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ABSTRAK 

 

  

Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan petani untuk membasmi 

hama, namun disamping manfaatnya yang dapat meningkatkan hasil pertanian 

pestisida dapat membahayakan kesehatan dan dapat mencemari lingkungan. 

Seiring penggunaan yang terus menerus tanpa memperhatikan takaran, kandungan 

zat pestisida juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Aktivitas 

kolinesterase dan kadar hemoglobin dalam darah merupakan indicator yang tepat 

untuk menunjukkan gejala keracunan akibat dari penggunaan pestisida. Tujuan 

penelitian ini adalah menganalisis organofosfat dengan aktifitas kolinesterase dan 

kadar hemoglobin serta gangguan kesehatan  pada pasangan usia subur di Desa 

Tebuwung, Kecamatan Dukun, Gresik. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat analitik dengan 

metode cross sectional. Jumlah sampel yang kami ambil sebanyak 66 orang 

dengan criteria responden harus pasangan (suami-istri) dan bermatapencaharian 

sebagai petani. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara statistik 

menggunakan tabulasi silang (crosstab) atau fisher exact test/Chi-Square Test. 

Hasil penelitian menunjukkan Pasangan Usia Subur yang menderita 

keracunan sebanyak 3 orang (4,5%) dan menderita anemia sebanyak 7 orang 

(10,6%). Hasil uji statistik menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna 

antara pengelolaan pestisida (p = 1,000), cuci tangan (p = 0,597), tempat cuci 

tangan (p = 0,355), pembuangan pestisida (p = 0,517), pengelolaan pestisida (p = 

0,316), mencuci baju (p = 1,000), mencuci degan air mengalir (p= 0,504), 

kelengkapan APD (p= 0,691), dengan keracunan akibat pestisida serta tidak ada 

hubungan antara keracunan pestisida dengan gangguan kesehatan pada Pasangan 

Usia Subur di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun, Gresik. 

Kesimpulan aktivitas kolinesterase dan kadar hemoglobin responden 

sebagian besar normal dan tidak berhubungan dengan gangguan kesehatan. 

Disarankan dilakukan penyuluhan penggunaan pestisida yang baik dan benar agar 

sesuai dengan takaran dan aturan yang berlaku. Kemudian diadakan pemeriksaan 

kolinesterase dan kadar hemoglobin dalam darah secara berkala sebagai langkah 

pencegahan. 
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