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SARI 

 
Lambang Satria Himmawan, 2005. Pengaruh pemakaian alat pelindung pernapasan 
terhadap kapasitas fungsi paru pada petani sayuran pengguna pestisida semprot.  
 

Petani sayuran Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Ambarawa Kabupaten 
Semarang dalam mengelola tanaman sayuran selalu menggunakan pestisida semprot 
dan pada saat aplikasi (mencampur dan menyemprot) masih banyak petani yang 
tidak menggunakan alat pelindung pernapasan, dan apabila memakai alat pelindung 
pernapasan, alat pelindung yang dipakai adalah alat pelindung yang seadanya dan 
tidak memenuhi syarat kesehatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah 
ada pengaruh pemakaian alat pelindung pernapasan dengan kapasitas fungsi paru 
pada petani sayuran pengguna pestisida semprot Dusun Duren Desa Duren 
Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Pengaruh pemakaian pelindung pernapasan dengan kapasitas fungsi paru 
pada petani sayuran pengguna pestisida semprot Dusun Duren Desa Duren 
Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang 

Rancangan penelitian  menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi 
penelitian berjumlah 229 orang petani. Teknik yang digunakan dalam pemilihan 
sampel adalah Purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria 
tertentu, sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang petani sayuran pengguna 
pestisida semprot di Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Ambarawa Kabupaten 
Semarang. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan angket dan 
pemeriksaan kapasitas vital paru dengan menggunakan alat Spirometer Hutchinson.  

Hasil penelitian tentang kebiasaan memakai alat pelindung pernapasan 
didapatkan bahwa 1 orang sampel mengatakan selalu memakai, 2 orang sampel 
kadang-kadang pakai, dan 17 orang sampel tidak pernah memakai, sedangkan hasil 
pengukuran kapasitas vital paru diperoleh nilai dari 2000 ml sampai 3500 ml  

Dari uji statistik Regresi Linier Sederhana, diperoleh nilai Asymp.sig  0.029  
dengan signifikan 0.05, didapatkan bahwa ada pengaruh antara pemakaian alat 
pelindung pernapasan dengan kapasitas fungsi paru pada petani sayuran pengguna 
pestisida semprot Dusun Duren. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 
disimpulkan yaitu ada pengaruh antara pemakaian alat pelindung pernapasan dengan 
kapasitas fungsi paru pada petani sayuran pengguna pestisida semprot  

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah penyuluhan kepada petani 
tentang bahaya pestisida dan pengelolaannya oleh pihak DKK semarang, Puskesmas 
Duren, Jurusan IKM, dan Dinas Pertanian, menyosialisasikan penggunaan alat 
pelindung pernapasan yang memenuhi standar kesehatan kepada para petani sayuran 
Desa Duren serta memonitoring penggunaan pestisida para petani oleh Dinas 
Pertanian, selain itu, untuk peneliti berikutnya dapat menggunakan variabel yang 
berbeda dan tempat penelitian yang lebih komplek. 
 
Kata kunci :  Alat pelindung pernapasan, Kapasitas Vital Paru,  Pestisida semprot. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 

MOTTO 
 
Mensyukuri setiap keberhasilan, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa setiap harinya 

adalah mutlak bagi setiap pribadi. Alam akan lebih mencurahkan kasih sayangnya, 

dengan menyalurkan energi lebih besar setiap hari, kepada pribadi yang mengerti arti 

mensyukuri kebaikan alam (Harsono, 2001:183) 

Tuhan itu berada pada dirimu sendiri dan pertemuan dengan Tuhan akan terjadi 

apabila engkau selalu ingat kepada-Nya. Banyak berkarya, tanpa menuntut balas 

jasa, membangun kebahagiaan dunia, inilah misi kehidupan manusia. Manusia 

sekedar menjalani, diibaratkan sepasang wayang (Harsono, 2001:187) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun 

membutuhkan pangan yang semakin besar. Dalam rangka mencukupi kebutuhan 

pangan tersebut, Indonesia mencanangkan beberapa program di bidang pertanian. 

Salah satunya adalah program intensifikasi pertanian, yaitu program peningkatan 

produksi pertanian dengan panca usaha tani. Program ini ditunjang dengan pemilihan 

bibit unggul, pengairan, pemupukan, pengolahan lahan dan pengendalian hama 

penyakit (Rini Wudianto, 2002:1). 

Untuk meningkatkan jumlah produksi pertanian, salah satu caranya dengan 

pemberantasan hama, gulma dan penyakit dengan menggunakan pestisida secara 

intensif untuk menunjang program pemenuhan kebutuhan pangan yang terus 

berkembang. 

Pada awal program intensifikasi, yaitu tahun 1970 sampai 1980 penggunaan 

pestisida untuk mengatasi hama sangat meningkat, puluhan jenis pestisida mulai 

banyak digunakan. Pada saat itu pestisida diprogramkan untuk memberantas hama 

dan bukan untuk mengendalikan, bahkan bukan untuk mencegah agar hama  tidak 

timbul. 

  Penggunaan pestisida yang tidak terkendali dapat menyebabkan pencemaran 

lingkungan, baik darat, air maupun udara, dan dapat mengganggu kesehatan 

manusia. 
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Salah satu pengaruh  penggunaan pestisida adalah terjadinya pencemaran 

lingkungan yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan, salah satu  pencemaran di 

lingkungan kerja pertanian yang memungkinkan dapat menyebabkan pencemaran 

udara dan kesehatan  adalah uap dan partikel dari pestisida semprot dengan bantuan 

angin yang dapat mempengaruhi kesehatan petani, dengan kondisi lingkungan kerja 

yang seperti di atas, maka petani sayuran memiliki beban kerja tambahan dan 

kapasitas kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan terutama terhadap gangguan 

sistem pernafasan (Kusdwiratri, 1998:219), pemakaian pestisida memungkinkan 

untuk dihirup masuk ke paru-paru, pencemaran pestisida secara berlebihan dapat 

mencemari udara yang pada akhirnya akan dapat merugikan manusia (Wisnu Arya, 

1995:132). 

Para petani sering menggunakan pestisida bukan atas dasar keperluan 

pengendalian hama secara indikatif, mereka melakukan penyemprotan tanaman tanpa 

memperhatikan ada tidaknya serangan hama,  penggunaan semacam ini telah banyak 

menimbulkan masalah adanya kandungan residu pestisida pada produk pertanian dan 

pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara yang dapat menyebabkan 

penyakit saluran pernapasan pada para petani. 

 Dalam kajian yang dilakukan oleh kumpulan multidisiplin dari Universitas 

Chulalongkorn tahun 1986 kepada 150 petani sayuran di Bang Bua Thong, dekat 

Bangkok, dihasilkan bahwa gangguan yang dialami oleh petani adalah kelelahan 

(61%), sakit kepala (39%), pusing-pusing (47%), sesak napas ( 35%), mual atau 

muntah ( 33%) (Wan Zaenal Azman, 2001:thl), sedangkan menurut hasil penelitian 

selama 2 tahun di Malaysia mengungkapkan bahwa 72 wanita penyemprot hama di 

17 ladang pertanian di Malaysia mengalami gangguan kesehatan yang serius, gejala 
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yang muncul di antaranya kelelahan, muntah, sulit bernapas, dada terasa tertekan, 

sakit kepala (Yun, 2002:thl). Dari Survei yang dilakukan FAO tahun 2005 pada 

petani bawang merah menunjukkan, sejumlah petani di Brebes mengalami gejala-

gejala keracunan pestisida, seperti sesak napas, pusing, mual, muntah-muntah, 

tangan bergetar tak terkendali (Onny Untung, 2005:thl), selain di Brebes, 

diketemukan juga  data penyakit-penyakit akut yang diderita pada kelompok petani 

yang karena keterbatasan pengetahuannya akan penggunaan pestisida yang baik dan 

bijaksana seperti penyakit hamil anggur pada istri-istri petani di Lembang, 12 orang 

petani di Klaten meninggal dunia akibat keracunan DDT, atau 18 penduduk 

transmigrasi di Lampung Utara meninggal akibat racun tikus atau penyakit kulit 

eksim basah, tubercolusis, atau bahkan kanker saluran pernapasan pada banyak 

petani diberbagai daerah bisa dipastikan kurang mendapat perhatian bahkan dianggap 

hal yang ‘biasa’.  

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa 

Tengah yang mempunyai potensi besar dalam sub sektor pertanian pangan. Selain 

padi dan palawija, Kabupaten Semarang juga merupakan pusat penghasil sayuran. 

Hasil utama sayuran di Kabupaten Semarang antara lain lombok, kubis, mentimun, 

tomat, buncis, sawi, terong, labu siam, bayam, kacang panjang, wortel, seledri dan 

kentang (BPS Kab Semarang, 2003:124) dan dengan hasil panenan lebih dari 1000 

kwintal per hari untuk setiap komoditas. Dusun Duren Desa Duren adalah salah satu 

daerah utama penghasil sayuran, dalam mengelola pertaniannya para petani sayuran 

ini menggunakan zat-zat kimia seperti pestisida terutama pestisida semprot, karena 

dianggap lebih mudah penggunaannya. 
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Dalam pemakaian Alat pelindung diri (APD), masih cukup banyak petani 

yang enggan menggunakan dengan alasan ketidaknyamanan, mengganggu pekerjaan, 

dan merasa tidak perlu menggunakan, sehingga hanya sedikit petani yang ditemui 

menggunakan APD, APD yang dipakaipun tidak sesuai yang diharapkan dan 

terkesan asal pakai. Petani merupakan salah satu pekerjaan sektor informal, dimana 

orang-orang yang bekerja disektor informal  pengetahuan akan pentingnya alat 

pelindung diri masih kurang dibanding orang yang bekerja di sektor formal. 

Ketersedian dan pemakaian alat pelindung diri juga berbeda, pekerjaan formal seperti 

di industri, pihak perusahaan sudah menyediakan dan ada pengawasan oleh pihak-

pihak tertentu seperti Dinas Tenaga Kerja, sehingga kesehatan dan keselamatan kerja 

sektor informal lebih terjamin, sedangkan petani dengan kondisi yang cukup terbatas 

biasanya hanya menggunakan alat pelindung diri seadanya, sehingga kesehatan dan 

keselamatan kerja jauh tidak terjamin dibandingkan sektor formal. 

 Berdasarkan hasil survei pendahuluan  pada petani sayuran Dusun Duren 

Desa Duren didapatkan bahwa dari 21 petani sayuran yang menggunakan pestisida 

semprot, hanya 2 petani yang memakai alat pelindung diri berupa kaos yang dipakai 

di kepala untuk melindungi diri dari paparan berbagai partikel dari pestisida semprot, 

dari permasalahan diatas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

pengaruh pemakaian alat pelindung pernapasan terhadap kapasitas fungsi paru pada 

petani sayuran pengguna pestisida semprot Dusun Duren. 

1.2 Permasalahan 

Permasalahan yang ingin diajukan dalam penelitian ini adalah: 

 Adakah  pengaruh pemakaian alat pelindung pernapasan terhadap kapasitas fungsi 

paru pada petani sayuran pengguna pestisida semprot ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemakaian alat pelindung 

pernapasan terhadap kapasitas fungsi paru pada petani sayuran pengguna pestisida 

semprot. 

1.4 Penegasan Istilah 

1.4.1 Alat pelindung pernapasan 

Adalah alat pelindung pernapasan yang berguna melindungi pernapasan 

terhadap gas, uap, debu, atau udara yang terkontaminasi di tempat kerja yang dapat 

bersifat racun, korosi maupun rangsangan (A.M Sugeng Budioro, 2003:332). Dalam 

penelitian ini, Alat pelindung pernapasan yang dimaksud adalah alat pelindung 

pernapasan apa saja yang dipakai petani pada saat melakukan penyemprotan yang 

dimaksudkan petani untuk melindungi pernapasan. 

1.4.2 Pestisida 

Dalam hal ini, definisi Pestisida yang dipakai adalah semua zat kimia dan 

bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas hama, 

gulma, binatang pengganggu tanaman ( Suma’mur PK, 1996:247). 

1.4.3 Pestisida Semprot 

Adalah pestisida yang penggunannya memerlukan bantuan alat penyemprot 

untuk menyebarkannya (Rini Wudianto, 2002:46). 

Pestisida semprot yang dipakai oleh petani Dusun Duren yaitu golongan 

Organophospat (bahan Aktif: Profenofos, Klorpirifos), golongan Organoklorin 

(bahan aktif: Endosulfan) golongan Karbamat (bahan aktif: Karbosulfan, Kartop 

hidrokarbon), golongan Piretroid (bahan aktif: Deltametrin) dan golongan 

Insektesida bakteri (bahan aktif: Bacillus thuringiensis). 



 6

1.4.4 Kapasitas Fungsi Paru 

Adalah kesanggupan paru-paru dalam menampung udara di dalamnya 

(Syaifudin, 1997:90). 

Dalam penelitian ini, kapasitas paru yang diukur adalah Kapasitas vital  paru, 

yaitu jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang dari paru, setelah 

terlebih dahulu mengisi paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan 

sebanyak-banyaknya (kira-kira 4600 mililiter) (Guyton, 1997:602). 

1.4.5 Dusun Duren Desa Duren 

  Dusun Duren dalam penelitian ini yaitu kumpulan beberapa rumah yang 

terdapat di Desa Duren. 

1.4.6 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang 

  Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dalam penelitian ini yaitu 

wilayah administratif tempat Desa Duren masuk dalam wilayah kerja kecamatan 

Ambarawa tahun 2005. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Penulis 

Akan memberikan pengalaman mengenai cara dan proses berfikir ilmiah serta 

praktis sebagai pengejawantahan pengetahuan dan keterampilan selama kuliah. 

1.5.2 Bagi Masyarakat 

Akan memberi pengetahuan akan bahaya pestisida dan pencegahannya serta 

arti penting alat pelindung diri bagi kesehatan. 

1.5.3 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Dapat digunakan sebagai bahan pustaka  dalam mengembangkan ilmu di 

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, khususnya 

mengenai pengelolaan dan penggunaan pestisida. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan teori 

2.1.1. Pestisida 

2.1.1.1 Pengertian pestisida 

Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus 

yang dipergunakan untuk memberantas hama, gulma, binatang pengganggu tanaman 

( Suma’mur PK, 1996:247). 

Pestisida secara harfiah berarti “pet killing agent” atau bahan pembunuh 

hama, kemudian batasan operasional pestisida berkembang menjadi “semua bahan 

yang digunakan untuk membunuh, mencegah, mengusir” hama atau bahan yang 

digunakan untuk merangsang, mengatur, dan mengendalikan tumbuhan (J.Mujoko, 

2000:26). 

Menurut buku lain, istilah pestisida merupakan terjemahan dari pesticide 

yang berasal dari bahasa Latin pestis dan  caedo yang bisa diterjemahkan secara 

bebas menjadi racun untuk mengendalikan jasad pengganggu. Istilah jasad 

pengganggu pada tanaman sering juga disebut dengan Organisme Pengganggu 

Tanaman  (Rini Wudianto, 2001:5). 

Sedangkan menurut PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran, 

penyimpanan dan penggunaan pestisida, menyebutkan bahwa pestisida adalah semua 

zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk : 

7 
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1. Memberantas dan mencegah hama atau penyakit yang merusak tanaman, bagian 

tanaman atau hasil pertanian 

2. Memberantas gulma 

3. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan 

4. Mengukur dan merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman, kecuali 

yang tergolong pupuk 

5. Memberantas atau mencegah hama luar pada ternak dan hewan piaraan 

6. Memberantas atau mencegah hama luar 

7. Memberantas atau mencegah binatang dan jasad renik dalam rumah tangga 

8. Memberantas atau mencegah binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada  

manusia atau   binatang yang   dilindungi, dengan penggunaan tanaman, tanah 

dan air. 

Menurut Badan Pengawas Pencemaran Pestisida pada Lingkungan Amerika 

Serikat (The United States Environmental Pesticide control Act), Pestisida adalah 

1. Semua zat atau campuran zat yang khusus digunakan untuk mengendalikan, 

mencegah, atau menangkis gangguan serangga, binatang mengerat, nematoda, 

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

atau jasad renik lainnya yang terdapat pada manusia dan binatang. 

2. Semua zat atau campuran zat yang digunakan untuk mengatur pertumbuhan 

tanaman atau pengering tanaman (Richard J Watt, 1997:305). 

2.1.1.2 Macam pestisida 

2.1.1.2.1 Berdasarkan Organisme Pengganggu Tanaman sasarannya 

 Berdasarkan Organisme Pengganggu Tanaman sasarannya, pestisida dibagi 

menjadi 8 kelompok besar, yaitu pestisida yang sering digunakan oleh petani di 

Indonesia (tabel 1). Kelompok pestisida  tersebut adalah: 
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Tabel 1 

Pestisida berdasarkan Organisme Pengganggu Tanaman sasarannya, 
Pestisida OPT sasarannya Contoh 

(1) (2) (3) 

Insektisida 
 
 
 
 
Akarisida 
 
 
Molluskisida 
 
Rodentisida 
 
 
Fungisida 
 
 
 
Bakterisida 
 
 
Nematisida 
 
 
Herbisida 
 
 

Hama: Serangga 
 
 
 
 
Hama: Tungau 
 
 
Hama: Siput 
 
Hama: Tikus 
 
 
Penyakit: Jamur 
 
 
 
Penyakit: Bakteri 
 
 
Penyaklit: Nematoda 
 
 
Gulma (tumbuhan 
pengganggu) 
 

Bacillus thuringensis, 
diafentiuron, karbofuran, 
meditation, profenofos, 
sipermetrin, siromazin 
 
Akrinokrin, dikofol, 
heksatiazok 
 
Metaldehida 
 
Brodifakum, kumaklor, 
klorofasinon, kumatetrail 
 
Difenokonazol, maneb, 
mankozeb, metalaksil, thiram, 
ziram 
 
Oksitetrasiklin, streptomizin, 
tetrasiklin 
 
Etrefos, natrium metham, 
oksamil,  
 
2,4-D, atrazin, ametrin, 
bromasil, butaklor, diuron, 
glifosat, piperofos, sianazin, 
sinosulfuron,  
 

Sumber: Panut Djoyosumarto, 2000:37 

2.1.1.2.2 Pengelompokan pestisida berdasarkan kelas kimia 

Pestisida dikelompokkan menurut kelompok, golongan atau kelas 

kimianya, yaitu sekelompok pestisida yang mempunyai persamaan dalam rumus 

dasar struktur molekulnya, dibagi menjadi : 

2.1.1.2.1.1 Kelompok kimia fungisida 

Fungisida adalah salah jenis pestisida yang berfungsi untuk memberantas 

jamur. Kelompok kimia fungisida yang sering dipakai oleh petani (tabel 2) adalah: 
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Tabel 2 

Kelompok kimia fungisida 
Kelompok Contoh 

(1) (2) 

A. Nonsistematik 

Senyawa Anorganik 

Senyawa Organometrik 

Ditiokarbamat 

Ftalimid 

Dikarboksimid 

Lain-Lain 

 

B. Antibiotik 

C. Fungisida Sistematik : 

Organofosfat 

Benzimidazol 

Karboksanilid 

Fenilamide 

 

Fosfit 

Sterol inhibitor : 

Triazol 

 

Imdazol 

 

Senyawa belerang, senyawa tembaga 

Fentin hidroksida 

Maneb, mankozeb, probineb, zineb, ziram 

Captan, folfet, kaptafol, ditalimfos 

Iprodion, prosimidon, vinklozolin 

Ditanon, dodin, diklofluanid, etridiazol, klorotalonil, 

thiram 

Blastisidin, kasugamisin, polioksin B, validamisin 

 

Edinfenfos, kitazim, pirazofos 

Benomil, karbendazim, tiofanat metil 

Karbiksin, pirakarbolid 

Benalaksil, furalaksil, metalaksil, aksadisil,  

siprofuram 

Aluminium fosetil 

 

Betertanol, difenokonazol, dinikonazol, heksakzol, 

penkonazol, propikonazol, triadimenol, triadimefon. 

 

Imazilli, , prokloraz, Pirefenoks 
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Lanjutan (tabel 2) 
(1) (2) 

Piridin 

Pirimidin 

Morfolin 

Lain-lain 
 

Fenarimol, piperazin 

Fenpropimorf, tridemorf 

Bupirimat, dimetomorf, etirimol, flutanil, 
himeksazol, isoprotiolan, kloroneb, 
 

 

2.1.1.2.1.1 Kelompok  kimia insektisida dan akarisida 

Insektisida adalah salah jenis pestisida yang berfungsi untuk 

memberantas serangga, sedangkan  akarisida adalah salah jenis pestisida yang 

berfungsi untuk memberantas tungau. Kelompok kimia insektisida dan akarisida 

yang sering dijumpai dan dipakai oleh petani (tabel 3) adalah:  

Tabel 3 

Kelompok kimia insektisida dan akarisida 
Kelompok Contoh 

(1) (2) 

Tiosianat, dinitrofenol, 

dan fluoroasetat 

Insektisida anorganik dan 

fumigant 

Insektisida botanis 

Hidrokarbon berklor : 

DDT dan analog 

DNOC, dinitrofenol, dinocab, tiosiana etil, 

tiosianat metil. 

DBCP, fostoksin, kloropikrin, metil bromida 

 

Nikotin, pretrum, rotenon, ryania, sabdilla 

 

BHC, DDT, dikofol, klorobenzilat, metoksiklor 
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Lanjutan (tabel 3) 
(1) (2) 

Siklodiens 

Terpena berklor 

Organofosfat (OP) : 

Derivat alifatik 

 

Heterosiklik 

Derivat fenil 

 

Karbamat : 

Metil karbamat 

Fenil karbamat 

Karbamat pyrazol 

Metil heterosiklik 

Oksim 

piretroid: 

Light sensitive 

Photostable 

 

Mikroorganisme 

 

Aldrin, dieldrin, endrin, emdosulfan, heptaklor 

Toksafen 

 

Asefat, forat, dimetoat, dikrotovos, malation, 

metamidofos 

Asinfosmetil, fention, klorpirifos, metidation 

Etil paration, fention, isofenfos, metil paration, 

profenofos 

 

Karbaril 

Metiokarb, propoksur 

Dimetilan, isolan, pyrolan 

Bendiokarb, karbofuran, karbosulfan 

Aldikarb, metomil, kortop hidroklorida 

 

Alletrin, tetrametin, dan resmetrin 

Sipermetrin, deltametrin, sihalotrin, bifentrin, 

fenvalerat, tau-fluvalinat 

Bacilus thuringiensis (bakteria), 
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Lanjutan (tabel 3) 
(1) (2) 

 

 

Kelompok urea 

 

Lain-lain 

 

Beauveria bassania (jamur), 

Steinernema sp. (nematoda) 

Diafentiuron, lufenorun, diflubensuron, flufenoksuron, 

klorofluasuron, teflubensuron 

Imidakkloprit (nitroguanidin), siromazin, piretrozin 
(triazin), buprofezin (tidiazin), dsb 
 

 

2.1.1.2.1.1 Kelompok kimia herbisida 

Herbisida adalah salah jenis pestisida yang berfungsi untuk 

memberantas gulma. Kelompok kimia herbisida yang sering dijumpai dan dipakai 

oleh petani (tabel 4) adalah:  

Tabel 4 

Kelompok kimia herbisida 
Kelompok Contoh 

(1) (2) 

Asam ariloksialkanoik 

Asam arikarbolik 

Kelompok urea 

 

2,3-D ; 2,4,5-T; MCPA ; diklorprop 

Dikambo, kloramben 

Diuron, fluometuron, klorbromuron, 

Kloroksuron, linuron, metabromuron, 

Metabentisuron, monuron, neburon 

 

 

 



 14

Lanjutan (tabel 4) 
(1) (2) 

Kelompok sulfonulurea 

Kelompok triazin 

 

 

Karbamat dan tiokarbamat 

 

Kelompok urasil 

 

Kelompok triazinon 

Kelompok dinitroanilin 

Kelompok kloroasetanilida 

 

Garam dipridium 

Kelompok imidazol 

Kelompok organofosfat 
 

Klorsulfuron, metsulfuron, sinosulfuron 

Amertrin, atrazin, azinprotrin, 

desmetrin; Propazin, sianazin, 

terbumeton 

Asulam, barban, butilat, molinat, 

tioberkarb,  

Bromasil, lenasil, terbasil 

Heksanin, metamitron, metribuzin 

Heksanin, metamitron, metribuzin 

Orizalin, trifluralin 

Alaklor, dimetaklor, metoksiklor, 

Metazaklor, pritilaklor, propaklor 

Diquat, difensoquat, paraquat 

Imazapyr, imazaquin 

Glifosat, glufosinat 
 

( Panut Djojosumarto, 2000:38) 

2.1.1.3 Berdasarkan Jalan Masuk 

   Masuknya pestisida ke dalam tubuh dapat melewati 3 tempat, yaitu: 

2.1.1.3.1 Melewati saluran pencernaan 

Peristiwa masuknya pestisida lewat mulut tidak sering terjadi, cara 

masuknya biasanya lewat makanan dan minuman  yang terkena pestisida atau oleh 

petani sendiri yaitu karena  tangan yang  dipakai untuk makan masih terkena 
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pestisida bisa juga kebiasaan petani yaitu meniup ujung dari alat semprot (HJ. 

Mukana, 2000:99). 

2.1.1.3.2 Melalui saluran pernapasan 

Masuknya pestisida karena partikel pestisida terhisap lewat hidung 

merupakan yang terbanyak kedua setelah kontaminasi kulit. Dengan bantuan angin 

partikel pestisida dapat masuk melalui saluran napas, karena petani tidak 

menggunakan alat pelindung diri. Pekerjaan-pekerjaan yang dapat menyebabkan 

masuknya partikel pestisida lewat saluran pernapasan antara lain mencampur 

pestisida di ruangan tertutup atau ventilasi yang buruk, dan melakukan penyemprotan 

(Panut Djojosumarto, 2000:192). 

2.1.1.3.3 Melalui saluran kulit 

Kontaminasi pestisida yang sering terjadi lewat kulit merupakan 

kontaminasi yang paling sering terjadi. Pestisida masuk ke kulit bisa lewat luka yang 

terbuka, atau pestisida tertahan lama dikulit dan tidak segera dibersihkan, dapat juga 

bahan-bahan di udara yang mengendap di permukaan kulit. (Panut Djojosumarto, 

2000:192) 

2.1.1.4 Perbandingan masuknya pestisida lewat kulit, saluran pernapasan dan lewat   

saluran pencernaan 

Masuknya bahan pestisida paling banyak berasal ketika petani melakukan 

aplikasi (mencampur dan menyemprot) atau dari pestisida yang berasal dari rumah 

tangga atau debu lingkungan dan dari  fumigan dan beberapa campuran pemberantas 

serangga. Menurut Joseph Ladou (2004:558 ) rute masuknya pestisida kedalam tubuh 

manusia yang paling sering adalah lewat kulit. Persentase yang tinggi masuknya 

pestisida diserap lewat  kulit manusia sebab pestisida harus diserap melalui atau 

sampai ke badan serangga atau tanaman agar bisa efektif. Sedangkan menurut  



 16

Richard J Watt (1997:449) rute utama masuknya  pestisida yang berbentuk partikel, 

gas dan bahan lain yang dapat menguap di udara adalah lewat saluran pernapasan.  

Paru-paru adalah pusat dari pernapasan manusia. Paru-paru mengembang dan 

mengkerut (1) pergerakan diafragma dalam rongga dada memanjang dan memendek 

dan (2)  pergerakan rusuk dalam rongga dada naik dan turun. Saraf dan otot adalah 

faktor penting dalam proses pernapasan, jadi tidak mengherankan jika  reaksi racun 

pada bahan kimia yang mempengaruhi proses (misal: organopospat, karbamat) sering 

menyebabkan penyakit saluran pernapasan. Menurut Joseph Ladou (2004:568)  

pestisida jenis organophospat yang masuk melalui saluran pernapasan dapat 

menyebabkan kematian, pada umumnya terjadi kegagalan pernapasan, 

bronchorrhea, pembangkakan pada pulmunar dan kelumpuhan otot pernapasan . 

 Masuknya pestisida kedalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan 

lebih berpengaruh dan berbahaya  dibandingkan melalui kulit, LD50 inhalasi lebih 

sedikit yaitu 0.2 mg/L sedangkan LD50 kulit sebesar 200 mg/kg untuk kategori I. 

Pestisida jenis organopospat dan karbamat yang dipakai petani dapat menyebabkan 

peracunan akut lembut paling lekat menyerupai influensa akut, dan infeksi 

berhubung pernapasan. 

Pestisida masuk lewat saluran pencernaan sebenarnya tidak sering terjadi 

dibandingkan dengan masuknya pestisida melewati kulit dan saluran pernapasan. 

Masuknya pestisida lewat mulut seringkali terjadi karena kasus bunuh diri, makan 

dan minum saat menyemprot, meniup nozzle dengan mulut, dan karena makanan dan 

minuman yang terkontaminasi pestisida (Panut Djojosumarto, 2000:192). 

2.1.1.5 Formulasi pestisida 

Formulasi pestisida dibagi menjadi 7 jenis, yaitu: 
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2.1.1.5.1 Cairan Emulsi 

Dalam nama dagangnya diikuti oleh singkatan ES (emulsifiable solution), 

WSC (water soluable concentrate), E (Emulsifiable) dan S (Solution), komposisi 

pestisida cair biasanya terdiri dari 3 komponen, yaitu bahan aktif, pelarut serta bahan 

perata. hasil pengencerannya atau cairan semprotnya disebut emulsi. 

2.1.1.5.2 Butiran 

Komposisi butir ini terdiri dari bahan aktif, talek dan perekat. Pestisida 

formulasi butiran ini di belakang nama dagang biasanya tercantum singkatan G atau 

WDG (Water dispersible granule). Pestisida ini berbentuk butiran padat yang 

merupakan campuran bahan aktif berbentuk cair dengan butiran yang mudah 

menyerap bahan aktif. Penggunaannya cukup ditaburkan atau dibenamkan disekitar 

perakaran tanaman atau dicampur dengan media tanam. 

2.1.1.5.3 Aerosol 

Aerosol merupakan formula yang terdiri dari campuran bahan aktif 

berkadar rendah dengan zat pelarut yang mudah menguap (minyak) kemudian 

dimasukkan ke dalam kaleng yang diberi tekanan gas propelan. formulasi ini banyak 

digunakan di rumah tangga, rumah kaca atau pekarangan. 

2.1.1.5.4 Tepung 

Formulasi tepung pada umumnya terdiri atas bahan aktif dan bahan 

pembawa seperti tanah liat, atau talek. Biasanya diberi singkatan di belakang WP 

(wetable powder), WSP (water soluble powder). Pestisida berbentuk tepung kering 

agak pekat ini belum bisa secara langsung digunakan untuk memberantas jasad 

sasaran, harus terlebih dulu dibasahi air. pestisida ini tidak larut dalam air, melainkan 

hanya tercampur saja, oleh karena itu, sewaktu disemprotkan harus sering diaduk 
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atau tangki penyemprot digoyang-goyang. Untuk jenis WSP pengadukan pada saat 

akan melakukan penyemprotan  hanya dilakukan sekali saja karena WSP larut        

air 

2.1.1.5.5 Minyak 

Formulasi minyak biasanya dapat  dikenal dengan  singkatan SCO 

(solluble concentrate oil) dicampur larutan xilen, kerosin, dan digunakan untuk obat 

semprot ULV (ultra low volume) dengan pengabut (otomizer). 

2.1.1.5.6 Fumigasi 

Berupa zat kimia yang dapat menghasilkan gas biasa digunakan di 

gudang tempat menyimpan, uap yang berbau dan berasap ini berguna untuk 

membunuh hama.   

2.1.1.5.7 Debu 

Bentuknya tepung kering yang hanya terdiri atas bahan aktif, misalnya 

belerang atau dicampur dengan pelarut aktif yang bertindak sebagai karier atau 

dicampur bahan-bahan organik. Dalam penggunaannya pestisida ini harus 

dihembuskan menggunakan alat khusus yang disebut duster. Kelemahan dari 

pertisida ini adalah karena serbuk ringan sehingga mudah terbawa angin dan tidak 

mengenai sasaran malahan mencemari lingkungan dan mudah masuk ke saluran 

napas manusia (Panut Djojosumarto, 2000:182). 

2.1.1.6 Pekerjaan yang berhubungan dengan pestisida 

2.1.1.6.1 Mencampur 

 Bahaya terbesar saat aplikasi pestisida adalah pada waktu mencampur, 

karena mencampur bekerja dengan konsentrat, karenanya perlu diperhatikan 

ketentuan dibawah ini: 
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1) Dalam mempersiapkan konsentrat dari bubuk disperse dalam air, haruslah 

dipakai bak pencampur yang dalam, serta alat pengaduk yang cukup panjangnya 

untuk mencegah percikan dan dapat bekerja sambil berdiri, demikian pula untuk 

mencairkan pasta yang padat. 

2) Mengisi bak pencampur harus demikian, sehingga bahaya percikan pestisida 

dapat ditiadakan atau sekecil mungkin. 

3) Selain memakai alat pelindung seperti pada saat menyemprot, harus pula 

memakai skor dan sarung tangan yang tidak dapat tembus. 

4) Memindahkan konsentrat dari satu tempat atau wadah ke tempat yang lain harus 

memakai alat yang cukup panjang. 

Konsentrat cair harus di tempatkan dalam wadah yang cukup kuat, tidak mudah 

rusak diwaktu dalam pengangkutan dan tutup rapat ( Suma’mur PK, 1997:256). 

2.1.1.6.2 Menyemprot.  

Menyemprot tanaman diperlukan alat khusus, alat yang digunakan dalam 

aplikasi pestisida tergantung formulasi yang digunakan, pestisida yang berbentuk 

butiran untuk menyebarkannya tidak membutuhkan alat khusus, cukup dengan ember 

atau alat lainnya. Pestisida berbentuk cairan (EC) atau bentuk tepung yang dilarutkan 

(WP atau AP) memerlukan alat penyemprot(sprayer) untuk menyebarkannya. 

Sprayer yang digunakan di bidang pertaniaan. adalah : 

(1) Sprayer punggung 

Sprayer ini populer sekali di Indonesia dan banyak digunakan oleh petani 

sayuran ataupun petani padi. Umumnya, sprayer ini  dilengkapi nozle hidraulik, baik 

berbentuk kerucut, kipas, maupun polijet 
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(2) Sprayer punggung otomatis 

Pada sprayer ini, udara dimasukkan ke dalam tangki sekaligus  hingga tekanan 

tertentu, sehingga udara bertekanan tinggi itu akan memberikan daya dorong pada 

larutan semprot. 

(3) Boom sprayer yang ditarik traktor 

Boom sprayer yang ditarik traktor dilengkapi dengan pompa untuk menyedot 

dan mengalirkan larutan semprot. Sprayer ini umumnya digerakkan dengan PTO 

(power take off) dari traktor. Larutan semprot melewati selang pembagi ke masing-

masing nozzle. 

(4) Mesin pengkabut 

Mesin pengkabut dirancang untuk mengaplikasikan insektisida dan fungisida 

dengan ukuran dropplet yang sangat halus. Mesin pengkabut digerakkan oleh motor 

yang berfungsi menggerakkan blower untuk menghasilkan tiupan udara. Tiupan 

udara ini dialirkan ke nozzle tipe kanon tempat larutan semprot diubah menjadi 

droplet. 

   Alat penyemprot (sprayer) mempunyai komponen yang penting. Salah satu 

komponen vital dari sprayer adalah nozle, spuyer atau cerat. Nozle inilah yang 

sesungguhnya berfungsi memecah larutan semprot menjadi droplet. Nozle yang 

biasa dipakai oleh petani sayuran adalah Nozle tipe senapan (spray gun nozzle), yaitu 

Nozle ini banyak digunakan  dengan power sprayer untuk mengaplikasikan 

insektisida dan fungisida. Nozle ini menghasilkan bervariasi mulai dari kasar hingga 

halus, tergantung pada tekanan pompa.  

Semprotan dari suatu nozle dengan tekanan tertentu tidak menghasilkan 

ukuran droplet yang seragam, tetapi bervariasi mulai dari sangat kasar hingga sangat 



 21

halus. Variasi ukuran droplet dari satu semprotan disebut spektrum droplet. 

Spektrum droplet berbeda antara tipe nozle yang satu dan tipe yang lainnya (Panut 

Djojosumarto, 2000:95). Salah satu hal yang dapat mempengaruhi masuknya bahan 

kimia kedalam saluran pernapasan adalah ukuran partikel. Besar kecilnya dropet 

akan mempengaruhi masuknya bahan kimia pestisida kedalam saluran pernapasan.  

Semprotan dari suatu nozzle dengan tekanan tertentu tidak menghasilkan 

ukuran droplet yang seragam, tetapi bervariasi mulai dari yang kasar hingga sangat 

halus. Dengan pertimbangan mahwa makin halus droplet, makin kurang baik bagi 

pengguna dan lingkungan. 

Ukuran droplet dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelas dari mulai 

kelas sangat kasar sampai sangat halus. Klasifikasi ukuran droplet dibagi menjadi 2, 

yaitu droplet I dan II (tabel 5 dan 6). Klasifikasi ukuran droplet I yaitu: 

Tabel 5 

Klasifikasi ukuran droplet I 
kelas Ukuran droplet (micron) 

(1) (2) 

Sangat kasar (very coarse spray) 

Kasar (Coarse spray) 

Sedang (medium spray) 

Halus (fine spray) 

Kabut (mist) 

Aerosol 

fog 

> 500 

400-500 

250-400 

100-250 

50-100 

0.1-50 

0.1-150 

Sumber: Panut Djoyosumarto, 2000:140 
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Klasifikasi ukuran droplet II (tabel 6) berbeda dengan ukuran droplet I, 

karena pada ukuran droplet I (tabel 5) memasukkan fog sebagai salah satu kelas, 

sedangkan ukuran droplet II (tabel 6) tidak memasukkan fog kedalam salah satu 

kelas. Klasifikasi ukuran droplet II (tabel 6) yaitu:  

Tabel 6 

Klasifikasi ukuran droplet II 
kelas Ukuran droplet (mikon) 

(1) (2) 

Kasar (Coarse spray) 

Sedang (medium spray) 

Halus (fine spray) 

Kabut (mist) 

Aerosol 

< 500 

201-400 

101-200 

51-100 

< 50 

Sumber: Panut Djoyosumarto, 2000:141 

  Ukuran droplet yang paling banyak digunakan adalah Volume Median 

Diameter (VMD) yang memberikan gambaran ukuran droplet dalam hubungannya 

dengan semprotan . Bila dinyatakan bahwa VMD droplet suatu semprotan  adalah 

200 mikron, berarti dari satuan volume tertentu, 50% diantaranya akan menghasilkan 

droplet berukuran kurang dari 200 mikron, dan 50% sisanya diatas 200 mikron. 

Ukuran droplet yang lain adalah Number Median Diameter (NMD), yaitu jumlah 

droplet yang terbanyak masuk ke dalam kelas tertentu. Bila dikatakan bahwa NMD 

droplet adalah 300 mikron, berarti dari suatu semprotan , kebanyakan (mayoritas) 

droplet mempunyai ukuran 300 mikron.  

Pengukuran droplet di lapangan tidak selalu mudah dilakukan karena 

memerlukan peralatan khusus. Akan tetapi, untuk sekedar mendapatkan gambaran 
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tentang ukuran relatif dari droplet semprotan, kita dapat menyemprotkan cairan 

berwarna pada suatu bidang kontras yang mudah dilihat. Ukuran droplet juga dapat 

dilihat dengan menyemprotkan cairan pada kertas peka air (water sensitivi paper), 

kemudian memeriksanya di bawah kaca pembesar yang diberi skala hingga ke 

mikrometer (mikron) atau Optomax V Automatic Image Analizer. 

Ukuran droplet yang dilihat pada bidang pengumpul atau kertas peka air 

bukanlah ukuran droplet yang sesungguhnya, karena ketika disemprotkan, ukuran 

droplet sedikit membesar atau mengalami penggepengan. Untuk mengetahui ukuran 

sesungguhnya, ukuran droplet harus dikoreksi dengan suatu faktor koreksi (spread 

factor) yang bervariasi antara 1,5 hingga 5. 

Tabel  7 

Spead factor untuk berbagai ukuran droplet yang tampak pada water sensitive 
paper 

Ukuran droplet yang tampak 
pada water sensitive paper 

 

Spead factor Diameter droplet yang 
sesungguhnya 

 
 

(1) (2) (3) 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

1.7 

1,8 

1,9 

1,9 

2,0 

2,1 

59 

109 

155 

200 

243 

286 

 Sumber: Panut Djoyosumarto, 2000: 142 

2.1.1.7 Alat Pelindung Diri (APD)  pada bidang pertanian 

Penggunaan APD harus dipakai bukan saja waktu menyemprot, tetapi sejak 

dari mulai mencampur dan mencuci peralatan menyemprot maupun sesudah selesai 

menyemprot. Alat Pelindung Diri yang seharusnya di pakai oleh petani adalah: 
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2.1.1.7.1 Pakaian kerja 

Pakaian yang digunakan sebaiknya sebanyak mungkin untuk menutupi 

tubuh. Pakaian yang dapat digunakan yaitu pakaian yang cukup sederhana yang 

terdiri dari celana panjang dan kemeja lengan panjang yang terbuat dari bahan yang 

cukup tebal dan rapat, pakaian kerja sebaiknya tidak berkantung karena adanya 

kantung cenderung digunakan untuk menyimpan benda-benda seperti rokok. 

2.1.1.7.2 Celemek (apron) 

Celemek berfungsi melindungi bagian tubuh dari bahan kimia berbahaya 

dari pestisida semprot, bahan yang di pakai adalah terbuat dari plastik atau kulit. 

Apron harus dipakai ketika menyemprot tanaman yang tinggi. 

2.1.1.7.3 Penutup kepala 

Penutup kepala yang diperlukan petani biasanya hanya berupa topi lebar 

atau helm khusus untuk menyemprot. Pelindung kepala juga penting, terutama 

menyemprot tanaman yang tinggi. 

2.1.1.7.4 Alat pelindung pernapasan  

Pelindung ini berguna untuk melindungi pernapasan terhadap gas, uap, 

partikel atau udara yang terkontaminasi di tempat kerja yang dapat bersifat racun, 

korosi atau rangsangan (A.M Sugeng Budioro, 2003:332). Alat pelindung 

pernapasan yang biasa ditemui adalah 

2.1.1.7.4.1 Masker (Respirator) sekali pakai. 

Masker (Respirator) sekali pakai (gambar 1) dibuat dari bahan filter, 

beberapa cocok untuk debu berukuran pernapasan. Bagian muka alat tersebut 

bertekanan negatif karena paru menjadi daya penggeraknya. Efisiensi perlindungan 
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pernapasannya dalam membuang kontaminan adalah sebesar 5. Masker (Respirator) 

sekali pakai (gambar 1) sering dipakai oleh petani, karena harganya yang sangat 

murah. 

 

             Gambar 1 
 
   Masker Sekali Pakai 

                          ( J.M Harington, 2003:255) 

2.1.1.7.4.2 Masker (Respirator) separuh muka 

Masker (Respirator) separuh muka (gambar 2) dibuat dari karet atau 

plastik dan dirancang untuk menutupi mulut, hidung. Alat ini memiliki catridge filter 

yang dapat diganti. Dengan catridge yang sesuai, alat ini cocok untuk debu, gas, 

serta uap. Bagian muka bertekanan negatif., karena hisapan dari paru. Efisiensi 

perlindungan pernapasannya dalam membuang kontaminan adalah sebesar 10 

 

Gambar 2 

 Respirator Separuh Muka 
               ( J.M Harington, 2003:255) 
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2.1.1.7.4.3 Masker (Respirator) seluruh muka 

Masker (Respirator) seluruh muka (gambar 3) dibuat dari karet atau 

plastik dan dirancang untuk menutupi mulut, hidung, dan mata. Medium filter 

dipasang didalam kanister yang langsung disambung dengan sambungan lentur. 

Dengan kanister yang sesuai, alat  ini cocok untuk debu, gas serta uap. Bagian muka 

mempunyai tekanan negatif karena paru menghirup udara di sana. Efisiensi 

perlindungan pernapasannya dalam membuang kontaminan adalah sebesar 50. 

 

Gambar 3 

 Respirator Seluruh Muka 
  ( J.M Harington, 2003:255) 

2.1.1.7.4.4 Masker (Respirator) berdaya 

Masker (Respirator) berdaya, dengan separuh masker atau seluruh muka. 

Dibuat dari karet atau plastik yang dipertahankan dalam tekanan positif dengan jalan 

mengalirkan udara melalui filter dengan bantuan kipas baterai. Kipas itu, filter, dan 

baterainya biasa dipasang di sabuk pinggang, dengan pipa lentur yang disambung 

untuk membersihkan udara sampai ke muka. Efisiensi perlindungan pernapasannya 

dalam membuang kontaminan adalah sebesar 500. 
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                 Gambar 4 

                Respirator Berdaya 
                                                         ( J.M Harington, 2003:255 

2.1.1.7.4.5 Masker (Respirator) topeng muka berdaya 

Masker (Respirator) topeng muka berdaya mempunyai kipas dan filter 

yang dipasang pada helm, dengan udara ditiupkan kearah bawah, di atas muka 

pekerja, di dalam topeng yang menggantung. Topeng dapat dipasang bersama 

tameng-tameng pinggir, yang dapat diukur untuk mencocokkan dengan muka 

pekerja. Baterai biasanya dipasang pada sabuk. Serangkaian filter dan adsorbent 

tersedia. Efisiensi perlindungan pernapasannya dalam membuang kontaminan adalah 

sebesar 1-20 ( J.M Harington, 2003:255). 

 

              
    Gambar 5 

         Respirator Topeng Muka 
       ( J.M Harington, 2003:25) 
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2.1.1.7.5   Pelindung mata dan muka 

Pelindungan harus diberikan untuk menjaga kontak mata dengan gas 

atau uap iritan dan dari dampak partikel kecil yang terlempar dengan kecepatan 

rendah. Ada 3 bentuk yang biasa di temui: (1) Spectacles, berguna untuk melindungi 

mata dari partikel-partikel kecil, (2) Goggles, berguna untuk melindungi mata dari 

gas, uap, dan percikan larutan kimia, (3) Perisai muka, digunakan untuk melindungi 

mata atau muka, dapat dipasang pada helm atau pada kepala langsung. 

2.1.1.7.6 Sarung tangan 

Pekerjaan menyemprot selalu berhadapan dengan larutan pestisida 

beracun. Untuk melindungi jari-jari dari larutan beracun dan berbahaya, maka petani 

penyemprot harus menggunakan sarung tangan yang tidak mudah menembus kulit. 

(Panut Djojosumarto, 2000:197). Sarung tangan yang biasa ditemui terbuat dari karet 

karena tidak tembus air, sehingga larutan pestisida tidak mudah menembus sarung 

tangan dan terkena kulit tangan  (A.M Sugeng Budioro, 2003:333). 

2.1.1.7.7 Sepatu kerja (Boot) 

Fungsi dari sepatu kerja yaitu melindungi kaki dan bagian-bagiannya dari 

benda tajam, larutan kimia, panas (A.M Sugeng Budioro, 2003:333). Ketika 

menggunaan sepatu boot, ujung celana panjang jangan dimasukkan ke dalam sepatu, 

tetapi ujung celana harus menutupi sepatu boot.  

2.1.1.8 Syarat alat pelindung diri bidang pertanian 

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemakaian alat 

pelindung diri yaitu: (1) Perlengkapan pelindung harus terbuat dari bahan yang 

memenuhi kriteria teknis perlindungan pestisida, (2) Setiap perlengkapan pelindung 

yang akan digunakan harus dalam keadaan bersih dan tidak rusak, (3) Jenis 

pengamanan yang digunakan minimal sesuai dengan petunjuk yang tertera pada label 



 29

atau brosur pestisida, (4) Setiap kali selesai digunakan harus dicuci dan disimpan di 

tempat khusus dan bersih. (Ari Suwondo, 2005:thl) 

2.1.2 Pengaruh Partikel Pestisida Terhadap Paru-Paru 

Partikel yang ada di atmosfir mempunyai karakteristik yang spesifik, dapat 

berupa zat padat maupun suspensi aerosol cair di atmosfer. Salah satu bahan partikel 

tersebut dapat berasal dari proses dispersi (J. Mujoko. 2000 : 15). Partikel-partikel ini 

berasal dari proses alam dan limbah yang jumlahnya makin meningkat dengan 

peningkatan jumlah penduduk, umumnya diperoleh karena erosi, penyemprotan dan 

penumbukan (Tresna Sastrawijaya, 2002:171) Polutan partikel masuk ke dalam 

tubuh manusia terutama melalui sistem pernapasan, sehingga akan  mempengaruhi 

sistem pernapasan manusia. Faktor yang paling berpengaruh terhadap sistem 

pernapasan terutama adalah ukuran partikel, karena ukuran partikel yang 

menentukan seberapa jauh penetrasi partikel ke dalam sistem pernapasan. 

Pencemaran udara oleh partikel dapat disebabkan karena peristiwa alamiah 

dan dapat pula disebabkan karena ulah manusia.  Pada umumnya udara yang telah 

tercemar oleh partikel dapat menyebabkan berbagai macam penyakit saluran 

pernapasan . 

Terdapat hubungan antara ukuran partikel polutan dengan sumbernya. Partikel 

yang berdiameter kurang dari 10 mikron dihasilkan dari proses-proses mekanis 

seperti erosi, penyemprotan, dan penghancuran (Srikandi Fardiat, 2001:137) Pada 

saat orang menarik napas, udara yang mengandung partikel akan tertiup ke dalam 

paru-paru. Ukuran partikel yang masuk ke dalam paru-paru akan menentukan letak 

penempelan atau pengendapan partikel tersebut, Partikel yang berukuran kurang dari 

5 mikron akan tertahan di saluran napas bagian atas, sedangkan partikel berukuran 3-
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5 mikron akan tertahan pada saluran napas bagian tengah. partikel yang berukuran 

antara 1-3 mikron akan masuk lagi, lebih kecil 1 mikron ikut keluar saat napas 

dihembuskan (Wisnu Arya,1995:127). sedangkan menurut Juli Soemirat (2002:62) 

partikel  lebih besar dari 10 mikron akan tersaring oleh bulu hidung, Cilia trachea 

dan broncioli, untuk partikel berukuran kurang dari 0,1 mikron akan mudah masuk 

ke alveoli, tetapi akan mudah kembali, sedangkan partikel berukuran 1-5 mikron 

dapat tertinggal di paru-paru.  

2.1.3 Golongan Pestisida yang dapat Mempengaruhi Saluran Pernapasan. 

Golongan-golongan pestisida yang dipakai petani yang mempunyai pengaruh 

terhadap saluran pernapasan yaitu: 

2.1.3.1 Golongan Organophospat 

Penggunaan pestisida golongan Organophospat semakin digalakkan dalam 

pertanian karena mudah hilang di alam. Racun Organophospat cepat diserap melalui 

saluran pernapasan dan kulit, racun ini akan di serap terus ke paru-paru, perut dan 

sebagian kulit. Apabila terhirup Organophospat, biasanya penderita akan mengalami 

radang saluran pernapasan atas, radang  paru-paru dan selaput mukosa. Terhirupnya 

racun Organophospat secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama, akan 

menyebabkan sakit pada dada, batuk dan sukar bernapas. 

2.1.3.2 Golongan Organoklorin 

Racun Organoklorin atau dikenal sebagai hidrokarbon berkrorin 

digunakan dengan meluas dalam aktifitas pertanian untuk membasmi serangga 

perusak. Racun ini larut dalam minyak tetapi tidak mudah larut dalam air, oleh 

karena itu tidak mudah terurai dalam alam dan biasanya akan kekal selama 1 bulan 

sampai 1 tahun. Organoklorin dapat meluas ke dalam tubuh dan menyerang sistem 
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saraf, disamping itu dapat menyebabkan sesak napas dan menyebabkan koma yang 

akhirnya dapat membawa maut. Apabila racun Organoklorin terhirup secara terus-

menerus dan dalam jangka waktu yang lama, maka dapat menyebabkan radang paru-

paru. 

2.1.3.3 Golongan karbamat 

Racun Karbamat dapat menyebabkan denyut jantung tidak menentu, 

kesukaran bernapas akibat paru-paru bengkak, radang saluran pernapasan, gangguan 

sistem saraf yang dapat menyebabkan sesak napas. Masuknya racun karbamat lewat 

penyemprotan merupakan salah satu cara racun memesuki tubuh, cara ini dapat 

menyebabkan batuk, sesak napas dan akhirnya mempengaruhi kesehatan, diantara 

penyakit yang biasa terjadi adalah radang saluran pernapasan, radang tenggorokan 

dan radang paru-paru. 

2.1.4 Mekanisme Kerja Pestisida 

2.1.4.1 Organophospat 

Organophospat adalah salah satu golongan dari pestisida yang dipakai oleh 

petani. Golongan pestisida ini adalah golongan pestisida yang berbahaya. 

2.1.4.1.1 Mekanisme kerja  Organophospat  

Mekanisme kerja organophospat adalah cara kerja dan proses didalam 

tubuh bahan beracun organophospat dari awal masuk sampai keluar dari tubuh. 

Mekanisme kerja organophospat antara lain  (1) Absorbsi, yaitu masuknya senyawa 

Organophospat  ke dalam tubuh dengan cara inhalasi maupun kontak langsung 

dengan kulit, (2) Biotransportasi, yaitu Senyawa-senyawa ini sangat mudah larut 

dalam media biologi dan mudah melewati membran-membran biologis dan sawar 



 32

darah otak, mengalami Biotransportasi cepat terutama oksidasi atau hidrolisis 

enzimatik diikuti konjugasi dengan glutation, (3) Eliminasi, yaitu keluarnya 

senyawa-senyawa fosfor yang mudah diekskresi dalam jumlah sedikit yang di 

eleminasi dalam bentuk fosfat melalui kemih. 

2.1.4.1.2 Efek-efek klinis 

Setelah paparan terhadap suatu senyawa organophospat, gejala awal 

biasanya cepat, akan tetapi kadangkala tertunda hingga 12 jam. Urutan timbulnya 

efek sistemik bervariasi sesuai dengan jalan masuknya. Setelah paparan melalui 

inhalasi, mula-mula timbul efek-efek pernapasan dan okular. Gejala awal adalah 

nyeri kepala, vertigo, penglihatan kabur, dada sesak, salivasi. Pada pemeriksaan 

ditemukan miosis dan perspirasi hebat, auskultasi paru mengungkapkan mengki dan 

ronki basah (Joko Suyono, 2000:58). 

2.1.4.2 Karbon tetraklorida (CCL4), turunan dari karbamat 

CCL4 dibuat dengan mereaksikan karbon disulfida dengan klor dengan 

bantuan katalisator atau klorinasi metana. Digunakan dalam campuran fumigasi yaitu 

bahan untuk insektisida. 

2.1.4.2.1 Mekanisme kerja 

Mekanisme kerja karbamat adalah cara kerja dan proses didalam tubuh 

bahan beracun karbamat dari awal masuk sampai keluar dari tubuh. Mekanisme kerja 

karbamat antara lain: (1) Absorbsi, yaitu masuknya Karbon tetraklorida kedalam 

tubuh terutama melalui paru-paru sebagai uap, (2) Biotrasformasi, Karbon 

tetraklorida dimetabolisme dalam hati membentuk suatu radikal bebas. (-CCL3) yang 

menyebabkan kerusakan sel melalui peroksidasi lipid. Sejumlah kecil karbon 

tetraklorida di metabolisme  menjadi CO2 dan urea, (3) Eliminasi, Sekitar separuh 
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dari karbon tetraklorida yang di absorbsi dieliminasi tanpa diubah dalam udara 

ekspirasi. Sejumlah kecil (4%) sebagai CO2 sisanya diekskresi lewat feces, terutama 

dalam bentuk metabulit (Joko Suyono, 2000:108). 

2.1.5 Saluran Pernapasan 

2.1.5.1 Anatomi Saluran Pernapasan 

Pada waktu bernapas, udara memasuki jalan napas bagian atas yang terdiri 

dari rongga-rongga mulut dan hidung, faring dan laring dan sampai ke paru-paru. 

Organ-organ saluran pernapasan manusia antara lain: 

2.1.5.1.1 Hidung 

 Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung.(cavum nasalis). Rongga 

hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak (kelenjar 

sebasea) dan kelenjar keringat (kelenjar sudorifera). Selaput lendir berfungsi 

menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat 

juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk 

bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang 

berfungsi menghangatkan udara yang masuk.  

2.1.5.1.2 Faring 

 Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai 

persambungan dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring dibagi 

ke dalam tiga bagian, nasofaring yang terletak dibelakang hidung, orofaring yang 

terletak dibelakang mulut, dan laringofaring yang terletak di belakang laring. 

2.1.5.1.3 Laring 

 Laring merupakan lanjutan bagian bawah orofaring dan bagian atas 

trakea. Di sebelah atas laring, terletak tulang hioid dan akar lidah. Laring dilapisi 
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oleh jenis selaput lendir yang sama dengan yang trakea, kecuali pita suara dan bagian 

epiglotis yang dilapisi sel epitelium berlapis 

2.1.5.1.4 Trakea 

 Trakea atau batang tenggorok kira-kira sembilan sentimeter 

panjangnya.Trakea dilapisi oleh selaput lendir yang terdiri atas epitelium bersilia dan 

sel cangkir. jurusan silia ini bergerak keatas ke arah laring, maka dengan gerakan ini 

debu dan butir-butir halus lainnya yang turut masuk bersama dengan saluran napas 

dapat dikeluarkan. silia berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke 

saluran pernapasan. 

2.1.5.1.5 Bronkus 

 Dua Bronkus utama dimulai pada trakea yang bercabang dua. setiap 

cabang tersebut masuk ke dalam setiap paru. Bronkus utama sebelah kiri lebih 

sempit, lebih panjang dan lebih horisntal daripada bronkus sebelah kanan karena 

jantung terletak agak kiri dari garis tengah.setiap bronkus dibagi ke dalam cabang-

cabang, satu cabang untuk setiap lobus. Setiap cabang kemudian dibagi menjadi 

cabang-cabang, satu cabang untuk setiap segmen bronkopulmoner dan kemudian 

dibagi lagi menjadi bronkus yang lebih kecil dalam paru-paru 

2.1.5.1.6 Paru-paru 

 Paru-paru ada dua, merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru mengisi 

rongga dada, terletak di sebelah kanan dan kiri dan di tengah dipisahkan oleh jantung 

beserta pembuluh darah besarnya dan struktur lainnya yang terletak di dalam 

mediastinum ( Roger Watson, 2002:296). 
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llll 

 

 

Gambar 6 

Anatomi Saluran Pernapasan 

(Syaifudin, 1997:52) 
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2.1.5.2 Fisiologi saluran pernapasan 

2.1.5.2.1 Mekanisme pernapasan 

    Fungsi paru-paru ialah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 

Pernapasan terdiri atas dua bagian, inspirasi dan ekspirasi. selama pernapasan normal 

dan tenang, hampir semua kontraksi otot pernapasan hanya terjadi selama inspirasi, 

sedangkan ekspirasi adalah proses yang hampir seluruhnya pasif akibat elastisitas 

paru dan struktur rangka dada (Guyton, 1997:602). Mekanisme pernapasan dibagi 

menjadi kerja inspirasi dan kerja ekspirasi. 

2.1.5.2.1.1 Kerja inspirasi 

Kerja inspirasi dapat dibagi menjadi tiga bagian,yaitu (1) Sesuatu yang 

dibutuhkan untuk pengembangan paru dalam melawan daya elastisitas paru dan 

dada, yaitu kerja compliance atau kerja elastis, (2) Sesuatu yang dibutuhkan untuk 

mengatasi viskositas jaringan paru dan struktur dinding dada, disebut kerja resistensi 

jaringan, (3) Sesuatu yang dibutuhkan untuk mengatasi resistensi jalan napas selama 

udara masuk ke dalam paru, disebut kerja resistensi jalan napas. 

2.1.5.2.1.2 Kerja ekspirasi 

Kerja ekspirasi dapat dibagi menjadi tiga stadium,yaitu (1) Ventilasi, 

yaitu masuknya campuran gas-gas ke dalam dan keluar paru-paru, (2) Transportasi, 

yang terdiri dari beberapa aspek yaitu: Difusi gas-gas antara alveolus dan kapiler 

paru-paru dan antara daerah sistemik da sel-sel jaringan, Distribusi darah dalam 

sirkulasi pulmoner dan penyesuaiannya dengan distribusi udara dalam alveolus dan 

Reaksi kimia dan fisik dari oksigen dan karbondioksida dengan darah. (3) Respirasi 

sel, yaitu saat dimana metabolit dioksida untuk mendapatkan energi, dan 
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karbondioksida terbentuk sebagai sampah proses metabolisme sel dan dikeluarkan 

oleh paru-paru ( Sylvia Price, 1995:652). 

 Selama pernapasan tenang dan normal, sebagian besar kerja yang dilakukan 

oleh otot-otot pernapasan digunakan untuk mengembangkan paru. Normalnya hanya 

sebagian kecil dari kerja total yang digunakan untuk mengatasi resistensi jaringan  

(viskositas jaringan), yang lain lebih banyak digunakan untuk mengatasi resistensi 

jalan napas. Dan selama pernapasan kuat. bila udara harus mengalir melalui saluran 

napas dengan kecepatan tinggi, lebih banyak lagi kerja yang digunakan untuk 

mengatasi resistensi jalan napas. 

 Pada penyakit paru, ketiga tipe diatas seringkali meningkat sangat cepat. 

kerja compliance dan resistensi jaringan terutama meningkat pada penyakit fibrosis 

paru, dan kerja resistensi jalan napas terutama meningkat pada penyakit obstruksi 

jalan napas. 

2.1.5.2.2 Volume dan kapasitas paru 

2.1.5.2.2.1 Volume paru 

Volume paru yang mengembang pada manusia saat bernapas normal 

dibagi empat, yaitu (1) Volume alun napas (tidal) adalah volume udara yang 

diinspirasi atau diekspirasi setiap kali bernapas normal; besarnya kira-kira 500 

mililiter pada rata-rata orang dewasa muda, (2) Volume cadangan inspirasi adalah 

volume udara yang dapat diinspirasi setelah dan diatas volume alun napas normal; 

dan biasanya mencapai 3000 mililiter, (3) Volume cadangan ekspirasi adalah jumlah 

udara ekstra yang dapat diekspirasi oleh ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi alun 

napas normal; jumlah normalnya sekitar 1100 mililiter, (4) Volume residu adalah 

volume udara yang masih tetap berada pada paru setelah ekspirasi paling 

kuat.volume ini besarnya kira-kira 1200 mililiter. 
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2.1.5.2.2.2 Kapasitas paru 

Kapasitas paru merupakan kesangguapan paru-paru dalam menampung 

udara di dalamnya. Kapasitas paru dibagi menjadi empat,yaitu: (1) Kapasitas 

inspirasi sama dengan volume alun napas ditambah volume cadangan inspirasi.ini 

adalah jumlah udara (kira-kira 3500 mililiter) yang dapat dihirup oleh seseorang, 

dimulai pada tingkat ekspirasi normal dan pengembangan paru sampai jumlah 

maksimum, (2) Kapasitas residu fungsional sama dengan volume cadangan ekspirasi 

ditambah volume residu. ini adalah jumlah udara yang tersisa dalam paru pada akhir 

ekspirasi normal (kira-kira 2300 mililiter), (3) Kapasitas vital sama dengan volume 

cadangan inspirasi ditambah volume alun napas dan volume cadangan ekspirasi. ini 

adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang dari paru, setelah 

terlebih dahulu mengisi paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan 

sebanyak-banyaknya (kira-kira 4600 mililiter), (4) Kapasitas paru total adalah 

volume maksimum di mana paru dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan 

inspirasi paksa (kira-kira  5800 mililiter); jumlah ini sama dengan kapasitas vital 

ditambah volume residu. 

 Volume dan kapasitas seluruh paru pada wanita kira-kira 20 sampai 25 persen 

lebih kecil daripada pria dan lebih besar lagi pada atlet dan orang yang bertubuh 

besar daripada orang yang bertubuh kecil. 

2.1.6 Gangguan Fungsi Paru  

  Gangguan fungsi paru adalah gangguan atau penyakit yang dialami oleh 

paru-paru yang disebabkan oleh berbagai sebab, misalnya virus, bakteri, debu 

maupun partikel lainnya. Penyakit-penyakit pernapasan yang diklasifikasikan karena 
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uji spirometri ada 2 macam, yaitu penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan 

ventilasi obstruktif dan penyakit-penyakit yang menyebabkan ventilasi restriktif 

(Guyton, 1995:379-381). 

2.1.6.1 Penyakit Paru-paru Obstruktif  Menahun ( PPOM ) 

Penyakit Paru-paru Obstruktif  Menahun ( PPOM ) merupakan suatu 

istilah yang sering digunakan untuk sekelompok penyakit paru-paru yang 

berlangsung lama dan ditandai oleh peningkatan resistensi terhadap aliran udara. 

Penyakit-penyakit yang terrmasuk PPOM 

2.1.6.1.1 Bronkitis Kronik 

Bronkitis Kronik merupakan suatu gangguan klinis yang ditandai oleh 

pembentukan mukus yang berlebihan dalam bronkus dan bermanifestasi sebagai 

batuk kronik dan pembentukan sputum selama sedikitnya 3 bulan dalam setahun. 

Faktor etiologi utama adalah merokok dan polusi udara yang terdapat pada daerah 

industri. 

2.1.6.1.2 Emfisema  

Emfisema adalah penyakit obstruktif kronik akibat berkurangnya elastisitas 

paru dan luas permukaan Alveolus. Resiko primer untuk emfisema adalah merokok. 

Pajanan berulang ke asap rokok (perokok pasif) juga dapat menyebabkan emfisema. 

Selain itu terdapat suatu suatu bentuk emfisema familial yang timbul pada orang-

orang yang tidak terpajan asap rokok. 

2.1.6.1.3 Asma 

Asma merupakan suatu penyakit yang dicirikan oleh hipersensitifitas 

cabang-cabang takeobronkial terhadap pelbagai jenis rangsangan. Keadaan ini 

bermanifestasi sebagai penyempitan saluran-saluran napas secara periodik dan 

reversibel akibat bronkospasme. 



 40

2.1.6.1.4 Bronkiektasis 

Bromkiektasis adalah peradangan nekrosis kronis yang menyebabkan atau 

mengikuti dilatasi abnormal dari bronki. Secara klinik, ditandai dengan batuk, 

demam, dan dahak yang purulen, banyak sekali dan berbau ( Robbins Stanley L, 

1995:137) 

2.1.6.2 Penyakit pernapasan restriktif. 

       Penyakit pernapasan restriktif. Dipergunakan untuk semua penyakit yang 

terutama ditandai dengan jejas pada dinding alveolar. Proses dimulai sebagai 

peradangan interstisial yang terutama mengenai septa-septa (alveolitis interstisial)    

( Robbins Stanley L, 1995:147), ditandai dengan kekacauan- kekacauan paru-paru, 

atau keduanya akibat menurunnya Compliance (daya kembang) dan semua volume 

paru-paru termasuk kapasitas vital. Ada  macam penyakit pernapasan restriktif: 

2.1.6.2.1 Sarkoidosis  

Penyakit yang relatif sering ditemukan yang tidak jelas etiologinya, 

ditandai dengan grunuloma non-kaseosa pada jaringan manapun.  Paru adalah tempat 

yang biasa terkena, secara karakteristik granuloma tersebar difus (menunjukkan 

gambaran retikuloduner pada foto sinar X) dan tidak terlihat secara makroskopik 

kecuali fokus granuloma yang berpadu. Lesi paru condong untuk penyembuh 

sehingga mungkin terlihat sebagai parut secara mikroskopik. 

2.1.6.2.2 Fibrosis paru idiopatik 

Kelaianan yang etiologinya tidak jelas ditandai oleh fibrosis interstinum 

paru progresif yang menyebabkan  hipoksia.  Penyakit ini progresif pada kebanyakan 

kasus, berakibat insufisiensi paru, kor pulmonaler dan payah jantung. 
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2.1.6.2.3 Pnemokoniosis 

Pnemokoniosis adalah sekelompok penyakit yang disebabkan karena 

inhalasi debu organik dan organik tertentu. Penyakit ini sering dikaitkan dengan 

Penyakit Akibat Kerja (PAK). Bahan-bahan lain yang dapat menyebabkan 

pnemokoniosis antara lain silika, batu bara, besi, asbes. Pnemokoniosis hanya timbul 

setelah terpajan bertahun-tahun. 

2.1.6.2.4 Pnemonitis Hipersensitivitas 

Kelaianan karena faktor imunologik ini disebabkan oleh debu atau 

antigen terinhalasi, misalnya spora pada jerami, protein bulu dan bakteri termofilik. 

2.1.6.2.5 Eosinofilia paru 

Bermacam-macam kondisi klinikopatologik yang ditandai oleh sebutan 

(infiltrasi) eosinofil dalam interstinum paru dan/atau ruang alveolus, meliputi 

Eosinofilia paru sederhana, Eosinofilia tropikal, Eosinofilia paru kronik sekunder, 

pnemonia Eosinofilia kronik idiopatik. 

2.1.6.2.6 Bronkiolitis obliterans-Pnemonia terorganisasi 

Respons yang terjadi terhadap infeksi atau jejas radang pada paru, secara 

klinis terkait dengan batuk, sesak napas, dan sering dengan infeksi paru yang baru, 

hubungan etiologi lain adalah toksin terinhalasi, obat, dan penyakit vaskuler-kolagen. 

2.1.6.2.7 Hemoragi paru difus 

Komplikasi yang serius pada beberapa penyakit paru interstisial, terutama 

yang disebut sindrom paru hemoragik, termasuk dalam penyakit ini adalah sindrom 

Goodpasture, Hemosiderosis pulmonal idiopatik dan pendarahan yang berkaiatan 

dengan vaskulitis. 
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2.1.6.2.8 Proteinosis Alveolar paru 

Penyakit ini dapat terjadi setelah pemaparan debu dan bahan kimia yang 

menyebabkan iritasi dan pada penderita yang tertekan kemampuan imunologiknya. 

Bersifat progresif pada kebanyakan penderita, tetapi beberapa penderita dapat 

mengalami perjalanan-perjalanan penyakit yang ringan dan akhirnya terjadi resolosi 

lesi ( Robbins stanley, 1999:447) 

2.1.7 Pengukuran Kapasitas Fungsi Paru    

Tes fungsi paru (Pulmonary Function Testing = PFT ) telah berkembang 

dalam dekade terakhir dari spirometer sederhana sampai tes fisiologi yang canggih. 

hanya sedikit penderita yang dapat dinilai dengan lengkap untuk penyakit saluran 

pernapasan tanpa menggunakan tes ini karena tes ini memiliki beberapa keuntungan, 

yaitu (1) Dapat menjelaskan disfungsi yang secara klinik tidak dapat ditentukan,    

(2) Dapat mengukur derajat penyakit secara obyektif, (3) Dapat memantau respon 

terhadap terapi. Spirometer sederhana biasanya memberikan informasi yang cukup, 

sejumlah spirometer komputer mampu mengukur dengan tepat dalam 1 menit. 

spirometer sendiri tidak mungkin membuat diagnosis spesifik, alat ini dapat 

menentukan adanya gangguan obstruktif dan restriktif dan dapat memberi perkiraan 

dengan kelainan.Pada gangguan obstruktif, spirometer memperlihatkan penurunan 

kecepatan aliran ekspirasi dan kapasitas vital normal. Pada penyakit paru restriktif, 

spirometer biasanya memperlihatkan penurunan kapasitas vital dan kecepatan aliran 

yang normal ( Guyton,  1997:606). 

2.1.8 Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Fungsi Paru 

2.1.8.1. Usia 

Proses biologik yang sifatnya menua normal akan mempunyai dampak atau 

berakibat kemunduran atau disfungsi pada sistem dan subsistem organ tubuh 
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manusia. Kuantitas dan kualitas disfungsi tiap organ akan saling berpengaruh pada 

sistem faal dan struktur lain. Akibat peningkatan usia, membuat perubahan struktur 

muskulo skeletal dada yang ada hubungannya dengan paru-paru.  

Secara faali pada orang usia lanjut terjadi peningkatan vulume udara residual di 

dalam saluran udara paling perifer akibat dari disfungsi serabut elastik alveolus dan 

bronchiplus terminal, karena kapasitas paru total sifatnya konstan, maka meningkat 

volume udara residual akan berakibat menurunnya udara melalui respirasi maksimal, 

sehingga mengakibatkan kapasitas vital tidak optimal (Samino, 2003:thl)    

2.1.8.2. Jenis kelamin 

Jenis kelamin akan mempengaruhi kapasitas parunya, karena secara 

anatomi sudah berbeda. Volume dan kapasitas seluruh paru pada wanita kira-kira 20 

sampai 25 persen lebih kecil daripada pria (Guyton, 1997:605 ). 

2.1.8.3. Kebiasaan Olah Raga 

Olah raga memainkan peranan penting dalam mengusahakan fungsi 

pernapasan yang maksimal sehingga meningkatkan kapasitas vital. 

(Guyton, 1997:604 ). 

2.1.8.4. Riwayat Merokok 

 Inhalasi asap tembakau baik primer maupun sekunder, jelas dapat 

menyebabkan penyakit saluran pernapasan. Konsumsi tembakau dan paparan 

terhadap asap tembakau berdampak serius pada kesehatan, antara lain penyakit 

saluran pernapasan kronik yang dapat menurunkan kapasitas kemampuan paru-paru.  

2.1.8.5. Riwayat penyakit 

Kapasitas vital paru akan berkurang pada penyakit paru-paru, pada 

penyakit jantung (yang menimbulkan kongesti paru-paru) dan kelemahan otot paru-

paru. (Guyton, 1997:608) 
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2.1.8.6. Status Gizi 

Seseorang yang memiliki BMI (Body Mass Indeks) 25-30 masuk kategori 

gemuk atau kelebihan berat badan, sedangkan dalam kategori obesitas adalah yang 

memili BMI diatas 30. Penderita obesitas lebih rentan terkena berbagai macam 

penyakit. Dari hasil penelitian tes kesehatan yang dilakukan pada penderita obesitas, 

didapatkan bahwa kapasitas paru-paru penderita obesitas tidak normal 

dibangdingkan dengan yang normal 

2.1.9 Penyakit yang Disebabkan Pestisida 

Penyakit-penyakit yang di sebabkan karena bahan kimia, yang salah satunya  

pestisida, adalah 

2.1.9.1 Bronkiolitis obliterans-Pnemonia terorganisasi 

Respons yang terjadi terhadap infeksi atau jejas radang pada paru, secara 

klinis terkait dengan batuk, sesak napas, dan sering dengan infeksi paru yang baru, 

hubungan etiologi  lain adalah toksin terinhalasi, obat, dan penyakit vaskuler-kolagen 

( Robbins Stanley, 1999:453). 

2.1.9.2 Peradangan akut 

Gangguan ini disebabkan oleh gas dan uap iritan. Kelarutan bahan 

menentukan apakah efeknya akan kentara pada saluran napas atas atau bawah ( J.M 

Harington, 2003:85) 

2.1.9.3 Pnemonitis kimia 

Pnemonitis kimia adalah peradangan paru-paru yang terjadi akibat bahan 

kimia yang masuk ke saluran pernapasan. Penyakit ini menyebabkan edema 

(Pembengkakan jaringan paru) serta berkurangnya kemampuan paru dalam 

menyerap oksigen dan membuang karbondioksida. Pnemonitis kimia kronis kronis 
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bisa terjadi setelah pemaparan sejumlah kecil bahan yang mengiritasi paru, tetapi 

berlangsung dalam waktu yang lama. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya 

jaringan parut (fibrosis), yang ditandai dengan menurunnya pertukaran oksigen serta 

kekakuan jaringan paru. 

2.1.10 Pengaruh Penggunaan Bahan Beracun (Pestisida) Terhadap Kapasitas Vital 

Paru 

Zat-zat toksik masuk lewat saluran pernapasan, kemudian beredar ke seluruh 

tubuh atau ke organ-organ tertentu. Bahan kimia tersebut dapat langsung menggang 

organ-organ tubuh tertentu , seperti paru, paru, hati. Menurut Rusli (2001:thl) 

penyebaran zat-zat toksik ke dalam tubuh melalui selaput lendir atau selaput epitel, 

misalnya pada jalan pencernaan, saluran pernapasan atau mata, kemudian melalui 

peredaran darah akhirnya dapat masuk ke organ-organ tubuh secara sistemik. 

Inhalasi gas yang berbahaya dapat dihubungkan dengan pekerjaan tertentu, akibatnya 

adalah Pnemonitis kimia. Penyakit ini mengakibatkan fibrosis paru-paru. 

Fibrosis paru-paru timbul akibat cara perbaikan jaringan sebagai kelanjutan 

suatu proses penyakit paru-paru yang menimbulkan peradangan atau nekrosis. 

Gejala-gejala sistemik penyakit yang mengakibatkan fibrosis paru-paru sangat 

bervariasi. Pada stadium dini mungkin tidak ada gejala sama sekali, akan tetapi 

gejala paru-parunya hampir mirip. Gejala primer adalah dispnea progersif pada 

waktu melakukan kerja fisik. Persamaan patologis yang sering didapatkan adalah 

fibrosis interestia, dimana derajat fibrosisnya menentukan fungsi paru-parunya. Jika 

fibrosis luas, maka elastisitas, kapasitas total, kapasitas vital dan volume residu paru-

paru berkurang, semuanya menyatakan adanya penyakit paru-paru restriktif (Sylvia 

A price, 1998:251) 
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2.2 Kerangka Konsep 

V.Bebas      V.Terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 HIPOTESIS 

Menurut Sugiyono (2004:82) hipotesa adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka konsep, maka dalam penelitian 

ini hipotesis alternatifnya adalah ada pengaruh pemakaian alat pelindung pernapasan 

dengan fungsi paru pada petani sayuran pengguna pestisida semprot Dusun Duren 

Desa Duren Kecamatan Ambarawa Kabupten Semarang. 

 

 

 

 

Pemakaian 
pestisida 
semprot 

Pemakaian 
Masker 

Kebiasaan 
lain 

Fungsi  paru Kapasitas 
fungsi paru 

Variabel pengganggu 
• Usia 
Dikendalikan usia dibawah 40 tahun. 
• Merokok 
Dikendalikan, tidak merokok 
• Status gizi 
Dikendalikan, BMI normal 
• Riwayat penyakit 
Dikendalikan, tidak punya riwayat 
penyakit paru. 
• Masa Kerja 
Dikendalikan dengan masa kerja lebih 
dari 5 tahun
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2004:55) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua petani sayuran di Dusun Duren Desa Duren yang 

berjenis kelamin laki- laki, jumlah populasi adalah 229 orang. 

3.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2004:56). Sampel dalam penelitian ini ditentukan 

dengan teknik Purposive sampling yaitu teknik pemilihan sampel dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2004:61). Pertimbangan-

pertimbangannya sebagai berikut:  

1. Status gizi kategori normal 

2. Status kesehatan, responden tidak menderita penyakit saluran napas. 

3. Masa kerja diatas 5 tahun 

Dimana dengan masa kerja tersebut dianggap telah terjadi proses degeneratif 

akibat sudah seringnya menggunakan pestisida. 

4. Responden yang berusia dibawah 40 tahun  

Usia diatas 40 tahun tubuh telah mengalami proses degeneratif. 

5. Tidak merokok  

Dalam penelitian ini jumlah sampelnya adalah 20 orang petani. 

47 
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3.3 Variabel 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya 

variabel terikat atau variabel yang mempengaruhi. (Sugiyono, 2004:3) sedangkan 

variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2004:3). Dalam penelitian ini  

Variabel bebas  : Pemakaian alat pelindung pernapasan 

Variabel terikat : Kapasitas paru 

3.4 Rancangan penelitian  

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode survei analitik 

dengan menggunakan pendekatan Cross sectional, yaitu suatu pendekatan untuk 

mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara 

pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (Point time 

approach) (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:145). Jadi dalam penelitian ini semua 

subjek penelitian diamati pada waktu yang sama. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam 

arti cepat, lengkap, sistematis. 

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini  adalah: 

3.5.1 Timbangan dan alat ukur Tinggi badan 

Pengukuran status gizi dari responden dengan cara mengukur BB dan TB 

kemudian dimasukkan ke rumus BMI dan digolongkan dalam status gizi normal atau 

tidak normal (kurus atau obesitas) (tabel 8). Alat yang dipakai adalah timbangan dan 

meteran. 
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(m) TB
(kg) BBBMI 2=  

Rumus BMI  

 

 

Kategori ambang batas BMI 

Tabel 8 

Kategori ambang batas BMI 
 KATEGORI BMI 

(1) (2) (3) 

Kekurangan BB tingkat berat < 17,0  

Kurus Kekurangan BB tingkat ringan 17,0-18,0 

Normal  > 18,5-25,0 

Kelebihan BB tingkat ringan > 25,0-27,0 Gemuk 

 Kelebihan BB tingkat berat > 27,0 

     Sumber: Dewa Nyoman, 2001:60 

3.5.2 Spirometer 

Pengukuran kapasitas fungsi paru ( kapasitas vital) dengan menggunakan alat 

spirometer, yang bertujuan untuk mengetahui berapa kapasitas fungsi paru sampel. 

Pengukuran  kapasitas vital paru menggunakan alat spirometer menggunakan 

Prosedur pemeriksaan, yaitu tata cara menggunakan alat ukur sampai mendapatkan 

hasil pengukuran. Prosedur pemeriksaan memerlukan  alat dan bahan, yaitu (1) 

Spirometer air (Spirometer Hutchinson), (2) Air, (3) Termometer air, (4) Kertas 

pencatat. Sedangkan cara kerjanya yaitu : (1) Isi spirometer dengan air sampai batas, 

(2) Ukur suhu air dengan termometer, kemudian sesuaikan jarum pengukur dengan 

nilai suhu air, (3) Pasang alat peniup (mouth piece), (4) Pengukuran Kapasitas Vital, 

(5) Pasang mouth piece kemulut responden, dengan posisi rapat dan tidak ada udara 
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keluar, (6) Tarik napas dalam-dalam, (7) Kemudian hembuskan pelan-pelan sedikit 

demi sedikit, sampai napasnya habis, (8) Catat hasil pengukuran. 

3.5.3 Kuesioner Penjaringan sampel dan kuesioner penunjang 

Instrumen kuesioner, digunakan  untuk memperoleh data mengenai: data 

umum dari responden (nama, umur, masa-kerja, riwayat pekerjaan, riwayat penyakit, 

keluhan gangguan saluran pernapasan, pemakaian masker) 

3.5.3.1 Uji validitas dan Reliabilitas 

3.5.3.1.1 Uji validitas 

Untuk mendukung valid tidaknya item yang dipergunakan sebagai pendukung 

angket, digunakan teknik orelasi antara skor item dengan skor total variabel. Rumus 

yang digunakan adalah Product moment 
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keterangan 

xyr   : Koefisien korelasi tiap item 

n  : Jumlah peserta tes 

∑ iX   : Jumlah skor item 

∑ iY   : Jumlah skor total 

∑ iiYX  : Jumlah perkalian skor item dan skor total 

∑ 2
iX  : Jumlah kuadrat skor item 

∑ 2
iY   : Jumlah kuadrat skor total 

Kemudian hasil xyr  dikonsultasikan dengan tabelr  Procduct Moment dengan α = 5%, 

jika hitungr > )(nrα  maka alat ukur dinyatakan valid. 
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3.5.3.1.2 Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan teknil alfa, karena skor 

yang diperoleh dari responden merupakan merupakan data yang berupa interval. 

Rumus koefisien reabilitas alfa cronbach: 

) )⎜
⎜
⎝

⎛
−⎜

⎝
⎛

−
= ∑

2

2

1
1 t

i
i S

S
K

Kr  

Rumus untuk varian total dan varian item 

2

22
)(

2
n

X

n

X

t

tt

S
∑∑

−=  

2
2

n
JK

n
JKS si

i −=  

Keterangan 

ir   : Reliabilitas instrumen 

k  : Mean kuadrat antara subyek 

∑ 2
iS   : Mean kuadrat kesalahan 

2
tS   : Varian total 

iJK   : Varian 

sJK   : Nilai item 

X   : Rata-rata item 

n  : Jumlah sampel 

Penentuan reliabilitas dilakukan dengan membandingkan harga koefisien alfar  dengan  

tabelr  Apabila hitungr  lebih besar daripada tabelr , maka instrumen tersebut dinyatakan 

reliabel. 
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3.6 Prosedur penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan tema penelitian 

2) Penyusunan proposal penelitian. 

3) Pengajuan ijin penelitian ke Kepala Desa Duren dan Kepala Dusun Duren. 

4) Pengajuan proposal penelitian ke Dosen pembimbing I dan Dosen pembimbing 

II. 

5) Pengesahan proposal penelitian dan pemberian surat ijin penelitian dari jurusan 

Ilmu Kesehatan Masyarakat. 

6) Menghubungi Jurusan PJKR guna meminjam spirometer untuk di kalibrasi 

terlebih dulu. 

7) Uji instrumen pada tanggal 5 Nopember 2005 di Desa Pakopen. 

8) Pengolahan validitas dan reliabilitas angket hasil uji coba . 

9) Pengukuran kapasitas vital paru di Dusun Duren yang dilakukan tanggal 18 

Nopember 2005. 

10) Penyusunan skripsi dan pengolahan data penelitian. 

3.7 Teknik pengambilan data 

Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan menggunakan teknik: 

3.7.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh 

data tentangi karakteristik responden mengenai identitas responden, lama bekerja, 

pemakaian masker dan keluhan gangguan saluran pernapasan 
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3.7.2 Pengukuran 

Data pengukuran status gizi dilakukan dengan mengukur BB dan TB dengan 

menggunakan alat mikrotoise, dan pengukuran kapasitas fungsi paru menggunakan 

alat spirometer. 

3.8 Faktor yang mempengaruhi penelitian 

penyusun tidak menemukan literatur tentang nilai kapasitas vital orang 

Indonesia atau orang asia, sehingga memakai standar normal menurut buku Fisiologi 

dan Anatomi yaitu 4600 ml. sebelum diuji coba pada petani, penyusun mencoba pada 

orang-orang sekitar rumah, dan ada beberapa orang yang bisa mencapai angka 4600 

ml, sehingga angka standar 4600 ml bisa dipakai sebagai standar pengukuran pada 

penelitian ini. 

3.9 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan langkah sebagai berikut: 

3.9.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk mendiskripsikan karakteristik responden 

yaitu umur, masa kerja, pemakaian masker, lama kerja dan gangguan keluhan saluran 

pernapasan. 

3.9.2 Uji prasyarat 

Uji prasyarat dilakukan untuk menentukan statistik yang akan dipakai dalam 

pengujian hipotesis. Jika data yang dianalisis berdistribusi normal maka statistik 

yang digunakana adalah statistik parametris (Sugiyono, 2002:114). Uji prasyarat 

yang digunakan adalah uji Normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 

bahwa sebaran data pada sampel yang dihasilkan dari penelitian benar-benar berasal 

dari populasi yang bersifat normal. Uji normalitas sebaran data pada penelitian ini 
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menggunakan kolmogarov-smirnof yang dihitung melalui bantuan komputer. 

Sebaran data berdistribusi normal jika nilai probabilitas signifakansi > 0,05. 

3.9.3 Uji Analisis statistik 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada dua tahap: 

3.9.3.1 Uji statistik kruskal walls 

Dalam penelitian ini, uji statistiknya menggunakan analisis non parametris 

varian satu jalan krusukal-walls. Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis k 

sampel independen dengan jenis data kategori dan kontinyu serta untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dan terikat. Apabila dalam penelitian ini 

menunjukkan ada hubungan, maka untuk mencari pengaruh dapat diteruskan, apabila 

menunjukkan tidak ada hubungan, maka analisis pengaruh tidak dapat diteruskan. 

3.9.3.2 Regresi Linier Sederhana 

Teknik statistik regresi digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud 

melakukan prediksi seberapa jauh nilai variabel dependen bila nilai variabel 

independen dirubah. Dikatakan Regresi linier sederhana bila variabel bebas atau 

independen sebagai prediktor jumlahnya hanya satu. 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah; 

Ŷ= a + bX 

(Sugiyono, 2002:244) 

berdasarkan uji statistik, dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan hipotesis. 

Ho : tidak ada pengaruh pemakaian alat pelindung pernapasan terhadap   

kapasitas fungsi paru 

Ha : ada pengaruh pemakaian alat pelindung pernapasan terhadap kapasitas 

fungsi paru 

Jika statistik t hitung < statistik t tabel, maka Ho diterima 

Jika statistik t hitung > statistik t tabel, maka Ho ditolak 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Karakteristik Sampel 

4.1.1.1 Usia sampel  

Pada penelitian ini, pemilihan sampel adalah berusia 20-40 tahun. Hasil 

penelitian usia sampel dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu kurang dari 30 tahun dan 

lebih dari 30 tahun. Usia sampel (tabel 9) dalam penelitian ini yang adalah: 

Tabel 9 

Usia sampel 
Umur Responden Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) 

Kurang dari 30 10 50 

Lebih dari 30 10 50 

Total 20 100 

Sumber: Data hasil penelitian, 2005 

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa sampel yang berusia kurang dari 30 

tahun dan lebih dari 30 tahun sama banyak yaitu masing-masing 10 orang sampel 

atau 50%. 

4.1.1.2 Masa Kerja sampel 

Pada penelitian ini, pemilihan sampel adalah petani yang mempunyai masa 

kerja lebih dari 5 tahun. Hasil penelitian masa kerja  sampel dibagi menjadi 2 

 klasifikasi, yaitu kurang dari 10 tahun dan sama atau lebih dari 10 tahun. Masa kerja 

sampel (tabel 10) dalam penelitian ini yang adalah: 

55 
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Tabel 10 

Masa Kerja sampel 
Masa Kerja Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) 

Kurang dari 10 tahun 10 50 

Sama atau lebih dari 10 tahun 10 50 

Total 20 100 

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa masa kerja sampel adalah sama antara 

masa kerja di bawah 10 tahun dan sama atau lebih dari 10 tahun sebanyak masing-

masing 10 sampel atau 50%. 

4.1.1.3 Tingkat Pendidikan sampel 

 Hasil penelitian tingkat pendidikan sampel dibagi menjadi 4 klasifikasi, 

tidak tamat SD, tamat SD, tidak Tamat SMP, dan Tamat SMP. Tingkat pendidikan 

sampel (tabel 11) dalam penelitian ini yang adalah: 

Tabel 11 

 Tingkat Pendidikan sampel 
pendidikan frekuensi Persentase (%) 

(1) (2) (3) 

Tidak tamat SD 7 35 

Tamat SD 7 35 

Tidak tamat SMP 4 20 

Tamat SMP 2 10 

Total 20 100 

Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa tingkat pendidikan sampel paling banyak yaitu 

tidak tamat SD dan tamat SD sebanyak 7 orang sampel atau 35%, sedangkan tingkat 

pendidikan yang paling sedikit adalah tamat SMP sebanyak 2 orang sampel atau 10% 
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4.1.2 Pemakaian alat pelindung pernapasan 

Pada penelitian ini, pemakaian alat pelindung pernapasan dibagi menjadi 3 

klasifikasi, yaitu adalah selalu memakai, kadang-kadang dan tidak pernah memakai. 

pemakaian alat pelindung pernapasan (tabel 12) oleh sampel dalam penelitian ini 

yang adalah: 

Tabel 12 

 Pemakaian alat pelindung pernapasan  
No Responden pemakaian APD 

(1) (2) (3) 

1 Sampel 1 Tidak pernah 

2 Sampel 2 Tidak pernah 

3 Sampel 3 Tidak pernah 

4 Sampel 4 Tidak pernah 

5 Sampel 5 Tidak pernah 

6 Sampel 6 Tidak pernah 

7 Sampel 7 Tidak pernah 

8 Sampel 8 Tidak pernah 

9 Sampel 9 Tidak pernah 

10 Sampel 10 Tidak pernah 

11 Sampel 11 Kadang-kadang 

12 Sampel 12 Tidak pernah 

13 Sampel 13 Tidak pernah 

14 Sampel 14 Tidak pernah 

15 Sampel 15 Kadang-kadang 
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Lanjutan (tabel 12) 

(1) (2) (3) 

16 Sampel 16 Tidak pernah 

17 Sampel 17 Tidak pernah 

18 Sampel 18 Tidak pernah 

19 Sampel 19 selalu 

20 Sampel 20 Tidak pernah 

Berdasarkan tabel  12 diketahui bahwa kebiasan memakai alat pelindung pernapasan 

saat bekerja dengan pestisida paling banyak yaitu tidak pernah memakai sebanyak 13 

orang sampel atau 65%, kadang-kadang memakai sebanyak 2 orang sampel atau 10%, 

sisanya selalu memakai sebanyak 1 orang sampel atau 5%. 

4.1.3 Alat pelindung pernapasan yang dipakai sampel 

Pada penelitian ini, alat pelindung pernapasan yang dipakai sampel dibagi 

menjadi 4 klasifikasi, yaitu adalah kaos, topi maling, masker, dan lain-lain. Alat 

pelindung pernapasan yang dipakai oleh sampel (tabel 13) dalam penelitian ini yang 

adalah: 

Tabel 13 

Alat pelindung pernapasan yang dipakai sampel 
 Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) 

Kaos 2 75 

Topi maling 1 25 

Masker (bukan dari kain) 0 0 
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Lanjutan (tabel 13) 
(1) (2) (3) 

Lain-lain 0 0 

Total 3 100 

Berdasarkan tabel  13 diketahui bahwa alat pernapasan yang dipakai oleh sampel 

adalah kaos sebanyak 2 orang sampel atau 75% dan berupa topi maling sebanyak 1 

orang sampel atau 25%.  

4.1.4 Kapasitas vital paru 

Kapasitas vital paru sampel yang diukur menggunakan alat spirometer 

mempunyai nilai yang beragam. Besarnya kapasitas vital paru sampel (tabel 14) 

adalah  

Tabel 14 

 kapasitas vital paru sampel 
No Nama  Responden KVP (ml) 

(1) (2) (3) 

1 Sampel 1 2500 

2 Sampel 2 3100 

3 Sampel 3 2900 

4 Sampel 4 2800 

5 Sampel 5 3200 

6 Sampel 6 3000 

7 Sampel 7 2000 

8 Sampel 8 3100 

9 Sampel 9 3000 
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Lanjutan (tabel 14) 

(1) (2) (3) 

10 Sampel 10 3000 

11 Sampel 11 3200 

12 Sampel 12 2100 

13 Sampel 13 3200 

14 Sampel 14 3000 

15 Sampel 15 3200 

16 Sampel 16 2400 

17 Sampel 17 3000 

18 Sampel 18 2800 

19 Sampel 19 3500 

20 Sampel 20 2800 

Berdasarkan tabel  14 dapat diketahui bahwa kapasitas vital paru dari 20 sampel 

adalah kapasitas vital paru 2000 ml sebanyak 1 orang, 2100 ml sebanyak 1 orang, 

2400 ml sebanyak 1 orang, 2500 ml sebanyak 1 orang, 2800 ml sebanyak 3 orang, 

2900 ml sebanyak 1 orang, 3000 ml sebanyak 5 orang, 3100 ml sebanyak 2 orang, 

3200 ml sebanyak 4 orang, dan 3500 ml sebanyak 1 orang. 

4.1.5 Normalitas data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa sebaran data pada sampel 

yang dihasilkan dari penelitian benar-benar dari populasi yang bersifat normal.. 

Sebaran data berdistribusi normal jika nilai probabilitas signifakansi > 0,05. Hasil 

normalitas data (lampiran 5) variabel bebas (alat pelindung diri) didapatkan angka 
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asym-sig 0.000 yaitu dibawah angka 0.05, sehingga data dari variabel bebas 

dinyatakan tidak normal. Sedangkan hasil perhitungan normalitas data variabel 

terikat (fungsi paru) didapatkan angka 0.319 yaitu diatas angka 0.05, sehingga data 

variabel terikat dinyatakan normal.  

4.1.6 Uji hipotesis 

4.1.6.1 Uji Kruskal walls 

Dari hasil perhitungan normalitas data, didapatkan  ada satu variabel yang 

tidak normal, sehingga analisis statistik yang digunakan adalah uji statistik non 

parametris. Pemakaian alat pelindung pernapasan dengan kapasitas vital paru adalah 

berhubungan, hal ini didukung dengan uji statistik Kruskal Wallis bahwa ada 

hubungan pemakaian alat pelindung pernapasan dengan fungsi paru dengan nilai 

Asymp.sig 0.039 lebih kecil dari 0,05. (lampiran 6).  

4.1.6.2 Regresi linier sederhana 

Setelah dinyatakan ada hubungan, maka diteruskan mencari pengaruh 

pemakaian alat pelindung pernapasan terhadap fungsi paru dengan menggunakan 

analisis statistik regresi linier sederhana. Langkah awal yang dilakukan untuk 

menguji apakah model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kapasitas vital paru 

(Y) adalah uji F. Uji F pada penelitian ini menggunakan ANOVA yang dihitung 

melalui bantuan komputer. Dari uji F ANOVA didapat F hitung 5.616 dengan angka 

signifikan 0.029. Oleh karena probabilitas (0.029) lebih kecil dari 0.05 (lampiran 7) 

maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kapasitas vital. Berdasarkan 

analisis Regresi linier sederhana (lampiran 7) didapakan angka signifikansi 0.029 

atau probabilitas dibawah 0.05, maka Ho ditolak, atau koefisien regresi signifikan. 

Dengan hasil ini, maka pemakaian alat pelindung pernapasan (X) berpengaruh 
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terhadap kapasitas fungsi paru (Y). Angka R Square adalah 0.238 (adalah 

pengkuadaratan dari koefisien korelasi, 0.488 x 0.488 = 0.238). R Square dapat 

disebut koefisien determinasi, yang dalam hal ini berarti 23,8 % kapasitas vital 

dipengaruhi pemakaian alat pelindung diri. 

4.1.7 Hasil Kuesioner Penelitian 

4.1.7.1 Pemakaian alat pelindung pernapasan saat mencampur 

Pada penelitian ini, pemakaian alat pelindung pernapasan saat mencampur 

pestisida dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu perlu  dan tidak perlu (tabel 15). 

Pemakaian alat pelindung pernapasan untuk melindungi pernapasan saat mencampur 

pestisida dalam penelitian ini yang adalah: 

Tabel 15 
 

 Pemakaian alat pelindung pernapasan saat mencampur 
 Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) 

Perlu 7 35 

Tidak perlu 13 65 

Total 20 100 

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa sampel yang menyatakan alat pelindung 

pernapasan tidak diperlukan saat mencampur sebanyak 13 orang sampel atau 65%, 

sedangkan yang merasa perlu 7 orang sampel atau 35% 

4.1.7.2 Pemakaian alat pelindung pernapasan saat menyemprot 

Pada penelitian ini, Pemakaian alat pelindung pernapasan saat menyemprot 

pestisida dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu perlu  dan tidak perlu (tabel 16). 

Pemakaian alat pelindung pernapasan untuk melindungi pernapasan saat 

menyemprot pestisida dalam penelitian ini yang adalah: 
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Tabel 16 

 Pemakaian alat pelindung pernapasan saat menyemprot 
 Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) 

Perlu  8 40 

Tidak perlu 12 60 

Total 20 100 

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa sampel yang menyatakan alat pelindung 

pernapasan tidak diperlukan saat menyemprot sebanyak 12 orang sampel atau 60%, 

sedangkan yang merasa perlu 8 orang sampel atau 40%. 

4.1.7.3 Pengetahuan sampel akan bahaya pestisida bagi kesehatan  

Pada penelitian ini, pengetahuan sampel akan bahaya pestisida bagi 

kesehatan dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu tahu  dan tidak tahu (tabel 17). 

Pengetahuan sampel  akan bahaya pestisida bagi kesehatan dalam penelitian ini yang 

adalah: 

Tabel 17 

Pengetahuan sampel akan bahaya pestisida bagi kesehatan 
 Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) 

Tahu 4 20 

Tidak tahu 16 80 

Total 20 100 

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui bahwa 16 orang sampel atau 80% tidak tahu 

kalau pestisida berbahaya bagi kesehatan, sedangkan 4 orang sampel atau 20% tahu 

kalau pestisida berbahaya bagi kesehatan. 
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4.1.7.4 Kebiasaan sampel mencampur pestisida di ruangan terbuka 

Pada penelitian ini, kebiasaan sampel mencampur pestisida di ruangan 

terbuka dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu punya dan tidak punya (tabel 18). 

Kebiasaan sampel mencampur pestisida di ruangan terbuka dalam penelitian ini yang 

adalah: 

Tabel 18 

Kebiasaan mencampur pestisida di ruangan terbuka 
 Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) 

Mempunyai 17 85 

Tidak mempunyai 3 15 

Total 20 100 

Berdasarkan tabel 18 diketahui bahwa 19 orang sampel atau 90% mempunyai 

kebiasaan mencampur di ruangan terbuka, sedangkan 1 orang sampel atau 10% 

mencampur pestisida di ruangan tertutup. 

4.1.7.5 Alat pelindung pernapasan dalam mencegah penyakit paru 

Pada penelitian ini, alat pelindung pernapasan dalam mencegah penyakit 

paru dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu tahu dan tidak tahu (tabel 19). Alat 

pelindung pernapasan dalam mencegah penyakit paru dalam penelitian ini yang 

adalah: 

Tabel 19 

Alat pelindung pernapasan dalam mencegah penyakit paru 
 Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) 

Tahu 8 40 
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Lanjutan (tabel 20) 
(1) (2) (3) 

Tidak tahu 12 60 

Total 20 100 

Berdasarkan tabel 19 diketahui bahwa 12 orang sampel atau 60% tidak mengetahui 

bahwa alat pelindung pernapasan dapat mencegah penyakit paru akibat pestisida, 

sedangkan 8 orang sampel atau sebesar 40% tahu kalau alat pelindung pernapasan 

dapat mencegah penyakit paru. 

4.1.7.6 Kebiasaan sampel menyemprot lebih dari 4 jam 

Pada penelitian ini, kebiasan sampel menyemprot lebih dari 4 jam dibagi 

menjadi 2 klasifikasi, yaitu punya dan tidak punya (tabel 20). Kebiasaan sampel 

menyemprot lebih dari 4 jam dalam penelitian ini yang adalah 

Tabel 20 

Kebiasaan sampel menyemprot lebih dari 4 jam 
 Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) 

Mempunyai 17 85 

Tidak mempunyai 3 15 

Total 20 100 

Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa 17 orang sampel atau 85% mempunyai 

kebiasaan menyemprot lebih dari 4 jam sedangkan 3 orang sampel atau 15% tidak 

mempunyai kebiasaan menyemprot lebih dari 4 jam. 

4.1.7.7 Waktu yang diperlukan saat menyemprot 

Pada penelitian ini, waktu yang diperlukan saat menyemprot dibagi menjadi  
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3 klasifikasi, yaitu ≤ 5 jam, 6-8 jam, dan > 8 jam (tabel 21). Waktu yang diperlukan 

saat menyemprot dalam penelitian ini yang adalah 

Tabel 21 

Waktu yang diperlukan saat menyemprot 
 Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) 

≤ 5 jam 2 10 

6-8 jam 13 65 

> 8 jam 5 25 

Total 20 100 

Berdasarkan tabel 21 diketahui bahwa 13 orang sampel atau 65% tidak mempunyai 

kebiasaan menyemprot 6-8 jam, 5 orang sampel mempunyai kebiasaan menyemprot 

lebih dari 8 jam, dan yang paling sedikit adalah 2 orang sampel atau 10% 

mempunyai kebiasaan menyemprot kurang dari 5 jam. 

4.1.7.8 Gangguan pernapasan yang dirasakan sampel 

Pada penelitian ini, gangguan pernapasan yang dirasakan sampel dibagi 

menjadi 2 klasifikasi, yaitu merasa dan tidak merasa (tabel 22). Gangguan 

pernapasan yang dirasakan sampel dalam penelitian ini yang adalah 

Tabel 22 

Gangguan pernapasan yang dirasakan sampel 
 Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) 

Merasa 18 90 

Tidak merasa 2 10 
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Lanjutan (tabel 22) 

(1) (2) (3) 

Total 20 100 

Berdasarkan tabel 22 diketahui bahwa 18 orang sampel atau 90% menyatakan 

merasa  bahwa pernapasannya sudah mulai terganggu, sedangkan 2 orang sampel 

atau 10% menyatakan tidak merasa pernapasannya terganggu 

4.1.7.9 Pemeriksakan kesehatan paru-paru sampel ke puskesmas/dokter 

Pada penelitian ini, pemeriksakan kesehatan paru-paru sampel ke 

puskesmas/dokter dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu pernah dan tidak pernah     

(tabel 23). Pemeriksakan kesehatan paru-paru sampel  ke puskesmas/dokter dalam 

penelitian ini yang adalah 

Tabel 23 

Pemeriksakan kesehatan paru sampel ke puskesmas/dokter 
 Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) 

Pernah 19 95 

Tidak pernah 1 5 

Total 20 100 

Berdasarkan tabel 23 diketahui bahwa 19 orang sampel atau 95% menyatakan tidak 

pernah memeriksakan kesehatan paru-parunya ke puskesmas, sedangkan 1 orang  

sampel atau 5% pernah memeriksakan kesehatan paru-parunya ke puskesmas/dokter. 

4.1.7.10 Penyuluhan tentang bahaya pestisida dan pentingnya APD 

Pada penelitian ini, penyuluhan tentang bahaya pestisida dan pentingnya 

APD dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu pernah dan  tidak pernah  (tabel 24).  
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Penyuluhan tentang bahaya pestisida dan pentingnya APD  dalam penelitian ini yang 

adalah 

Tabel 24 

 Penyuluhan tentang bahaya pestisida dan pentingnya APD 
 Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) 

Pernah 7 35 

Tidak pernah 13 65 

Total 20 100 

Berdasarkan tabel 24 diketahui bahwa 13 orang sampel atau 65% menyatakan tidak 

pernah mendapatkan penyuluhan tentang bahaya pestisida dan arti penting APD, 

sedangkan 7 orang sampel atau 35% pernah mendapatkan penyuluhan tentang 

bahaya pestisida dan arti penting APD 

4.1.7.11 Keluhan yang dirasakan  sampel 

Pada penelitian ini, keluhan yang dirasakan  sampel dibagi menjadi 2 

klasifikasi, yaitu sesak napas, batuk, mudah capek, dada terasa panas, napas mudah 

tersengal-sengal, flu (tabel 25). Keluhan yang dirasakan  sampel  dalam penelitian ini 

yang adalah: 

Tabel 25 

Keluhan yang dirasakan sampel 
No Keluhan sampel Frekuensi Persentase ( %) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Sesak napas 20 21,7 

2 Batuk 7 7,6 
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Lanjutan (Tabel 25) 

(1) (2) (3) (4) 

3 Mudah capek 18 19,6 

4 Dada terasa panas 18 19,6 

5 Napas mudah tersengal 20 21,7 

6 Flu 9 9,8 

7 Lain-lain - - 

Berdasarkan tabel 25 diketahui bahwa keluhan sampel yang paling banyak adalah 

sesak napas dan napas mudah tersengal-sengal sebesar 21.7%, sedangkan mudah 

capek dan dada terasa panas sebesar 19.6%, sisanya batuk dan flu. 

4.2 Pembahasan 

Pestisida masuk kedalam tubuh dapat melalui berbagai cara, antara lain 

melalui pernapasan, mulut, maupun lewat penetrasi kulit.  Oleh karena itu cara yang 

paling baik untuk mencegah masuknya bahan pestisida beracun dan berbahaya 

kedalam tubuh adalah memberikan perlindungan pada bagian tersebut (Ari Suwondo, 

2005).  

Menurut  J.M Harrington (2005:86), alat pelindung pernapasan diperlukan 

oleh pekerja untuk mencegah terjadinya kelainan paru  akibat kerja . Pemakaian 

masker akan melindungi paru-paru dari masuknya bahan kimia yang berbahaya dan 

beracun 

Hasil dari kuesioner tentang kebiasaan responden dalam pemakaian alat 

pelindung pernapasan saat aplikasi pestisida (mencampur dan menyemprot) 

menunjukkan bahwa dari 20 orang sampel, diketahui 17 orang sampel (65%) tidak 

pernah memakai, 2 orang sampel (15%) kadang-kadang pakai, dan 1 orang sampel 



 70

(5%) mengatakan selalu memakai. Dari hasil pengukuran kapasitas vital paru, 

menunjukkan bahwa sampel mempunyai kapasitas vital paru 2000 ml sebanyak 1 

orang, 2100 ml sebanyak 1 orang, 2400 ml sebanyak 1 orang, 2500 ml sebanyak 1 

orang, 2800 ml sebanyak 3 orang, 2900 ml sebanyak 1 orang, 3000 ml sebanyak 5 

orang, 3100 ml sebanyak 2 orang, 3200 ml sebanyak 4 orang, dan 3500 ml sebanyak 

1 orang. Hasil analisis statistik tentang pengaruh pemakaian alat pelindung 

pernapasan terhadap kapasitas fungsi paru didapatkan nilai Asym-sig 0.029 dibawah 

angka 0.05 sehingga memberikan simpulan bahwa ada pengaruh pemakaian alat 

pelindung pernapasan terhadap kapasitas fungsi paru.  Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan  oleh Ari Suwondo (2005:3) bahwa pemakaian APD 

sangat berpengaruh terhadap kejadian keracunan pestisida.  

Dari hasil wawancara dengan responden didapatkan kenyataan bahwa alat 

pelindung pernapasan yang dipakai sampel tidak memenuhi syarat, yaitu kaos (75%) 

dan topi maling (25%) yang akan menjadi salah satu hal penyebab penurunan 

kapasitas vital paru, selain itu kurangnya pengetahuan sampel juga mempengaruhi 

penurunan kapasitas vital paru. Sebagian besar sampel belum mengetahui dan 

menyadari bahaya pestisida terhadap kesehatan (80%), kebiasaan mencampur 

pestisida di ruangan tertutup (10%), tidak perlunya alat pelindung pernapasaan saat 

mencampur dan menyemprot (60%) serta kebiasaan menyemprot lebih dari 4 jam 

(85%), padahal pedoman dan petunjuk-petunjuk pemakaian pestisida yang 

dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi 

menyebutkan bahwa pekerja tidak boleh bekerja dengan pestisida lebih dari 4-5 jam 

dalam satu hari kerja, bila aplikasi dari pestisida oleh pekerja yang sama berlangsung 

dari hari ke hari (kontinyu dan berulang) dan untuk waktu yang sama (Suma’mur 

PK, 1996:253).   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap petani sayuran pengguna 

pestisida semprot di Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Ambarawa Kabupaten 

Semarang, didapatkan hasil bahwa ada pengaruh antara pemakaian alat pelindung 

pernapasan dengan kapasitas fungsi paru petani sayuran pengguna pestisida semprot 

Dusun Duren Desa Duren Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. 

5.2. Saran 

1) Bagi Dinas Kesehatan/Puskesmas, agar memberi penyuluhan kepada para petani 

sayuran akan bahaya pestisida dan pentingnya menggunakan alat pelindung diri 

dengan APD yang baik (memenuhi standart) untuk mencegah terjadinya 

penyakit akibat kerja, karena selama ini penyuluhan tentang pestisida hanya 

dilakukan oleh PPL Pertanian, sehingga materi tentang perlunya APD hanya 

hanya sekilas dan materi bahaya pestisida tidak luas. 

2) Bagi Puskesmas, agar menindak lanjuti penemuan kasus penurunan kapasitas 

vital paru petani pemakai pestisida semprot di wilayah kerjanya, apakah kasus 

tersebut nantinya dapat mengungkap kasus lainnya yang berhubungan dengan 

bahaya pestisida. 

3) Bagi Dinas kesehatan, agar membuat kebijakan untuk menyertakan Penyakit 

Akibat Kerja yang disebabkan oleh pestisida atau bahan kimia berbahaya saat 

melaporkan laporan bulanan dari puskesmas agar keadaan kesehatan petani 
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pengguna pestisida atau bahan kimia berbahaya dapat dipantau, yang kemudian 

dapat dievaluasi 

4) Bagi IKM, agar membuat program pengabdian pada masyarakat yang dtujukan 

untuk penyuluhan bagi para petani. 

5) Bagi Dinas Pertanian, agar memonitoring penggunaan pestisida para petani, 

karena penggunaan pestisida di kalangan petani tidak lagi bersifat indikatif. 

6) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama, sebaiknya 

pemilihan tempat adalah areal pertanian yang lebih kompleks, seperti petani 

bawang di Brebes dan petani kentang di Dieng. 

7) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang pestisida, agar 

melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda, seperti dermatitis dan 

Cholinesterase 
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KUESIONER PENJARINGAN SAMPEL 

PENGARUH PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG PERNAPASAN 

TERHADAP KAPASITAS VITAL PARU  

PETANI SAYURAN PENGGUNA PESTISIDA SEMPROT 

Petunjuk pengisian kuesioner 

1. Jawablah pertanyan di bawah ini dengan baik dan jujur 

2. Isilah pertanyaaan di bawah ini dengan memberi tanda (X) pada huruf a atau b 

 

I Karateristik responden 

Nama  : 

Usia  : th 

Masa kerja : th 

Pendidikan : 

 

II Data utama 

1. Sebelum menjadi petani, apakah anda pernah bekerja selain menjadi petani? 

a. ya    b. tidak 

2. Apakah anda mempunyai kebiasan merokok? 

a. ya    b. tidak 

3. Apakah anda mempunyai penyakit paru-paru (pernapasan)? 

a. ya    b. tidak 

4. Apakah anda merasa pernapasan anda terganggu? 

a. ya    b. tidak 

Diisi mahasiswa 
BB :  Kg 
TB :  cm 
Kategori: 

Lampiran 1 
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KUESIONER PENJARINGAN SAMPEL 

PENGARUH PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG PERNAPASAN 

TERHADAP KAPASITAS VITAL PARU  

PETANI SAYURAN PENGGUNA PESTISIDA SEMPROT 

Petunjuk pengisian kuesioner 

1 Jawablah pertanyan di bawah ini dengan baik dan jujur 

2 Isilah pertanyaaan di bawah ini dengan memberi tanda (X) pada huruf a atau b 

3 Bila tidak paham, tanyakan pada mas/mbak mahasiswa 

 

I Data utama 

1. Apakah pada saat mencampur pestisida, anda selalu memakai penutup hidung 

dan mulut ? 

  a. ya   b. Kadang-kadang  c. tidak 

2.  Apakah pada saat menyemprot pestisida, anda selalu memakai penutup hidung 

dan mulut ? 

  a. ya   b. Kadang-kadang  c. tidak 

3. Jika ya atau kadang-kadang, alat pelindung pernapasan yang seperti apa yang 

selalu anda pakai ? (misal: kaos, masker kain, masker khusus, ”topi malin”, lain-

lain)..................................................................................................................... 

 

II Data penunjang 

1. Menurut anda, apakah dalm bekerja mencampur pestisida perlu menggunakan 

alat pelindung pernapasan? 

  a. ya     b. tidak 

2. Menurut anda, apakah dalm bekerja mencampur pestisida perlu menggunakan 

alat pelindung pernapasan? 

a. ya     b. tidak 

3. Menurut anda, apakah pestisida dapat menyebabkan penyakit saluran 

pernapasan? 

a. ya     b. Tidak 

 

Lampiran 2 
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4. Apakah anda mempunyai kebiasaan mencampur pestisida di ruangan terbuka? 

a. ya     b. tidak 

5. Apakah anda merasa bahwa apabila menggunakan penutup hidung dan mulut, 

pernapasan anda akan terlindungi dari pestisida? 

a. ya     b. tidak 

6. Saat sedang sakit, apakah anda pernah (kadang/sering) melakukan mencampur 

dan menyemprot pestisida? 

a. ya     b. tidak 

7. Apakah anda setia mencampur dan menyemprot tanaman lebih dari 4 jam: 

a. ya     b. Tidak 

 Berapa jam rata-rata anda melakukan pekerjaan diatas?................. jam 

8. Apakah anda merasa bahwa pernapasan anda mengalami gangguan (penyakit) 

a. ya     b. tidak 

9. Pernahkah anda memeriksakan kesehatan paru-paru anda ke dokter/puskesmas? 

a. ya     b. tidak 

10. Apakah anda pernah mendapatka penyuluhan tetntang bahaya pestisida dan arti 

penting pemakaian alat pelindung diri (APD)? 

a. ya     b. tidak 

11. Keluhan apa yang anda rasakan (boleh memilih dari 1) pada pernapasan anda? 

1) Sesak napas 

2) Batuk 

3) Flu 

4) Napas mudah tersengal-sengal 

5) Dada terasa panas 

6) Mudah capek 

7) Lain-lain, sebutkan.............................................................................. 

 

 

 

 
  

Lanjutan (lampiran 2) 



Tabel Perhitungan Validitads dan Reliabilitas 
No Angket 

No Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot (Y) Y 
1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 16 
2 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 9 81 
3 3 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 9 81 
4 2 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8 64 
5 3 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 12 144 
6 2 3 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 11 121 
7 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 10 100 
8 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 196 
9 2 3 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 12 144 
10 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 12 144 
11 3 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 12 144 
12 3 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 196 
13 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 36 
14 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 81 
15 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 225 
16 3 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 12 144 
17 2 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 196 
18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 
19 2 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 169 
20 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 
 50 53 13 9 12 9 10 10 8 12 11 8 205 2323 
  132 145 13 9 12 9 10 10 8 12 11 8 
  534 558 152 114 143 117 120 119 97 140 131 98 
  0.564 0.464 0.59 0.656 0.613 0.747 0.526 0.496 0.046 0.521 0.551 0.49 

ket valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid 
  

  0.35 0.228 0.228 0.248 0.24 0.248 0.25 0.25 0.24 0.24 0.248 0.24  
  3.008   
  11.088   

Reabilitas 0.795   
Kriteria Reliabel   
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Frekuensi  (Frequencies) 
 
 Statistics 
 
  APP KVP 
N Valid 20 20 
  Missing 0 0 
Mean 1.20 2890.00 
Std. Error of Mean .117 84.884 
Median 1.00 3000.00 
Mode 1 3000 
Std. Deviation .523 379.612 
Variance .274 144105.263 
Skewness 2.745 -1.075 
Std. Error of Skewness .512 .512 
Kurtosis 7.401 .906 
Std. Error of Kurtosis .992 .992 
Range 2 1500 
Minimum 1 2000 
Maximum 3 3500 
Sum 24 57800 
Percentiles 10 1.00 2130.00 
  20 1.00 2560.00 
  25 1.00 2800.00 
  30 1.00 2800.00 
  40 1.00 2940.00 
  50 1.00 3000.00 
  60 1.00 3000.00 
  70 1.00 3100.00 
  75 1.00 3175.00 
  80 1.00 3200.00 
  90 2.00 3200.00 

 
APP (Variabel bebas) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid TIDAK 17 85.0 85.0 85.0 
  KADANG 2 10.0 10.0 95.0 
  SELALU 1 5.0 5.0 100.0 
  Total 20 100.0 100.0   
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KVP (variabel terikat)  
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 2000 1 5.0 5.0 5.0 
  2100 1 5.0 5.0 10.0 
  2400 1 5.0 5.0 15.0 
  2500 1 5.0 5.0 20.0 
  2800 3 15.0 15.0 35.0 
  2900 1 5.0 5.0 40.0 
  3000 5 25.0 25.0 65.0 
  3100 2 10.0 10.0 75.0 
  3200 4 20.0 20.0 95.0 
  3500 1 5.0 5.0 100.0 
  Total 20 100.0 100.0   
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Histogram 
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NORMALITAS DATA 

 
Descriptives 
 

Descriptive Statistics 
 

  N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation Variance 
APP 20 2 1 3 24 1.20 .523 .274 
KVP 20 1500 2000 3500 57800 2890.00 379.612 144105.263 
Valid N 
(listwise) 20          

 
NPar Tests 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  APP KVP 
N 20 20
Normal 
Parameters(a,b) 

Mean 1.20 2890.00
  Std. Deviation .523 379.612
Most Extreme 
Differences 

Absolute .499 .214
  Positive .499 .157
  Negative -.351 -.214
Kolmogorov-Smirnov Z 2.231 .957
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .319

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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Uji statistic kruskall walls 

 
Descriptive Statistics 
 

  N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 
APP 20 1.20 .523 1 3 
KVP 20 2890.00 379.612 2000 3500 

 
 
NPar Tests 
 
Kruskal-Wallis Test 
 Ranks 
 
  APP N Mean Rank 
KVP TIDAK 17 9.12
  KADANG 2 17.50
  SELALU 1 20.00
  Total 20  

 
 Test Statistics(a,b) 
 
  KVP 
Chi-Square 6.477 
df 2 
Asymp. Sig. .039 

a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: APP 
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Regresi Linier Sederhana 
 

Regression 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model Variables Entered Variables 
Removed Method 

1 KVP(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: APP 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .488(a) .238 .195 .469 
a  Predictors: (Constant), KVP 
 
 ANOVA(b) 
 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.237 1 1.237 5.616 .029(a) 
 Residual 3.963 18 .220   
 Total 5.200 19    

a  Predictors: (Constant), KVP 
b  Dependent Variable: APP 
 
 Coefficients(a) 
 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta   
1 (Constant) -.742 .826  -.898 .381 
 KVP .001 .000 .488 2.370 .029 

a  Dependent Variable: APP 
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 KAPASITAS VITAL PARU PETANI SAYURAN PENGGUNA PESTISIDA 
SEMPROT  

No Nama  Responden Usia (tahun) Masa kerja (tahun) KVP (ml) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Sampel 1 30 10 2500 

2 Sampel 2 33 13 3100 

3 Sampel 3 31 11 2900 

4 Sampel 4 29 9 2800 

5 Sampel 5 30 10 3200 

6 Sampel 6 28 8 3000 

7 Sampel 7 29 9 2000 

8 Sampel 8 30 10 3100 

9 Sampel 9 29 9 3000 

10 Sampel 10 32 12 3000 

11 Sampel 11 31 11 3200 

12 Sampel 12 30 10 2100 

13 Sampel 13 29 9 3200 

14 Sampel 14 29 9 3000 

15 Sampel 15 28 8 3200 

16 Sampel 16 28 8 2400 

17 Sampel 17 28 8 3000 

18 Sampel 18 31 11 2800 

19 Sampel 19 32 12 3500 

20 Sampel 20 27 7 2800 

Sumber: Hasil penelitian, 2005                                                                                   
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