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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

  Pada saat ini pestisida telah digunakan secara luas terutama dalam bidang 

pertanian, yang bertujuan untuk mencegah, mengusir, atau membasmi hama 

(Weiss et al., 2004).  Di Indonesia penggunaan pestisida terus meningkat. Pada 

tahun 2002 terdaftar 813 nama dagang pestisida, pada tahun 2004 penggunaan 

pestisida meningkat menjadi 1082 nama dagang dan di tahun 2006 menjadi 1500 

nama dagang (Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2002). 

  Dosis besar dan tidak terkontrol dalam penggunaan insektisida 

menimbulkan beberapa dampak negatif antara lain meningkatnya resistensi 

organisme pengganggu tumbuhan (OPT), terganggunya kesehatan manusia dan 

hewan serta tercemarnya produk tanaman, air, tanah dan udara akibat residu 

insektisida. Residu insektisida juga ditemukan pada produk pangan, salah satunya  

kedelai yang diketahui telah mendekati batas maksimum residu (BMR), terutama 

senyawa organofosfat, karbamat dan organoklorin (Las dkk., 2006). 

Residu pestisida pada produk pertanian dan peternakan telah dilaporkan di 

beberapa negara termasuk Indonesia. Mahito (1992) melaporkan bahwa pestisida 

golongan organokhlorin (DDT, dieldrin, aldrin dan lindan) terdeteksi pada 22 dari 

25 sampel lemak sapi yang diperiksa. Laporan yang sama juga dijumpai pada 

telur, daging dan susu di Indonesia (Indraningsih dkk., 1988). 

 Organoklorin merupakan salah satu insektisida yang masih digunakan di 

negara-negara berkembang. Golongan organoklorin seperti Endosulfan paling 
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banyak digunakan karena dengan takaran sedikit dapat memberantas hama dengan 

cepat sehingga menghemat pemakaian (Andarini dkk., 2013). Harga pestisida 

yang relatif terjangkau di pasaran membuat petani merasa diuntungkan karena 

dapat mengurangi ataupun membunuh hama bahkan memberantas vektor 

penyebab penyakit (Van den Berg, 2009). Endosulfan merupakan insektisida 

paling beracun yang tersedia dipasaran dan telah menyebabkan berbagai macam 

keracunan pestisida yang fatal pada manusia dan hewan di seluruh dunia (WHO, 

2005). 

Tahun 1990 hingga 1993 di pulau Sulawesi terdapat 32 kasus keracunan 

Endosulfan. Dilaporkan juga di negara Colombia dengan 155 kasus di tahun 1994 

dan 60 kasus pada tahun 1993 (Environmental Justice Foundation, 2002), 

Srilanka (Roberts et al., 2003), Turkey (Oktay et al., 2003). Pada tahun 1988 di 

Philipina dilaporkan kematian karena endosulfan (Romeo and Quijano, 2000). 

Zat racun seperti Endosulfan yang masuk dalam tubuh organisme, mampu 

menimbulkan kelainan pada fungsi organ. Kelainan tergantung dari seberapa 

besar toksisitas zat racun yang masuk dalam tubuh organisme. Secara 

farmakokinetik, obat yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami absorbsi, 

distribusi, metabolisme, dan ekskresi (Agustie, 2006). Zat ini dapat masuk 

kedalam tubuh melalui traktus intestinal dan kulit serta telah terbukti memiliki 

efek toksik pada berbagai organ seperti otak, jantung, organ reproduksi, ginjal dan 

hepar (Andarini dkk., 2013). 

Ginjal merupakan organ utama yang berfungsi sekretoris dalam 

mengeluarkan produk sisa metabolisme yang terlarut dalam air dan semua 
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substansi yang diserap dari saluran pencernaan yang tidak dapat di metabolisme 

dan tidak dibutuhkan oleh tubuh, ginjal juga berfungsi untuk mengatur eksresi air, 

NaCl, mengatur elektrolit cairan ekstraselular dan intraseluler oleh tubulus ginjal. 

Kerusakan ginjal dapat dibagi menjadi empat komponen morfologi dasar yaitu : 

glomerulus, tubulus, interstitial dan pembuluh darah (Price dan Wilson, 2006).  

  Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh pemaparan insektisida endosulfan terhadap ginjal dari gambaran 

histopatologi yang diamati pada mencit (Mus muculus). 

 

1.2   Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahan, yaitu apa pengaruh pemberian insektisida endosulfan terhadap 

gambaran histopatologi ginjal mencit (Mus musculus) ? 

 

1.3   Landasan teori 

Pestisida adalah bahan kimia bersifat racun yang sering digunakan dalam 

bidang pertanian khususnya untuk mengendalikan hama, gulma, dan penyakit 

pada tanaman serta meningkatkan produksi pertanian. Pestisida juga digunakan 

untuk mengendalikan hama air, jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan 

alat-alat pengangkut serta binatang yang mengakibatkan penyakit pada manusia 

dan hewan (Rompas dan Sunarjo, 1989). 

Insektisida endosulfan merupakan racun kontak dan racun perut, zat ini 

memiliki sifat spektrum luas pada serangga dan tungau (Harikrishnan, 2004). 
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Racun perut adalah insektisida yang membunuh serangga sasaran bila insektisida 

tersebut masuk ke dalam organ pencernaan serangga dan diserap oleh dinding 

saluran pencernaan. Racun kontak adalah salah satu insektisida yang dapat masuk 

ke dalam tubuh serangga lewat kulit yang bersinggung langsung (Direktorat 

Pupuk dan Pestisida, 2011). 

Yuantari (2011) menjelaskan bahwa endosulfan tergolong insektisida 

organoklorin yang sangat toksik karena memiliki LD50 antara 0-50 mg/kg BB hal 

ini diperkuat oleh WHO (2005) bahwa endosulfan memiliki LD50 sebesar 40-50 

mg/kg BB pada mencit. Kematian kasus Endosulfan diakibatkan karena 

mempengaruhi sistem syaraf. Insektisida ini terikat pada suatu protein dalam saraf 

yang dikenal sebagai voltage-gated sodium chanel. Pada keadaan normal protein 

ini membuka untuk memberikan sinyal saraf. Insektisida terikat pada gerbang ini 

dan mencegah penutupan secara normal yang menyebabkan rangsangan saraf 

berkelanjutan (Hastutiek, 2009). Gejala akut dari Endosulfan seperti inkoordinasi 

gerak, muntah, diare, gelisah, konvulsi dan hilang kesadaran. Efek dari gejala akut 

Endosulfan juga terlihat pada ginjal, hepar, organ pernafasan, organ reproduksi 

dan sistem imun pada mamalia (Choudhary and Joshi, 2003). 

 

1.4   Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh insektisida endosulfan terhadap perubahan 

histopatologi ginjal pada mencit (Mus musculus). 
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1.5  Manfaat penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan informasi 

baru tentang pengaruh insektisida golongan organoklorin salah satunya 

endosulfan melalui perubahan histopatologi ginjal pada mencit (Mus musculus).  

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang dikemukakan, maka 

dapat diajukan hipotesis yaitu terdapat perubahan histopatologi ginjal mencit 

(Mus musculus) yang diberi insektisida endosulfan. 
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