator 

yang sudah ditetapkan dan dapat mewakili toleransi resiko guna mengungkap 

apakah ada hubunganya dengan safety behavior. 

Dampak terhadap penelitian ini lebih lanjut mendukung penggunaan sikap 

toleransi resiko sebagai alat diagnostik yang berguna dalam mengukur perilaku 
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petani selain itu juga untuk mengetahui apakah para petani sudah bekerja secara 

aman. Berdasarkan penjelasan dari penelitian-penelitian tersebut, maka penulis 

berasumsi bahwa toleransi resiko mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

safety behavior. 

 

 

 

2.6 Kerangka Berfikir 

 Safety behavior atau perilaku keselamatan adalah perilaku keselamatan 

yang sesuai dengan standar keselamatan dalam bekerja, yang dapat mencegah 

terjadinja kecelakaan dalam bekerja baik pada diri sendiri ataupun orang lain. Safety 

behavior pada petani dicerminkan pada saat mereka melakukan pekerjaan maopun 

pra atu paska mereka bekerja, salah satunya dalam penggunaan bahan agrokimia. 

Tinggi rendahnya safety behavior pada petani dipengaruhi oleh berbagai macam 

factor seperti pengetahuan, pengalaman, kognisi, pengambilan keputusan dan 

sebagaiannya. 

Banyak resiko yang dihadapi petani dalam penggunaan bahan agrokimia 

saat mereka melakukan pekerjaan. Resiko tersebut bisa berdampak langsung 

maopun tidak langsung baik itu terhadap diri si petani maopun terhadap lingkungan 

sekitarnya. Namun dari banyaknya resiko yang petani hadapi dalam penggunaan 

pestisida mulai dari proses penyimpanan, proses pencampuran hingga proses 

penyemprotan kurang begitu diperhatikan atau masih ditoleransi oleh para petani. 
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Berdasarkan safety behavior atau perilaku keselamatan dan sikap toleransi 

resiko dalam penggunaan bahan-bahan agrokimia pada petani pada saat bekerja, 

peneliti ingin meneliti hubungan antara toleransi resiko dengan safety behavior 

dalam penggunaan bahan agrokimia pada petani. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

2.7 Hipotesis 

  Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis ada ketika peneliti telah 

mendalami masalah penelitian serta menetapkan anggapan dasar dan membuat teori 

yang bersifat sementara dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis yang diajukan 

sebagai jawaban sementara pada permasalahan safety behavior dalam penelitian ini 

adalah ada hubungan antara toleransi reiko dengan safety behavior dalam 

penggunaan bahan agrokimia pada petani di Kecamatan Sadang, Kabupaten 

Kebumen. Gambaran hubungan tersebut yaitu apabila toleransi resiko naik atau 

tinggi maka safety behavior turun atau rendah. 

Safety Behavior

• Pengamatan terhadap bahaya

• Pengenalan terhadap bahaya

• Pengambilan keputusan untuk 
menghindar

• Kemampuan untuk menghindar

Toleransi Resiko

• Jenis bahan yang digunakan

• Alat yang digunakan

• Proses penyemprotan

• lama penyemprotan

• Proses kerja

Penggunaan Bahan Agro kimia 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian mengenai hubungan toleransi resiko dengan safety 

behavior dalam penggunaan bahan agrokimia pada petani yang telah dilaksanakan, 

peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat hubungan yang signifikan 

kea rah positif antara toleransi resiko dengan safety behavior dalam 

penggunaan bahan agrokimia. Dengan demikian Hipotesis yang berbunyi :ada 

hubungan yang  negatif antara toleransi resiko dengan safety behavior dalam 

penggunaan bahan agrokimia pada petani di kecamatan Sadang kabupaten 

Kebumen” diterima. 

2. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan, tingkat safety behavior 

dalam penggunaan bahan agrokimia berada dalam kategori rendah. 

3. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan, tingkat toleransi resiko 

pada petani berada dalam kategori sedang. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

1. Lebih memperhatikan dan melengkapi konstruk teori variabel safety behavior 

dan toleransi resiko. 

2. Dalam menyususn blueprint item lebih memperhatikankonstruk teosri yang 

digunakan. 
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3. Dalam penyusunan bentuk skala dengan subjek petani lebih memperhatikan 

latar belakang subjek, dalam pengambilan data menyertakan latar belakang 

pendidikan agar data yang diperoleh lebih mendalam. Selanjutnya bentuk 

jawaban dalam skala lebih baik menggunakan pilihan 2 jawaban (Ya/Tidak). 

4. Dalam melakukan penelitian dengan subjek petani lebih memperhatikan hal-

hal non teknis diluar penelitian tersebut, guna mengurangi hambatan ataupun 

kendala dalam mengambil data. 

5. Dalam menyusun hipotesis penelitian, peneliti diharapkan bisa memberikan 

gambaran yang jelas mengenai arah hubungan antar variabel, yaitu positif atau 

negatif. 

5.2.2 Saran Kepada Petani 

1. Senantiasa memperhatikan perilaku keselamatan (safety behavior) dalam 

bekerja, khususnya dalam penggunaan bahan agrokimia. 

2. Lebih memperhatikan resiko-resiko ataupun bahaya yang dapat terjadi saat 

bekerja, utamanya saat menggunaan bahan agrokimia. 
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