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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan setiap tahun terjadi 

tiga juta kasus keracunan pestisida pada pekerja pertanian dengan tingkat 

kematian mencapai 220.000 jiwa. Sebagian besar dari kasus keracunan yang fatal 

terjadi di negara berkembang dan ditemukan terutama pada petani.
1
 Sekitar tiga 

juta kasus keracunan pestisida organofosfat diperkirakan setiap tahunnya di 

seluruh dunia dan hingga 300.000 kasus bersifat fatal.2 Data Departemen 

Kesehatan tahun 1996 tentang pemantauan keracunan pestisida organofosfat dan 

karbamat pada petani pengguna pestisida organofosfat dan karbamat di 27 

provinsi Indonesia menunjukkan 61,82% petani mempunyai aktivitas 

kolinesterase normal, 1,3% keracunan berat, 9,98% keracunan sedang dan 26,89% 

keracunan ringan.
3
  

Pestisida yang banyak direkomendasikan di bidang pertanian adalah 

golongan organofosfat karena golongan ini lebih mudah terurai di alam.
4, 5 

Organofosfat menghambat enzim asetilkolinesterase (AChE) suatu bahan kimia 

esensial yang berperan dalam mengantarkan impuls pada serabut saraf. 

Organophosphorus ester-induced chronic neurotoxicity (OPICN), juga disebut 

chronic organophosphate-induced neuropsychiatric disorder (COPIND) adalah 

berbagai temuan neuropsikiatri kronik jangka panjang dan menetap yang
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dikaitkan dengan toksisitas kolinesterase inhibitor. Salah satu tanda dari OPICN 

adalah melambatnya atau menurunnya waktu reaksi.
6 

Waktu reaksi adalah salah 

satu parameter fisiologis yang penting untuk mengetahui seberapa cepat respon 

sadar seseorang terhadap stimulus. Pengukuran waktu reaksi visual atau uji 

kecepatan visuomotor seseorang biasanya digunakan untuk evaluasi waktu 

pemrosesan pada sistem saraf pusat dan koordinasi antara sistem sensorik dan 

motorik.
7, 8

 Terdapat hubungan antara derajat aktivitas astilkolinesterase darah 

dengan derajat gangguan fungsi neurokognitif yang ditunjukkan dengan hasil 

yang bermakna pada pemeriksaan Tintometer dan MMSE.
9
 Hasil dari penelitian 

Sarah E. Starks menunjukkan uji pemindaian visual dan kecepatan motor pada 

peserta yang pernah mendapat paparan tinggi pestisida adalah 2,5 detik lebih 

lambat dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mendapat paparan tinggi 

pestisida.
10

 

Penelitian tentang hubungan aktivitas asetilkolinesterase darah terhadap 

waktu reaksi belum ada di Indonesia. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

hubungan aktivitas asetilkolinesterase darah dan waktu reaksi. 

1.2  Permasalahan Penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara aktivitas asetilkolinesterase darah dan 

waktu reaksi pada petani kentang dengan paparan kronik pestisida organofosfat? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang 

hubungan antara aktivitas asetilkolinesterase darah dan waktu reaksi pada 

petani kentang dengan paparan kronik pestisida organofosfat. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui aktivitas asetilkolinesterase pada petani kentang yang 

menggunakan pestisida organofosfat. 

b. Mengetahui waktu reaksi pada petani kentang yang menggunakan 

pestisida organofosfat. 

c. Menganalisis hubungan antara aktivitas asetilkolinesterase darah 

dan waktu reaksi  pada petani kentang yang menggunakan pestisida 

organofosfat. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bidang pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

mengenai hubungan antara aktivitas asetilkolinesterase darah dan waktu 

reaksi. 

1.4.2 Bidang pelayanan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi dokter 

dan tenaga kesehatan lainnya dalam pengelolaan dan upaya pencegahan 

keracunan pestisida organofosfat. 
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1.4.3 Bidang penelitian 

Menambah pengetahuan dan sumbangan informasi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya tentang pestisida organofosfat dan 

pengaruhnya terhadap fungsi tubuh khususnya waktu reaksi. 

1.5  Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai paparan pestisida kronik terhadap sistem saraf pada 

petani telah dilakukan oleh beberapa peneliti, berikut beberapa penelitian tersebut. 

Tabel 1. Penelitian terdahulu tentang paparan pestisida 

No Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil 

1  Neurologic symptoms 

in licensed pesticide 

applicators in the 

Agricultural Health 

Study, F kamel et.al. 

Environmental Health 

Perspectives. 2005 

Belah lintang 

Jumlah sampel: 

18.782 orang 

Variabel bebas: 

paparan pestisida kronik 

Variabel terikat: 

gejala neurologik yang 

berhubungan dengan 

keracunan pestisida 

 

Terdapat hubungan antara 

banyaknya gejala 

neurologik yang ditemukan 

dengan lamanya 

penggunaan pestisida. 

Terdapat hubungan antara 

banyaknya gejala 

neurologik yang ditemukan 

dengan riwayat keracunan 

pestisida atau kejadian 

paparan pestisida yang 

tinggi.  
Ada hubungan bermakna 

antara gejala neurologik 

dengan tingkat paparan 

sedang paparan pestisida 

organofosfat dan 

organoklorin terlepas dari 

paparan terakhir dan 

riwayat keracunan. 

2 Peripheral Nervous 

System Function and 

Organophosphate 

Pesticide Use among 

Licensed Pesticide 

Applicators in the 

Agricultural Health 

Study, Sarah E. Starks, 

dkk. Environmental 

Health Perspectives. 

2012 

Belah lintang 

Jumlah sampel: 

701 orang 

Variabel bebas: 

Paparan kronik pestisida  

Variabel terikat: 
Pemeriksaan neurologi, 

elektrofisiologi, kekuatan 

tangan, waktu gerak, dan 

ambang vibrotaktil 

Ada hubungan bermakna 

antara paparan kronik 

pestisida dengan tanda 

kelemahan saraf perifer. 
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No Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil 

3 Central Nervous 

System Function and 

Organophosphate 

Pesticide Use among 

Licensed Pesticide 

Applicators in the 

Agricultural Health 

Study, Sarah E. Starks, 

dkk. NIH Public 

Access. 2012 

Belah lintang 

Jumlah sampel: 

701 petani 

Variabel bebas: 

Pemakaian pestisida 

organofosfat jangka 

panjang 

Variabel terikat: 

Fungsi SSP yang 

diperiksa dengan 

pemeriksaan 

Neurobehaviour : 

Memori, waktu motorik 

dan koordinasi, 

konsentrasi, pemahaman 

verbal, pemahaman 

visual dan proses 

pengolahan mental 

Tidak terbukti ada 

hubungan antara pemakaian 

pestisida organofosfat 

jangka panjang dengan 

fungsi SSP yang diukur 

dengan pemeriksaan 

neurobehaviour 

 

4 A study of neurologic 

symptoms on exposure 

to organophosphate 

pesticides in the 

children of 

agricultural workers, 

Rastogi SK, dkk. 

Pubmed. 2010 

 

Belah lintang 

Jumlah sampel: 

225 anak yang terpapar 

metil organofosfor dan 

etil organofosfor dari 

pestisida  

Variabel bebas: 

Paparan kronik 

organofosfat 

Variabel terikat: 

Tanda dan gejala 

neurologik 

 

Nyeri kepala, mata 

berair,dan rasa terbakar  

pada mata/wajah 

merupakan manifestasi 

klinik terbanyak yang 

dilaporkan terkait dengan 

paparan organofosfat. 

Prevalensi tertinggi gejala 

muskarinik adalah salivasi, 

gejala yang lain yaitu 

lakrimasi, diare. Gejala 

nikotinik yang disebabkan 

keracunan akut 

organofosfat adalah 

keringat berlebihan, tremor 

dan midriasis. Gejala 

kolinergik seperti insomnia, 

nyeri kepala, kram otot, 

kelelahan, dan anoreksia. 

 

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian di atas karena hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Penelitian sebelumnya tidak menggunakan waktu reaksi sebagai 

variabel terikat. 

b. Penelitian sebelumnya dilakukan pada populasi di lokasi berbeda. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rastogi%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21120082

