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ABSTRAK 

 

Analisis regresi ordinal digunakan ketika variabel dependen dan variabel 

independen berbentuk data kategori atau kontinyu (ordinal). Regresi ordinal tepat 

digunakan dalam kasus kontaminasi pestisida pada petani yang dapat diukur 

berdasarkan pengklasifikasian aktifitas Enzim Cholinesterase darah. Penelitian ini 

bertujuan untuk menyusun model regresi ordinal dari faktor yang mempengaruhi 

aktifitas Enzim Cholinesterase darah.    

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancang bangun 

cross sectional, melibatkan sampel penelitian sebanyak 81 petani yang dipilih 

secara Accidental sampling. Penelitian dilaksanakan di Dusun Binangun, Desa 

Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Variabel independen penelitian yaitu 

pemakaian kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) dan karakteristik petani 

(umur, lama kerja dan masa kerja). Variabel dependen penelitian yaitu aktifitas 

Enzim Cholinesterase darah petani. 

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: sebagian besar petani mengalami 

keracunan ringan (58%), memakai kelengkapan APD tidak sesuai aturan (80,2%), 

berumur antara 20 – 49 tahun (53,1%), bekerja selama < 8 jam per hari (92,6%), 

dan memiliki masa kerja kurang dari 45 tahun (74,6%). Berdasarkan analisis 

regresi ordinal, variabel yang berpengaruh terhadap perubahan aktifitas Enzim 

Cholinesterase darah petani adalah pemakaian kelengkapan APD dengan nilai p 

(0,00) < α (0,05). Berdasarkan model regresi ordinal yang tersusun, petani yang 

memakai kelengkapan APD sesuai aturan berpeluang 0,12 kali lebih besar 

terhindar dari perubahan aktifitas Enzim Cholinesterase darah.   

Petani yang memakai kelengkapan APD tidak sesuai aturan berisiko 

mengalami perubahan aktifitas Enzim Cholinesterase darah. Perlu adanya 

kegiatan sosialisasi pada petani tentang pemakaian alat pelindung diri yang tepat 

sebagai upaya preventif terhadap kasus kontaminasi pestisida yang dilakukan oleh 

dinas kesehatan, perangkat desa setempat dan pengurus kelompok petani di Dusun 

Binangun, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

 

 

Kata kunci: Pemodelan regresi ordinal, aktifitas Enzim Cholinesterase darah, 
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