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HUBUNGAN KETERPAPARAN PESTISIDA DENGAN KADAR  

CHOLINESTERASE DARAH PADA PEKERJA PEST CONTROL  

DI CV. WAHANA FATHAN PERDANA 

 MEDAN TAHUN 2014 

 

Wika Karimah
1
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2
 

(Fakultas Kesehatan Masyarakat UNPRI
1,2

) 

 

ABSTRACT 

 Pest control is a company engaged in pest control service which aimed to 

control the presence of pests (flies, termites, and mosquitoes) by 

performingactivities of termite control and fogging. In the process of working, 

pest control uses pesticides of organophosphate group which can cause 

cholinesterase levels decreased (poisoning). Based on the initial survey by CV. 

WahanaFathanPerdana, more than 50% of workers experienced symptoms of 

poisoning characterized by headache, nausea, vomiting at work, difficulty 

breathing, fatigue, and diarrhea. This analytic study aimed atdeterminingrelations 

between exposure (duration of work, working life, nutritional status and APD) of 

pesticides by pest control and cholinesterase levels of workers at CV. 

WahanaFathanPerdana. The populationswere all employees working in the 

company, and its samples consisted of 30 people. This research was carried out 

starting from 10 March to 15 March 2014.  

 From the results of blood sample by performing laboratory tests in the 

Clinical Laboratory Field Thamrin,  it was  obtained that the results were the 

majority of low cholinesterase were 19 people (63.3%) and normal minority 

category consisted of  11 people (36.7%). Based on the results obtained from chi 

square test, it was found that  there is no relationship between length of 

employment with cholinesterase levels (p = 0.177> α = 0.05), the relationship 

between the period of employment with cholinesterase levels (p = 0.000 <α = 

0.05), there was not any  relationship between long working with cholinesterase 

levels (p = 0.265> α = 0.05) and there is a relationship between the use of PPE 

with cholinesterase levels (p = 0.002 <α = 0.05). It is concluded that variables 

relates to the lenght of working service and blood cholinesterase. It is suggested 

that pest control workers need to check up their blood cholinesterase level 

regularly and socialization of APD use for safety and health of workers are 

necessarily needed.  

 

Keywords : Pesticide, Lenght of working,  Nutrition status , APD  

    Blood Cholinesterase  level. 
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PENDAHULUAN 

Kesehatan adalah faktor yang 

sangat penting bagi peningkatan 

produktivitas tenaga kerja selaku 

sumber daya manusia. Kondisi 

kesehatan yang baik merupakan 

potensi  untuk meraih produktivitas 

kerja yang baik. Pekerjaan yang 

menuntut produktivitas kerja tinggi 

hanya dapat dilakukan oleh tenaga 

kerja dengan kondisi kesehatan 

prima. Sebaliknya  keadaan sakit 

atau gangguan kesehatan 

menyebabkan tenaga kerja tidak atau 

kurang produktif dalam melakukan 

pekerjaannya. Racun hama atau 

pestisida adalah bahan kimia yang di 

pergunakan untuk membasmi hama 

seperti serangga, tikus, jamur, dan 

tumbuhan (Suma’mur, 2009). 

Pestisida telah digunakan 

secara luas untuk meningkatkan 

produksi pertanian, perkebunan, dan 

memberantas vektor penyakit, 

namun penggunaan pestisida tersebut 

telah menimbulkan dilema. Pestisida 

di satu sisi sangat dibutuhkan dalam 

rangka meningkatkan produksi untuk 

menunjang kebutuhan yang semakin 

meningkat. Namun penggunaan 

pestisida juga mengandung risiko 

karena sifat toksiknya berbahaya   

pada manusia serta dampaknya 

terhadap lingkungan (Priyanto,  

2009). 

Dewasa ini, banyak didapati 

perusahaan-perusahaan yang 

menggunakan pestisida yang 

berkembang di masyarakat, namun 

perusahaan-perusahaan tersebut 

banyak yang tidak memperdulikan 

kesehatan terutama kesehatan para 

pekerjanya. Pestisida golongan  

organofosfat adalah jenis pestisida 

yang paling sering digunakan oleh 

perusahaan. Pestisida  golongan 

organofosfat dapat mempengaruhi 

fungsi syaraf dengan jalan 

menghambat kerja enzim 

cholinesterase. Pestisida dapat 

masuk  kedalam tubuh manusia 

melalui pernapasan, penyerapan 

melalui kulit (absorbsi), dan tertelan 

(oral) (Moeljosoedarmo, 2008). 

Data dari World Health 

Organization (WHO) (2008) 

menunjukan 500.000 hingga 

1.000.000 orang per tahun diseluruh 

dunia telah mengalami keracunan 

pestisida. Sekitar 5000-10.000 orang 

per tahun  diantaranya mengalami 
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dampak yang sangat fatal. Sebuah 

penelitian di India memperkirakan 

lebih dari 1.000 orang pekerja di 

perkebunan telah terpapar pestisida  

dalam kurun waktu antara Agustus 

hingga Desember 2001 dengan 

aktivitas cholinesterase 50% 

sedangkan di Kamboja, setidaknya 

88% petani mengalami dampak 

keracunan pestisida dan di China, 

antara 53.000 dan 123.000 orang 

keracunan pestisida setiap tahun. 

Di Indonesia, hasil studi tujuh 

rumah sakit di Jawa pada periode 

1999-2000 terdapat 126 kasus 

keracunan pestisida, 100 kasus 

keracunan terjadi pada pria dan 26 

kasus keracunan terjadi pada wanita. 

Penyebab keracunan tersebut paling 

banyak disebabkan oleh pestisida 

golongan organofosfat.  

Menurut Isnawan (2013), dari 

hasil penelitian di Brebes Jawa 

Tengah  pada petani bawang merah 

terdapat (84,0%) atau 42 orang 

terjadi keracunan pestisida 

sedangkan 8 orang (16,0%) 

menunjukkan tidak terjadi keracunan 

atau normal. 

Keracunan pestisida dapat diukur 

dengan memeriksa kadar 

cholinesterase darah pekerja.  

Cholinesterase  adalah salah 

satu enzim penting yang dibutuhkan 

untuk menjalankan fungsi sistem 

syaraf manusia (Extoxnet, 1993). 

Dalam penelitian yang 

dilakukan Tugiyo (2003) di DKI 

Jakarta pada pekerja pengendali 

hama menunjukan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara 

penggunaan alat pelindung diri, lama  

kerja (jam kerja), dan status gizi 

dengan terjadinya keracunan 

pestisida pada tenaga kerja. Artinya 

bahwa tenaga penyemprot yang 

menggunakan alat pelindung diri 

tidak lengkap (70,8%) mempunyai 

risiko keracunan pestisida lebih besar 

dibanding dengan tenaga penyemprot 

yang menggunakan alat pelindung 

diri secara lengkap (20,0%), tenaga 

penyemprot yang mempunyai jam 

kerja (terpapar) lebih dari 5 jam 

(73,3%) mempunyai risiko 

keracunan pestisida lebih besar dari 

pada tenaga penyemprot yang 

mempunyai jam kerja kurang dari 5 

jam (34,5%), tenaga kerja yang 

mempunyai status gizi (IMT) kurang 
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dari 18,5 mengalami keracunan 

pestisida (66,7%) mempunyai risiko 

keracunan lebih besar dari pada 

tenaga penyemprot yang mempunyai 

status gizi (IMT) baik normal 

(33,3%). 

Penelitian Wahyuni, dkk 

(2007) di Kecamatan Jorlang 

Hataran Kabupaten Simalungun 

menyatakan adanya hubungan APD 

terhadap kejadian keracunan 

pestisida, bahwa petani yang tidak 

menggunakan APD secara lengkap 

akan berisiko terkena keracunan 

pestisida 5,3 kali lebih besar jika 

dibandingkan dengan petani yang 

menggunakan APD secara lengkap. 

Penelitian yang dilakukan 

Manangkot, dkk (2013) menyatakan 

adanya hubungan antara masa kerja 

dengan kadar cholinesterase darah 

pada petani sayur di Kelurahan 

Rurukan Satu Kota Tomohon, 

semakin lama masa kerja dengan 

pestisida maka semakin rendah kadar 

cholinesterase  dalam darah,  dan 

menyatakan adanya hubungan antara 

lama kerja penyemprotan dengan 

kadar cholinesterase dalam darah 

petani, semakin lama petani 

melakukan penyemprotan (terpapar 

dengan pestisida) maka semakin   

rendah kadar cholinesterase dalam 

darah. 

CV. Wahana Fathan Perdana 

Jalan Karya Kartini Medan 

merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang pest control yaitu 

suatu perusahaan jasa pemberantasan 

hama yang bertujuan untuk 

mengendalikan keberadaan hama 

(lalat, kecoa, rayap, dan nyamuk) 

dengan melakukan kegiatan termite 

control dan fogging. Termite Control 

yaitu suatu pekerjaan pengendalian 

hama (rayap) pada seluruh 

permukaan pondasi bangunan baik 

dengan cara penyemprotan 

(prakontruksi) dan injeksi dalam 

bentuk larutan kimia secara merata 

maupun dengan cara pengeboran 

(paska kontruksi). Fogging 

merupakan teknis pengendalian 

hama, serangga dan organisme 

pengganggu lainnya dengan cara 

pengasapan dengan larutan campuran 

pestisida dan solar. Selain itu, pada 

bahan kimia yang digunakan pekerja  

untuk  melakukan termite control  

dan fogging berupa klorpirifos, 

malathion dan imidakkloropid 
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(premise) yang merupakan bagian 

dari pestisida dalam golongan 

organofosfat yang berbahaya bagi 

tubuh manusia dan nantinya akan 

menimbulkan gangguan pada sistem 

syaraf manusia atau dikenal dengan 

cholinesterase. Pekerja pada 

perusahaan pest control tersebut 

mempunyai risiko yang cukup tinggi 

terhadap keracunan pestisida karena 

adanya kontak  langsung dengan 

pestisida secara berulang-ulang.  

Bersadarkan survei awal 

pada tanggal 5-7 Desember 2013 di 

CV. Wahana Fathan Perdana Jalan 

Karya Kartini Medan kepada pekerja 

di CV tersebut dengan menggunakan 

metode wawancara ditemukan 

beberapa orang pekerja yang 

mengalami gejala keracunan ditandai 

dengan sakit kepala, mual muntah 

pada saat bekerja, sukar bernafas, 

mudah lelah, dan diare. Keluhan-

keluhan tersebut dirasakan oleh 

pekerja selama seminggu terakhir. 

Selain itu, para pekerja juga terpaksa 

mengkonsumsi obat-obatan secara 

mandiri untuk menghilangkan 

keluhan-keluhan seperti pusing, 

mual, sesak nafas, dan lain-lain, 

karena dirasakan sangat mengganggu 

pekerja saat bekerja. Namun, setelah  

pekerja mengkonsumsi obat, 

keluhan-keluhan seperti pusing, 

mual, dan muntah, kembali lagi 

dirasakan pekerja pada saat mulai 

bekerja dan selesai bekerja.  

Faktor risiko yang 

berhubungan dengan kejadian 

keracunan pestisida dapat dilihat dari 

lama kerja, masa kerja, status gizi 

dan penggunaan alat pelindung diri 

(APD) pekerja termite dan fogging, 

dimana lama kerja akan berpengaruh 

terhadap kesehatan pekerja, semakin 

lama waktu pekerja untuk melakukan 

pekerjaanya (termite control dan 

fogging) maka kemungkinan untuk 

terpapar dengan pestisida semakin 

sering dan akan mengalami 

penurunan aktivitas kadar 

cholinesterase darah dalam tubuh. 

Jika dilihat dari masa kerja, semakin 

sering pekerja (termite control dan 

fogging) terpapar pestisida golongan 

organofosfat maka semakin menurun 

aktivitas kadar cholinesterase darah 

dalam tubuh pekerja. Begitu juga 

dengan status gizi pekerja, apabila 

status gizi pekerja baik maka 

aktivitas kadar cholinesterase darah 
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akan tinggi, dan apabila status gizi 

pekerja buruk maka aktivitas kadar 

cholinesterase darah akan menurun. 

Dalam proses kerja peneliti melihat 

beberapa pekerja yang sedang 

melakukan pekerjaannya (termite 

control dan fogging) tidak 

menggunakan alat pelindung diri 

(APD) dengan lengkap, seperti tidak 

memakai masker, sehingga pestisida 

mudah masuk kedalam tubuh melalui 

pernafasan (terhirup) dan tidak 

memakai sarung tangan yang 

nantinya pekerja  saat pencampuran 

akan kontak langsung dengan 

pestisida dan akan terserap melalui 

kulit yang akan membahayakan 

tubuh pekerja tersebut. Hal ini 

tentunya dapat menyebabkan pekerja 

terpapar oleh pestisida yang 

akibatnya dapat menurunkan 

aktivitas cholinesterase dalam darah. 

Berkenaan dengan hal 

tersebut peneliti ingin mengetahui 

hubungan keterpaparan pestisida 

dengan kadar cholinesterase pada 

pekerja pest control . 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah 

analitik yaitu survei atau penelitian 

yang menggali bagaimana dan 

mengapa fenomena kesehatan itu   

terjadi, kemudian melakukan analisis 

dinamika korelasi  antara fenomena 

atau antara faktor risiko dengan 

faktor efek (Notoatmodjo, 2010). 

 Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah rancangan survei 

cross sectional. Penelitian ini adalah 

suatu penelitian untuk mempelajari 

dinamika korelasi antar faktor-faktor 

risiko dengan efek, dengan cara 

pendekatan, observasi ataupun 

pengumpulan data sekaligus pada 

suatu saat. (Notoatmodjo, 2010). 

 Penelitian ini dilaksanakan 

di CV. Wahana Fathan Perdana Jalan 

Karya Kartini  Medan Tahun 2014. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pekerja pest control yang 

berada di CV. Wahana Fathan 

Perdana yang berjumlah 30 orang. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

semua pekerja yang berada di bagian 

pest control di CV. Wahana Fathan 

Perdana yaitu berjumlah 30 orang. 

Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan menggunakan 

instrument penelitian pada beberapa 

pekerja untuk mengetahui lama kerja 

dengan kontak pestisida dalam 
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frekuensi seminggu kerja, masa kerja 

(tahun) dengan kontak pestisida, 

status gizi diambil dengan mengukur 

berat badan dan tinggi badan, dan 

penggunaan alat pelindung diri 

diambil dari teknik pengamatan APD 

melalui lembar check list, untuk 

mengetahui kadar cholinesterase  

dalam  darah pekerja, diukur dengan 

pengambilan darah menggunakan 

alat pemeriksaan kadar 

cholinesterase, dan diupayakan 

setelah pekerja melakukan pest 

control serta pemeriksaan kadar  

cholinesterase dilakukan oleh 

Petugas Laboratorium Klinik 

Thamrin Medan. 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Pekerja 

 Pekerja yang dijadikan 

sampel adalah para pekerja pada 

bagian pest control di CV. Wahana 

Fathan Perdana yang berjumlah 30 

orang. 

Adapun karakteristik pekerja yaitu : 

 

1.     Distribusi  Frekuensi  Karakteristik Pekerja  Pest Control Di   CV. 

Wahana Fathan Perdana Medan Tahun 2014 

 Variabel  

 

Jumlah 

n=30 

Persentase (%) 

1 Umur   

 19-23 6 20 

 24-28 6 20 

 29-33 13 43,3 

 34-38 3 10 

 39-43 2 6,7 

2 Jenis Kelamin   

 Laki-laki 30 100 

 Perempuan 0 100 

3 Tingkat Pendidikan   

 Tidak sekolah 0 0 

 SD 5 16,7 

 SMP 17 56,6 

 SMA 8 26,7 

 

Hubungan Keterpaparan Pestisida Wika, Herbert  



73 
 

Dari  tabel 1, diketahui 

berdasarkan variabel umur terlihat 

mayoritas responden dengan rentang 

umur  29-33 tahun yaitu 13 orang 

(43,4%), dan minoritas pekerja 

berumur 39-43 tahun yaitu 2 orang 

(6,7%).  

 Berdasarkan variabel  jenis 

kelamin seluruh pekerja berjenis 

kelamin laki-laki yaitu 30 orang 

(100%).  

 Berdasarkan variabel tingkat 

pendidikan terlihat mayoritas pada 

tingkat pendidikan SMP yaitu 17 

orang (56,6%) dan  tidak sekolah 0 

orang (0%). 

Analisis Univariat  

Analisis univariat dilakukan 

untuk mendeskripsikan karakteristik 

setiap variabel  penelitian dan 

dijabarkan dalam tabel distribusi. 

Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 

30 responden dengan menggunakan 

intrumen penelitian dan lembar 

check list. Hasil yang disajikan 

dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi meliputi lama kerja, masa 

kerja, status gizi, penggunaan alat 

pelindung diri dan hasil dari kadar 

cholinesterase.

Tabel 2.    Distribusi Frekuensi Pekerja  Berdasarkan Lama Kerja,  Masa  

Kerja, Status Gizi,  Penggunaan APD dan Kadar  

Cholinesterase Darah Pada Pekerja Pest Control  di CV. 

Wahana  Fathan Perdana Medan Tahun 2014. 

 

 Variabel  Jumlah  

n=30 

Persentase (%) 

1 Lama Kerja   

 ≤ 5 Jam Kerja 13 43,3 

 > 5 Jam Kerja 17 56,7 

2 Masa Kerja (Tahun)   

 ≤ 5 Tahun 8 26,7 

 > 5 Tahun 22 73,3 

3 Status Gizi (IMT)   

 Kurang (<18,5) 0 0 

 Normal (18,5-24,9) 28 93,34 

 Lebih (>25,0) 2 6,66 

4 Alat Pelindung Diri (APD)   
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 Memenuhi Syarat 7 23,3 

 Tidak Memenuhi Syarat 23 76,7 

5 Kadar Cholinesterase   

 Normal 11 36,7 

 Keracunan 19 63,3 

Dari tabel 2 terlihat mayoritas 

variabel lama kerja responden > 5 

Jam Kerja yaitu 17 orang (56,7%) 

dan minoritas lama kerja pekerja ≤ 5 

Jam Kerja yaitu 13 orang (43,3%). 

Berdasarkan variabel masa 

kerja terlihat mayoritas responden 

yang bekerja dengan masa kerja > 5 

tahun yaitu 22 orang (73,3%) dan 

minoritas pekerja dengan masa kerja 

≤5 tahun yaitu 8 orang (26,7%). 

Berdasarkan variable status 

gizi  terlihat  mayoritas pada status 

gizi normal yaitu 28 orang (93,34%) 

dan minoritas status gizi lebih yaitu 0 

orang (0%). 

Berdasarkan variabel 

penggunaan APD terlihat pada  

mayoritas responden penggunaan 

APD  tidak memenuhi syarat 

terdapat 23 orang  (76,7%) dan 

minoritas penggunakan APD 

memenuhi syarat 7 orang (23,3%). 

Berdasarkan pemeriksaan 

kadar cholinesterase terlihat dari 

hasil pemeriksaan Laboratorium 

Kimia yang mayoritas cholinesterase 

yang keracunan 19 orang (63,3%)  

dan minoritas normal yaitu 11 orang 

(36,7%). 

Analisis Bivariat 

  Uji statistik yang digunakan 

untuk menganalisa data yang 

didapatkan dari hasil penelitian 

adalah uji kai kuadrat (chi square 

test)  dengan tingkat kepercayaan 

95% (α=0,05), yaitu untuk 

mengetahui apakah ada atau tidak 

hubungan antara keterpaparan 

pestisida (lama kerja, masa kerja, 

status gizi dan penggunaan APD) 

dengan kadar cholinesterase darah 

pada pekerja pest control di CV. 

Wahan Fathan Perdana Medan 

Tahun 2014. 

Hubungan Lama Kerja Dengan 

Kadar Cholinesterase Darah Pada 

Pekerja Pest Control  Di CV. 

Wahana Fathan Perdana Medan 

Tahun 2014. 

Adapun hasil penelitian yang 

dilakukan mengenai hubungan lama 

kerja dengan kadar cholinesterase 
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darah pada pekerja pest control di 

CV. Wahana Fathan Perdana Medan 

Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

Tabel  3.  Hubungan  Lama  Kerja  Dengan Kadar Cholinesterase Darah 

Pada Pekerja Pest Control Di CV. Wahana Fathan Perdana 

Medan Tahun 2014. 

 

No 
Lama kerja 

Cholinestrase 
Total 

P value Normal Keracunan 

   n     %        N     %     n      % 

    1 ≤5 jam 3      23.1    10    76.9     13      100 
0.177 

2 > 5 jam 8      47.1    9     52.9     17      100 

 

Dari tabel 3 menunjukan 

bahwa dari 13 responden  kadar 

cholinesterase (keracunan) dengan 

mayoritas lama kerja ≤ 5 jam yaitu  

keracunan sebanyak 10  orang 

(76,9%) dan minoritas normal 

sebanyak 3 orang (23,1%). 

Dari 17 responden mayoritas 

lama kerja > 5 jam yaitu keracunan 

sebanyak 9 orang (52,9%) dan 

minoritas normal 8 orang (47,1%).  

Hasil dari analisis bivariat 

dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai probabilitas 0,177 

pada kemaknaan (α=0,05) maka 

(0,177 > α (0,05) artinya tidak ada 

hubungan lama kerja dengan kadar 

cholinesterase darah pada pekerja 

pest control di CV. Wahana Fathan 

Perdana Medan 2014. 

Hubungan Masa Kerja Dengan 

Kadar Cholinesterase Darah Pada 

Pekerja pest control  di CV. 

Wahana Fathan Perdana Medan 

Tahun 2014. 

Adapun hasil penelitian yang 

dilakukan mengenai hubungan Masa 

kerja dengan kadar cholinesterase 

darah pada pekerja pest control di 

CV. Wahana Fathan Perdana Medan 

Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.  Hubungan  Masa  Kerja  Dengan Kadar Cholinesterase Darah 

Pada Pekerja Pest Control Di CV. Wahana Fathan Perdana 

Medan Tahun 2014. 

 

Non 

No 

Masa Kerja Cholinesterase Total P Value
 

Normal Keracunan 

n % n % n % 

 1 ≤ 5 Tahun 8 100 0 0 8 100 0,000 

       2 > 5 Tahun 3 13,6 19 86,4 22 100  

Dari tabel 4 menunjukan 

bahwa dari 8 responden kadar 

cholinesterase (keracunan) dengan 

mayoritas masa kerja ≤ 5 tahun yaitu 

normal 8 pekerja (100%) dan 

minoritas keracunan 0 pekerja (0%). 

Dari 22 responden mayoritas 

masa kerja > 5 tahun yaitu keracunan 

sebanyak 19 orang (86,4%) dan 

minoritas normal sebanyak 3 orang 

(13,6%).  

Hasil dari analisis bivariat 

dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai probabilitas 0,000 

pada kemaknaan (α=0,05) maka 

(0,000 < α (0,05) artinya ada 

hubungan masa kerja dengan kadar  

cholinesterase darah pada pekerja 

pest control di CV. Wahana Fathan 

Perdana Medan 2014. 

Hubungan Status Gizi  Dengan 

Kadar Cholinesterase Darah Pada 

Pekerja pest control  di CV. 

Wahana Fathan Perdana Medan 

Tahun 2014. 

Adapun hasil penelitian yang 

dilakukan mengenai hubungan status 

gizi dengan kadar cholinesterase 

darah pada pekerja pest control di 

CV. Wahana Fathan Perdana Medan 

Tahun 2014 adalah sebagai berikut 

Tabel 5. Hubungan Status Gizi Dengan Kadar Cholinesterase Darah 

Pada   Pekerja Pest Control Di CV. Wahana Fathan Perdana 

Medan Tahun 2014 

        No Status Gizi Cholinesterase Total P Value
 

 Normal Keracunan 

  n % n % n %  

        1 Normal 18,5-24,9 11      39,3 17 60,7 28 100 
0,265        2 Lebih  dari 25,0 0       0 2 100 2 100 
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Dari tabel 5 menunjukan 

bahwa dari 28 responden yang kadar 

cholinesterase (keracunan) dengan 

mayoritas status gizi yaitu keracunan 

sebanyak 17 orang (60,7%) dan 

minoritas normal  sebanyak 11 orang 

(39,3%). 

Dari 2 responden yang 

mayoritas status gizi >25,0 yaitu 

keracunan sebanyak 2 orang (100%) 

dan minoritas keracunan 0 orang 

(0%).  

Hasil dari analisis bivariat 

dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai probabilitas 0,265 

pada kemaknaan (α=0,05) maka 

(0,265 > α (0,05) artinya tidak ada 

hubungan status gizi dengan kadar 

cholinesterase darah pada pekerja 

pest control di CV. Wahana Fathan 

Perdana Medan 2014. 

Hubungan Penggunaan APD  

Dengan Kadar Cholinesterase 

Darah Pada Pekerja Pest Control  

di CV. Wahana Fathan Perdana 

Medan Tahun 2014. 

Adapun hasil penelitian yang 

dilakukan mengenai hubungan 

penggunaan APD dengan kadar 

cholinesterase darah pada pekerja 

pest control di CV. Wahana Fathan 

Perdana Medan Tahun 2014 adalah 

sebagai berikut :

Tabel 6. Hubungan Penggunaan Alat  Pelindung  Diri Dengan Kadar 

Cholinesterase Darah Pada Pekerja Pest Control Di CV. 

Wahana Fathan Perdana Medan Tahun 2014 

 

        No APD Cholinesterase Total      P Value
 

 Normal Keracunan 

  N % N %       N       % 

      1 Memenuhi Syarat          6    85,7 1 14,3       7       100 
    0,002 

      2 Tidak Memenuhi Syarat          5 21,7 18 78,3 2    3 1    100 

 

Dari tabel 6 menunjukan 

bahwa dari 7 responden kadar 

cholinesterase (keracunan) dengan 

mayoritas penggunaan APD yang 

memenuhi syarat yaitu normal 

sebanyak 6 orang (85,7%) dan 

minoritas keracunan sebanyak 1 

orang (14,3%). 

Dari 23 responden  mayoritas 

penggunaan APD yang tidak 
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memenuhi syarat yaitu keracunan 

sebanyak 18 orang (78,3%) dan 

minoritas normal sebanyak 5 orang 

(21,7%).  

Hasil dari analisis bivariat 

dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai probabilitas 0,002 

pada kemaknaan (α=0,05) maka 

(0,002 < α (0,05) artinya ada 

hubungan penggunaan alat pelindung 

diri  dengan kadar cholinesterase 

darah pada pekerja pest control di 

CV. Wahana Fathan Perdana Medan 

2014. 

PEMBAHASAN 

Hubungan  Lama Kerja Dengan 

Kadar Cholinesterase 

Darah     

Dari hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji chi square  pada 

α=0,05 didapat nilai p = 0,177 

(p>0,05) maka tidak ada hubungan 

lama kerja dengan kadar 

cholinesterase darah  pada pekerja 

pest control di CV. Wahana Fathan 

Perdana Medan 2014.  

Hasil penelitian yang 

didapatkan peneliti dari 30 

responden yang lebih banyak lama 

kerjanya pada pekerja  yang > 5 jam 

kerja sebanyak 17 orang dan pekerja 

yang mempunyai jam kerja ≤ 5 jam 

sebanyak 13 orang, dalam 

pemerikasaan kadar cholinesterase  

darah pekerja didapati pekerja yang 

mengalami kadar cholinesterase 

rendah (keracunan) itu terdapat pada 

pekerja yang memiliki jam kerja ≤ 5 

jam kerja.  

Hasil penelitian ini berbeda 

dengan pernyataan Tugiyo (2003), 

pada perkerja hama (pest control) 

tenaga penyemprot yang mempunyai 

jam kerja (terpapar) > 5 jam   

mempunyai risiko kadar 

cholinesterase rendah (keracunan) 

pestisida lebih besar dari pada tenaga 

penyemprot yang mempunyai jam 

kerja < 5 jam dan juga penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian 

Prasetya (2010), menunjukkan 

bahwa semakin lama setiap sekali 

penyemprotan maka semakin rendah 

kadar cholinesterase. 

 

Asumsi peneliti berdasarkan 

hasil penelitian di CV. Wahana 

Fathan Perdana Medan 2014, yaitu 

tidak ada hubungan lama kerja 

dengan kadar cholinesterase 

(keracunan),  dilihat dari hasil 

penelitian perbedaan pekerja yang 
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kadar  cholinesterase  rendah 

(keracunan) hanya berselisih satu, 

yang ≤ 5 jam terdapat 10 orang dan > 

5 jam 9 orang, hal ini terjadi 

dikarenakan jam kerja pekerja tidak 

menentu/beraturan sehingga waktu 

pemaparan pestisida dengan setiap 

pekerja itu berbeda beda, dan prilaku 

pekerja saat menggunakan APD 

tidak baik, menggunakan APD saat 

pengawas mengkontrol, sehingga 

pekerja sering terpapar dengan 

pestisida baik dari kulit maupun 

pernafasan. 

Menurut hasil penelitian yang 

saya lakukan lama kerja tidak dapat 

menjadi indikator untuk mengetahui 

keracunan seseorang, misalnya 

apabila jam kerja pekerja 5 jam 

perhari dengan menggunakan 

pestisida  dalam 1 tahun 

dibandingkan dengan pekerja yang 

jam kerja pekerja 5 jam 

menggunakan pestisia dalam waktu 

lebih dari 5 tahun kemungkinan 

untuk mengalami paparan pestisida 

lebih banyak dan akan 

mengakibatkan kadar cholinesterase   

rendah (keracunan), untuk 

menentukan indikator keracunan 

harus dilihat dari berbagai faktor 

lainnya, menurut Tarwaka (2004) 

pengaturan waktu kerja – waktu 

istirahat harus disesuaikan dengan 

sifat, jenis pekerjaan dan faktor 

lingkungan yang mempengaruhinya 

seperti lingkungan kerja fisik, 

biologi, kimia dan psikologi.  

Hubungan  Masa Kerja Dengan 

Kadar Cholinesterase  

Darah     

Dari hasil uji statistik dengan  

menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai probabilitas 0,000 

pada kemaknaan (α=0,05) maka 

(0,000 < α (0,05) artinya ada 

hubungan masa kerja dengan kadar 

cholinesterase darah pada pekerja 

pest control di CV. Wahana Fathan 

Perdana Medan 2014.  

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Manangkot, dkk 

(2013) semakin lama masa kerja 

dengan pestisida maka semakin 

rendah kadar cholinesterase  dalam 

darah,  dan sesuai dengan penelitian 

Enggarwati, dkk (2010), mengenai 

hubungan faktor-faktor paparan 

pestisida terhadap cholinesterase 

pada pada petani peyemprot 

tembakau di desa karang jati yang  

menunjukkan bahwa semakin tinggi 
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masa kerja maka semakin rendah 

kadar cholinesterase. 

Asumsi peneliti berdasarkan 

hasil penelitian di CV Wahana 

Fathan Perdana Medan 2014, bahwa 

adanya hubungan masa kerja dengan 

cholinesterase darah, Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

pekerja baru maupun sudah lama 

bekerja kurang meperhatikan 

kesehatannya sendiri dan kurang 

mematuhi peraturan yang ada, 

misalnya pada saat penuangan obat 

kedalam mesin fog pekerja tidak 

menggunakan sarung tangan dan 

masker sehingga terpapar pestisida 

sangat mudah masuk ke dalam tubuh 

melalui kulit (meresap) lalu masuk 

ke aliran darah secara terus menerus 

dan membuat kadar cholinesterase 

rendah dan mengakibatkan 

keracunan, Masa kerja dari pekerja 

pest control dengan masa kerja 

terendah 1 tahun dan yang tertinggi > 

5 tahun, Walaupun sedikit jam kerja 

perhari namun apabila betahun-tahun 

kerja menggunakan pestisida maka 

untuk terpapar dengan pestisida 

semakin banyak dan akan 

mengakibatkan kadar cholinesterase  

darah menurun (keracunan) pada 

pekerja. Menurut Nurlaila (2013) 

menyatakan  bahwa  pekerja yang 

bekerja dengan pestisida lebih dari 5 

tahun lebih beresiko mengalami 

keracunan dibandingkan dengan 

pekerja yang bekerja dengan 

pestisida kurang dari 5 tahun. 

Hubungan  Status Gizi Dengan 

Kadar Cholinesterase  Darah     

  Dari hasil uji statistik dengan   

menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai probabilitas 0,265 

pada kemaknaan (α=0,05) maka 

(0,265 > α (0,05) artinya tidak ada 

hubungan status gizi dengan kadar 

cholinesterase darah pada pekerja 

pest control di CV. Wahana Fathan 

Perdana Medan 2014. 

  Hasil penelitian ini berbeda 

dengan pernyataan Suryajaja (2013) 

bahwa pekerja yang status gizinya 

baik memiliki tingkat aktivitas 

cholinesterase lebih baik, pekerja 

dengan status gizinya rendah/buruk 

memiliki  aktivitas cholinesterase 

rendah (menurun), dimana hasil 

penelitiian peneliti terdapat yang 

status gizinya baik atau normal bisa 

mengalami keracunan.  

 Asumsi peneliti berdasarkan 

hasil penelitian di CV. Wahana 
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Fathan Perdana Medan 2014, 

hubungan status gizi dengan kadar 

cholinesterase tidak ada hubungan, 

penelitian ini menunjukan pekerja 

yang status gizinya baik ataupun 

normal mengalami kadar 

cholinesterase darah menurun 

(keracunan). Dari 30 pekerja dengan 

status gizi baik 28 diantaranya 

mengalami keracunan, dan terdapat  

pada status gizinya lebih juga 

mengalami keracunan, berarti status 

gizi baik atau normal tidak bisa 

menunjukkan  bahwa aktivitas 

cholinesterasenya juga tinggi ini 

dilihat dari imunitas seseorang 

(pekerja) yang berbeda beda, 

walaupun status gizinya baik ataupun 

lebih namun apabila imunitas 

seseorang rendah akan memudahkan 

terpapar oleh pestisida yang 

membuat kadar  cholinesterase darah 

rendah (keracunan). Menurut Paul 

Ehrlich yang dikutip Bahtiar (2011) 

yaitu sistem Imun merupakan semua 

mekanisme pertahanan yang dapat 

dimobilisasi oleh tubuh untuk 

memerangi berbagai ancaman invasi 

asing. Kulit merupakan penghalang 

yang hebat bagi pertumbuhan dan 

penetrasi virus dan bakteri, 

sementara keringat dan sekresi-

sekresi lainnya cenderung menjaga 

pH yang rendah di permukaan 

epidermis, sehingga mencegah 

propagasi (perbanyakan) berbagai 

jenis patogen. hal ini terlihat pada 

saat pekerja melakukan  pest conrol 

yang tidak menggunakan APD  

mulai dari sarung tangan, masker dan 

lain –lain, sehingga memudahkan 

pestisida masuk ke dalam tubuh dan  

dilihat dari berbagi faktor lain 

misalnya masa kerja pekerja  dan 

pekerja saat bekerja tidak 

menggunakan APD. 

Hubungan Penggunaan APD 

Dengan Kadar 

Cholinesterase  Darah     

Dari hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai probabilitas 0,002 

pada kemaknaan (α=0,05) maka 

(0,002 < α (0,05) artinya ada 

hubungan penggunaan alat pelindung 

diri  dengan kadar cholinesterase 

darah pada pekerja pest control di 

CV. Wahana Fathan Perdana Medan 

2014. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan 

Prastowo (2001), menyatakan 
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adanya hubungan alat pelindung diri 

dengan tingkat keracunan pada 

pekerja penyemprot pestisida, ini 

dikarenakan penggunaan APD yang 

tidak lengkap dan penelitian 

Wahyuni, dkk (2007) adanya 

hubungan APD terhadap kejadian 

keracunan pestisida, bahwa petani 

yang tidak menggunakan APD 

secara lengkap akan berisiko terkena 

keracunan pestisida 5,3 kali lebih 

besar jika dibandingkan dengan 

petani yang menggunakan APD 

secara lengkap, begitu juga sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan  

Afrianto (2008), menunjukkan 

bahwa kecenderungan petani yang 

menggunakan APD buruk untuk 

terjadinya aktifitas cholinesterase 

dalam darah rendah (keracunan) 

bandingkan dengan petani yang 

menggunakan APD baik . 

Asumsi peneliti berdasarkan 

hasil penelitian di CV. Wahana 

Fathan Perdana Medan 2014, adanya 

hubungan penggunaan APD dengan 

kadar cholinesterase, Bahaya 

terpapar bahan kimia terjadi pada 

saat persiapan yaitu pengambilan 

bahan-bahan di tempat penyimpanan 

yang akan dicampur untuk 

pelaksanaan fogging  dan termite , 

dilihat dari para pekerja yang 

dilapangan saat menggunakan 

pestisida tidak menggunakan sarung 

tangan sehingga pekerja bersentuhan 

langsung dengan pestisida tersebut 

dan beberapa pekerja tidak 

menggunakan masker saat bekerja, 

dengan cara kerja pekerja seperti ini 

pestisida sangat mudah masuk dalam  

tubuh manusia melalaui kulit dan 

pernafasan yang lama kelamaan akan 

meresap kedalam kulit hingga ke 

aliran darah dan membuat kadar  

cholinesterase  darah menurun, 

walaupun penggunaan APD langkah 

terakhir untuk meminalisir 

keracunan, namun sebaiknya APD 

digunakan dengan baik pada saat 

bekerja agar dapat mengurangi 

segala kemungkinan yang tidak 

diinginkan (keracunan) ,  hal ini 

sesuai dengan pernyataan Murhy dan 

Laviossu (2002) yang menyatakan 

bahwa penggunaan sarung tangan 

dapat mengurangi papapran pestisida 

sampai 99%. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan 

pembahasan hasil penelitian, dapat 
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diambil kesimpulan dan saran 

mengenai hubungan antara lama 

kerja, masa kerja, status gizi, 

penggunaan APD dengan kadar  

cholinesterase (terjadinya 

keracunan) pada pekerja pest control 

di CV Wahana Fathan Perdana 

Medan Tahun 2014,Berdasarkan 

hasil dari Laboratorim Klinik 

Thamrin Medan. 

1. Tidak ada hubungan antara 

lama kerja dengan kadar 

cholinesterase  dalam 

darah pekerja. 

2. Ada hubungan bermakna 

antara masa kerja dengan 

kadar cholinesterase  

dalam darah pekerja. 

3.  Tidak ada hubungan 

antara status gizi dengan 

kadar cholinesterase 

dalam darah pekerja. 

4. Ada hubungan bermakna 

antara penggunaan APD 

dengan kadar 

cholinesterase  dalam 

darah pekerja. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan, ada 

beberapa saran yang perlu 

diperhatikan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk masa kerja pekerja 

yang baru maupun yang 

sudah lama hendaknya 

dilakukan pemeriksaan 

cholinesterase darah secara 

berkala pada pekerja pest 

control  yang normal maupun 

telah diketahui keracunan . 

2. Untuk pekerja yang status  

gizinya lebih hendaknya 

mengatur pola makan yang 

baik lagi, dan  melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara 

berkala 

3. Perlu adanya penyuluhan atau 

sosialisasi pentingnya 

penggunaan APD untuk 

keselamatan dan kesehatan 

pekerja dan perlunya 

perusahaan memberikan 

pengawasan yang lebih pada 

pekerja dan proses pekerjaan. 

Dengan demikian bahaya 

dapat diminimalisir. 

4. Diupayakan kepada pemilik 

untuk mengikutsertakan 

pekerjanya pada jaminan 

kesehatan . 

 

 

 

Hubungan Keterpaparan Pestisida Wika, Herbert  



84 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Afrianto, 2008. Kajian Keracunan 

Pestisida Pada Petani 

Penyemprot Cabe Di Desa 

Candi Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang. Tesis 

Kesehatan Lingkungan 

Universitas Diponegoro 

Semarang. 

eprints.undip.ac.id/16405/1/A

FRIYANTO.pdf . Diakses 19 

Maret 2014. 

Bakhtiar, S, 2011. Biologi untuk 

SMA dan MA Kelas XI. 

Pusat Perbukuan, 

Kementerian Pendidikan 

Nasional. Jakarta  

Djojosumarto, P, 2004. Teknik 

Aplikasi Pestisida Pertanian. 

Kasinus, Yogyakarta. 

Enggarwati, Edy, P. dan Andang, 

AW. 2010. Hubungan Faktor 

Faktor Paparan Pestisida 

Terhadap Kadar 

Cholinesterase Pada Petani 

penyemprot tembakau Di 

Desa Karangjati Kabupaten 

Ngawi. Jurnal Kesehatan 

Universitas Setia budi. 

http://biomedika.setiabudi.ac.

id/index.Diakses 20 Maret 

2014.   

 

Extoxnet, 1993. Information Of Brief 

Cholinesterase Inhibition. 

National Agriculture 

Pesticide Impact Assessment 

Program. 

http://extoxnet.orst.edu/tibs/c

holines.htm. Diakses tanggal 

5 Desember 2013. 

Isnawan, Reni Mamang, 2013.   

Faktor-Faktor Yang  

Berhubungan Dengan 

Kejadian Keracunan Pestisida 

Pada Petani Bawang Merah 

Di Desa Kedunguter 

Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes. Jurnal 

Kesehatan Masyarakat 

UNDIP. 

http://ejournals1.undip.ac.id/i

ndex.php/jkm. Diakses 3 

Januari 2014. 

Lutfiah, FN. Hana, NR. Bambang, 

W. dan Dewi S, 2009. Lama 

Pajanan Organofosfat 

Terhadap Penurunan 

Aktivitas Enzim 

Kolinesterase Dalam Darah 

Petani Sayuran. Jurnal 

Hubungan Keterpaparan Pestisida Wika, Herbert  

http://extoxnet.orst.edu/tibs/cholines.htm
http://extoxnet.orst.edu/tibs/cholines.htm
http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm.%20Diakses%203%20Januari%202014
http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm.%20Diakses%203%20Januari%202014
http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm.%20Diakses%203%20Januari%202014


85 
 

Kesehatan Masyarakat 

Universitas Indonesia. 

journal.ui.ac.id/index.php/hea

lth/article/view/691 Diakses 

tanggal 3 Januari 2014. 

Manangkot, JP. Woodford, BSJ. Dan 

Hengky, 2013. Hubungan 

Antara Masa Kerja, 

Pengelolaan Pestisida dan 

Lama Penyemprotan dengan 

Kadar Kolinesterase Darah 

petani Sayur Di kecamatan 

Rurukan Satu Kota Tomohon. 

Tesis Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas 

Samratulangi Manado. 

http://fkm.unsrat.ac.id/?p=36

3 .Diakses tanggal 10 Januari 

2014. 

Notoadmodjo, S, 2010. Metodologi 

Penelitian Kesehatan. Rineka 

Cipta, Jakarta. 

Patras, HD. Dolfie, M. dan 

Woodford, BSJ. 2013. 

Hubungan Antara Masa 

Kerja, Pengelolaan Pestisida 

dan Lama Penyemprotan 

dengan Kadar Kolinesterase 

Darah petani Sayur Di 

kecamatan Rurukan Satu 

Kota Tomohon. Tesis 

Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas 

Samratulangi Manado. 

http://fkm.unsrat.ac.id/?cat=9

&paged=2 Diakses tanggal 

10 Januari 2014. 

Priyanto, 2009. Toksikologi, 

Mekanisme, Terapi 

Antidotum dan Penilaian 

Resiko. Leskofi (Lembaga 

Studi dan Konsultasi 

Farmakologi), Depok. 

Wudianto, R, 1999. Petunjuk 

Penggunaan Pestisida. 

Penerba Swadaya, Jakarta. 

WHO. 1996. Biological Monitoring 

of Chemical Exposure In The 

Workplace. Geneva: World 

Health Organization. 

;http://www.who.int/ceh. 

Diakses tanggal 23 Desember  

2013. 

WHO. 2008. Pesticides, children’s 

health and the environment 

WHO training package for 

the health sector. World 

Health 

Organization;http://www.who

.int/ceh. Diakses tanggal 22 

Desember 2013

Hubungan Keterpaparan Pestisida Wika, Herbert  



86 
 

 


