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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Penggunaan Pestisida di Lahan Pertanian 

Pestisida telah digunakan sejak pra-revolusi hijau, yaitu dimulai sejak era kemerdekaan 

pada tahun 1945. Walaupun saat itu penggunaan pestisida digunakan dalam jumlah yang 

minim, namun seiring dengan pertumbuhan penduduk yang juga meningkatkan kebutuhan 

pangan maka penggunaan pestisida pun mulai meningkat. Pestisida secara intensif mulai 

digunakan untuk menghindarkan petani dari gagal panen akibat OPT. Pestisida yang pertama 

kali masuk dan digunakan oleh petani di Indonesia adalah golongan organoklor seperti DDT, 

BHC, heptaklor, aldrin, dan dieldrin. Namun, penggunaan pestisida golongan organoklor ini 

dihentikan sejak tahun 1969, dan digantikan oleh pestisida golongan organofosfat. Pestisida 

golongan organofosfat dianggap lebih ramah lingkungan dan mulai digunakan di Indonesia 

pada tahun 1970 (Kardinan, 2011).  

Penggunaan pestisida memberikan keuntungan bagi petani seperti dapat terhindar dari 

gagal panen akibat kerusakan tanaman yang diserang hama. Di samping itu, juga terdapat 

dampak negatif pestisida yang semakin memprihatinkan. Salah satu kerugian penggunaan 

pestisida pada tanaman pertanian adalah timbulnya residu pestisida pada tanaman (sayur-

sayuran, umbi, buah). Selain itu, sebagian besar residu pestisida terakumulasi di dalam tanah. 

Residu pestisida dapat bertahan dalam waktu lama dalam tanah sampai beberapa tahun 

tergantung jenis pestisidanya. Residu pestisida juga dapat mempengaruhi kehidupan di dalam 

tanah, terakumulasi di dalam tubuh hewan dan dapat berpindah dari satu hewan ke hewan 
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lainnya melalui rantai makanan (Hardjowigeno, 2003). Kondisi dimana residu pestisida 

menumpuk dalam tubuh organisme disebut sebagai bioakumulasi.   

Menurut penelitian yang dilakukan di Kepulauan Andaman India menunjukkan diantara 

24 senyawa yang diuji dalam sampel tanah yang dikumpulkan dari 66 lokasi, ditemukan 

residu dari 10 senyawa. Residu pestisida kebanyakan ditemukan di lembah, dataran pantai, 

dan dataran tinggi yang umumnya ditanami sayuran. Sementara di hutan bakau, tingkat residu 

total yang terdeteksi tidak signifikan, dan tidak ada jejak residu dalam kawasan hutan. Residu 

pestisida yang terdeteksi yaitu DDT dan metabolitnya, isomer endosulfan, endosulfan sulfat, 

aldrin, dan fenvalerat I dan II (Murugan et al., 2013).  

Hasil penelitian lain yang menguji kadar residu organoklorin di  kawasan Linfen China 

menunjukkan sebanyak 21 golongan organoklorin teridentifikasi pada semua sampel yang 

diuji. Tingkat deteksi organoklorin di tanah mencapai 100% dan temuan ini menunjukkan 

senyawa ini digunakan di berbagai wilayah. Konsentrasi total organoklorin yang ditemukan di 

tanah perkotaan berkisar 4,3 - 23,2 ng/g (median 6,1 ng/g berat kering). Konsentrasi 

organoklorin di tanah pabrik industri jauh lebih tinggi yaitu berkisar antara 26,3 - 247,4 ng/g 

(median 46,2 ng/g berat kering). Luasnya temuan residu organoklorin di Linfen menunjukkan 

bahwa penggunaan organoklorin cukup tinggi di Linfen (Cheng et al., 2008). Penelitian 

lainnya yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya residu pada tempat penyimpanan 

pestisida di Pakistan menunjukkan kandungan pestisida organoklorin kadar tinggi. Tingkat 

kontaminasi organoklorin di Provinsi North West Frontier (NWFP), Punjab, dan Sindh 

masing-masing berada pada kisaran 247-9,157 mg/kg, 214-10,892 mg/kg, dan 86-1,139 

mg/kg. Residu pestisida di dalam air yang diambil di lokasi NWFP, Punjab, dan Sindh 

masing-masing berkisar antara 0-15,17 µg/l, 0,25-0,78 µg/l, dan 0,11-0,83 µg/l (Ahad et al., 
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2010). Temuan residu pestisida di berbagai negara ini menunjukkan bahwa penggunaan 

pestisida telah menimbulkan residu di tanah ataupun di air. Semakin besar konsentrasi residu 

pestisida yang ditemukan menunjukkan bahwa pestisida juga digunakan dalam jumlah yang 

tidak terdeteksi.  

Pestisida diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh bangsa Cina pada tahun 900 M, 

dengan memakai senyawa arsenat. Penggunaan pestisida pertama di Cina menunjukkan 

bahwa bangsa Cina sudah maju di bidang pertanian, terbukti dengan adanya pengenalan 

pestisida yang pertama kali sebelum adanya penemuan-penemuan baru di bidang pestisida. 

Pestisida dari bahan aktif arsenat dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Meskipun 

hama juga telah menunjukkan kekebalannya (resistensi) terhadap arsenat. Selanjutnya 

pestisida dari bahan tembakau dengan mensintesis bahan aktif nikotin mulai diperkenalkan 

pada masyarakat mulai tahun 1960 di Eropa (Pohan N, 2004). 

Pada awalnya, metode pembuatan pestisida yang digunakan masih tradisional karena 

pada masa itu belum dikenal alat-alat industri dan pengetahuan yang cukup. Tembakau 

direndam di dalam air selama satu hari satu malam, baru kemudian dipakai untuk 

menyemprot atau disiramkan. Ternyata racun nikotin ini cukup efektif pula sebagai obat 

sekaligus racun pembasmi hama. Berbeda dengan Eropa, di Malaysia dan sekitarnya lebih 

mengenal bubuk pohon deris yang mengandung bahan aktif  rotenon sebagai zat pembunuh 

hama tanaman. Di samping itu, juga dipakai bahan aktif piretin I dan II, dan anerin I dan II, 

yang diperoleh dari bunga Pyrenthrum dan Aneraria. Semenjak ditemukannya bahan-bahan 

aktif dari tumbuh-tumbuhan tersebut, perkembangan pestisida semakin melonjak. 
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Berbagai upaya pemikiran mulai dilontarkan untuk mendapatkan jenis-jenis pestisida 

baru yang lebih ampuh. Barulah kemudian ditemukan pestisida sintetis dari senyawa dinitro 

dan tiosianat. Namun yang dirasakan oleh petani bahwa zat-zat pembasmi hama yang 

terdahulu belum begitu memuaskan. Maka DDT (dicholrodipheniltrichloroetana) mulai 

diproduksi pada tahun 1874 oleh seorang dari warga negara Jerman. Pada akhirnya 

pembuatan DDT merupakan babak baru dalam perkembangan industri pestisida.  Semenjak 

itu semakin banyak pestisida sintetis selain DDT maupun turunan senyawa DDT (Pohan N, 

2004). 

A.1 Penggunaan Pestisida Organoklorin 

Senyawa pestisida golongan organoklorin terkenal sangat persisten sehingga saat ini 

telah dilarang penggunaanya. Oleh karena itu, senyawa pestisida golongan organoklorin dapat 

terus berada dalam rantai makanan dan dapat berpindah dari organisme yang satu ke 

organisme yang lain. Konsentrasi residu organoklorin juga makin meningkat pada tingkat 

trofik yang makin tinggi. Persistensi dari beberapa pestisida organoklor dalam tanah dapat 

dilihat pada tabel 2.1 (Sinulingga, 2006): 

Tabel 2.1 Persistensi Pestisida Golongan Organoklorin 

No Jenis Insektisida Lama setelah 
aplikasi (tahun) 

Sisa yang 
tetinggal (%) 

1 Aldrin 14 40 
2 Klordan 14 40 
3 Endrin 14 41 
4 Heptaklor 14 16 
5 Dilan 14 23 
6 Isodrin 14 15 
7 BHC 14 10 
8 Toksafen 14 45 
9 Dieldrin 14 31 
10 DDT 14 39 

Sumber: Sinulingga, 2006. 
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Beberapa jenis pestisida organoklorin yaitu : 

1. Aldrin dan Dieldrin 

Aldrin (C12H8Cl6)  dan dieldrin (C12H8Cl6O) adalah nama umum dari dua senyawa yang 

pernah digunakan sebagai insektisida. Aldrin dan dieldrin adalah bahan kimia yang dibuat di 

laboratorium dan tidak terjadi secara alami di lingkungan. Nama dagang yang digunakan 

untuk aldrin termasuk Aldrec, Aldrex, Drinox, Octalene, Seedrin, dan Compound 118. Nama 

dagang untuk dieldrin yaitu Alvit, Dieldrix, Octalox, Quintox, dan Red Shield. Senyawa 

aldrin dan dieldrin tidak larut dalam air  tetapi mudah mengikat sedimen dan jarang merembes 

ke lapisan tanah yang lebih dalam maupun air tanah. Senyawa ini membutuhkan waktu 

puluhan tahun untuk terdegradasi di lingkungan. Penggunaan senyawa ini pada pertanian 

masa lalu telah mengakibatkan residu aldrin dan dieldrin berada di tanah dan meresap pada 

tanaman. Pada sistem biologis tanah, tanaman, dan hewan, aldrin mengkonversi dieldrin oleh 

reaksi oksidasi mikrosomal (epoksidasi). Aldrin telah diidentifikasi setidaknya sebanyak 207 

dari 1.613 situs limbah berbahaya sementara dieldrin telah diidentifikasi setidaknya sebanyak 

287 dari 1.613 situs limbah berbahaya yang telah diusulkan pada EPA National Priorities List 

(NPL). Aldrin dan dieldrin bersifat karsinogenik pada hewan, tetapi efek ini muncul untuk 

lebih spesifik ke hati tikus (ASTDR, 2002). 

2. Chlordane 

Chlordane dengan rumus senyawa C10H6Cl8, dan dikenal dengan nama dagang 

Chlordan, Velsicol 1068, Octachlor. Chlordane teknis adalah campuran dari >140 senyawa 

terkait, 120 di antaranya telah diidentifikasi. Chlordane sangat persisten dalam lingkungan 

bahkan dapat bertahan selama > 20 tahun. Penguapan menjadi satu-satunya mekanisme 

degradasi  chlordane dari tanah. Di udara, chlordane ada terutama dalam fase uap. Namun, 
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fraksi relatif kecil chlordane partikel  terikat tampaknya sangat penting dalam deposisi 

atmosfer  (Atlas & Giam, 1988). Fase uap chlordane didegradasi oleh fotolisis dan reaksi 

radikal hidroksil (ASTDR, 2002).  

3. DDT 

DDT atau (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) adalah pestisida yang pernah 

digunakan secara luas untuk mengendalikan serangga pada tanaman pertanian dan serangga. 

Rumus kimia DDT yaitu  C14H9Cl5 memiliki nama dagang Genitox, Anofex, Detoxan, 

Neocid, Gesarol, Pentachlorin, Dicophane, Chlorophenothane. Pada permukaan air, DDT 

akan mengikat partikel yang ada dan disimpan dalam sedimen. DDT dapat terakumulasi di 

dalam organisme kecil dan ikan di air bahkan dapat terakumulasi ke mamalia laut (seperti 

anjing laut dan paus). Pada hewan tersebut, DDT ditemukan di jaringan adiposa. Selain itu, 

DDT dalam tanah juga dapat diserap oleh beberapa tanaman dan oleh binatang atau orang-

orang yang makan tanaman mereka  (ASTDR, 2002). 

4. Endosulfan 

Endosulfan memiliki rumus kimia C9H6Cl6O3S
 
dengan nama dagang Thiodan; Thionex; 

Thionate Malix; HOE 2671; FMC 5462; Cyclodan; Thifor; Beosit; Chlorthiepin; Endosulphan 

(ASTDR, 2002). 

5. Mirex 

Mirex berwarna putih, tidak berbau, bebas-mengalir, kristal, tidak mudah menyala, 

senyawa polisiklik seluruhnya terdiri karbon dan klorin. Adapun rumus empiris mirex adalah 

C10Cl12 dengan berat molekul 545,54. Mirex relatif larut dalam berbagai pelarut organik, 

seperti benzena, karbon tetraklorida dan xylene, dengan kelarutan mulai dari sekitar 4.000 ke 

303.000 ppm. Namun, Mirex memiliki kelarutan sangat rendah dalam air, tidak melebihi 1,0 
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ppb di air tawar atau 0,2 ppb di air laut. Pada sistem biologis, Mirex dengan konsentrasi tinggi 

dapat ditemukan dalam jaringan lemak.  Mirex, yang terdiri dari 22% karbon dan 78% klorin, 

sangat tahan terhadap bahan kimia, termal, dan degradasi biokimia. Hal ini dilaporkan tidak 

terpengaruh oleh asam kuat, basa, dan oksidator, serta tahan terhadap fotolisis dalam pelarut 

hidrokarbon, tapi kurang tahan di amina alifatik. Dekomposisi termal dimulai pada suhu 

sekitar 550°C dan lebih cepat pada suhu 700°C.  Mirex cepat diserap ke berbagai partikel 

organik di air dan sedimen, sehingga Mirex memiliki waktu paruh yang panjang dalam 

sedimen daratan dan perairan. Bahkan residu Mirex dapat terdeteksi setelah 5 dan 12 tahun 

setelah pemakaian  (Eisler, 1985). 

6. Toxapen 

Toxaphene adalah campuran kompleks beberapa ratus terpen bisiklik polychlorinated. 

Toxaphene adalah insektisida diproduksi mengandung campuran kompleks dari setidaknya 

670 bahan kimia, termasuk chlorobornanes, chlorocamphenes, dan senyawa chloroorganic 

bisiklik lainnya (ATSDR 1996). Waktu paruh untuk reaksi Toxaphene dengan radikal 

hidroksil fotokimia yang dihasilkan telah diperkirakan setidaknya 4-5 hari untuk komponen 

fase uap Toxaphene. Toxaphene sangat mudah diadsorbsi dan relatif bergerak di tanah. Di 

dalam air, Toxaphene sangat cepat diserap untuk partikulat tersuspensi dan sedimen oleh 

organisme air ke tingkat yang cukup tinggi dengan faktor biokonsentrasi (BCFs) di urutan 

4,200-60,000. Toxaphene juga terbiomagnifikasi dalam rantai makanan akuatik. Toxaphene 

bertransformasi relatif cepat di tanah dan sedimen dalam kondisi anaerob. 

7. Hexachlorobenzene (HCB) 

Sintesis industri HCB sebagian besar dicapai melalui klorinasi benzena menggunakan 

besi klorida sebagai katalis. HCB juga dapat disintesis dengan distilasi residu dari produksi 
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tetrachloroethylene atau refluks hexachlorocyclohexane (HCH) isomer dengan sulfuryl 

klorida atau chlorosulfonic acid pada klorida besi atau katalisator aluminium. Senyawa HCB 

sering dikenal dengan esachlorobenzene, perchlorobenzene , pentachlorophenyl klorida atau 

fenil perchloryl. HCB teknis mengandung sekitar 98% HCB, 1,8 % pentachlorobenzene dan 

0,2 % 1,2,4,5 tetrachlorobenzene (WHO-IPCS, 1997). HCB adalah salah satu polutan 

lingkungan yang lebih persisten. Foto oksidasi paruh dari HCB berdasarkan fase uap reaksi 

dengan radikal hidroksil di udara dan diperkirakan berkisar 0,43-4,3 tahun oleh Howard et al. 

(1991). 

Di dalam air  HCB tidak mudah terdegradasi oleh proses abiotik atau biotik. Senyawa 

HCB ini tahan terhadap jenis reaksi hidrolisis yang dapat menurunkan organoklorin atau 

organofosfat lainnya, dan tidak nyata mengalami kerusakan fotolitik (Mill & Haag, 1986). 

Nilai paruh HCB diperkirakan berkisar 2,7-5,7 tahun di permukaan air dan 5,3-11,4 tahun 

pada air tanah. HCB secara signifikan bersifat bioakumulasi di kedua rantai makanan darat 

dan perairan serta faktor biokonsentrasi setinggi 21.900 telah dilaporkan untuk ikan oleh 

Veith et al (1979). 

A.2 Penggunaan Pestisida Organofosfat 

Organofosfat merupakan golongan insektisida, beberapa diantaranya memiliki toksik 

tinggi. Hingga abad ke 21, pestisida organofosfat merupakan insektisida yang paling luas 

digunakan. Organofosfat pertama disintesis pada abad ke-19, tetapi pestisida ini mulai 

digunakan secara luas di tahun 1930-an. Pada Perang Dunia ke-2 pengembangan zat 

organofosfat beralih ke senyawa yang sangat beracun digunakan sebagai agen senjata saraf, 

misalnya sarin, soman dan tabu. Setelah perang, di tahun 40-an dan 50-an, studi organofosfat 

berorientasi pada pengembangan senyawa yang kurang beracun. Namun,  penggunaan 
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pestisida organofosfat meningkat cepat di tahun 70-an, ketika aplikasi pestisida organoklorin 

seperti DDT dilarang karena persistensi organoklorin di lingkungan (Elersek & Filipic, 2011). 

Organofosfat adalah ester asam fosfat dan derivatnya. Struktur kimia umum dari 

organofosfat terdiri dari atom pusat fosfor (P) dan karakteristik fosfat (P = O) atau 

thiophosphoric (P = S) obligasi. Simbol X mewakili yang meninggalkan kelompok, yang 

digantikan (oleh substitusi nukleofilik) oleh oksigen dari serin di AChE yang situs aktif. 

Tingkat penghambatan tergantung pada kelompok meninggalkan; kecenderungan yang lebih 

tinggi dari meninggalkan hasil dalam afinitas yang lebih tinggi dari inhibitor untuk enzim 

(Fouad, 2005). 

Organofosfat adalah racun pembasmi serangga yang paling toksik terhadap binatang 

bertulang belakang seperti ikan, burung, kadal, cicak, dan mamalia. Pestisida ini mengganggu 

pergerakan otot dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Organofosfat dapat menghambat 

aktifitas enzim kolinesterase yang mempunyai peranan penting pada transmisi saraf. Senyawa 

organofosfat adalah kelompok insektisida yang paling banyak digunakan di dunia. 

Organofosfat tidak persisten atau bioakumulasi di lingkungan. Senyawa organofosfat pertama 

dikenal pada tahun 1854, namun karena sifatnya yang toksik maka senyawa ini baru muncul 

kembali pada tahun 1930-an. Tetraethyl pyrophosphate (TEPP) adalah insektisida 

organofosfat yang pertama kali digunakan. 

Organofosfat merupakan bentuk pestisida yang secara luas digunakan lebih dari 60 

tahun untuk melindungi tanaman, ternak, kesehatan masyarakat, dan keperluan perang.  Atas 

dasar karakteristik struktural organofosfat dibagi menjadi setidaknya 13 jenis, termasuk 

fosfat, fosfonat, fosfinat, fosforotioat, fosfonotioat, fosforotioat, fosforoditioat, fosforotritioat, 

fosforamidotioat (Gupta, 2006). 
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1. Diazinon 

Diazinon tidak terjadi secara alami di lingkungan. Diazinon komersial berupa cairan 

berwarna coklat gelap pucat. Diazinon adalah nama umum dari insektisida organofosfat yang 

digunakan untuk mengendalikan serangga hama di tanah, tanaman hias, dan pada buah dan 

sayuran tanaman lapangan. Diazinon dijual di bawah nama dagang umum termasuk Alfatox, 

Basudin, AG 500, Dazzel, Gardentox, dan Knoxout (ASTDR, 2008). Diazinon dapat 

memasuki lingkungan dari pertanian dan rumah tangga penerapan kimia untuk 

mengendalikan serangga. Setelah diazinon digunakan maka muncul potensi cemaran dalam 

tanah, air permukaan (seperti sungai dan kolam), dan permukaan tanaman. Senyawa diazinon 

di udara cepat dipecah ke sejumlah senyawa yang berbeda. Di air dan di tanah diazinon dapat 

terdegradasi dalam beberapa jam sampai 2 minggu. Sedangkan pada tanaman dan hewan, 

diazinon cepat dipecah oleh sebagian besar hewan yang memakannya dan tidak mungkin 

terakumulasi ke tingkat tinggi atau berbahaya pada hewan atau tanaman yang mungkin 

dikonsumsi manusia. 

2. Fenitrotion 

Merupakan jenis pestisida insektisida organofosfat non-sistemik dan akarisida. Nama 

kimia IUPAC nya yakni O,O-dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate. Rumus molekul 

C9H12NO5PS. Fenitrothion, tergolong pestisida organofosfat, adalah insektisida atau acaricide 

yang bekerja dengan menghambat cholinesterase terdaftar untuk digunakan pada tanaman 

hias, termasuk pohon, dan semut dan kecoa. Penggunaan fenitrothion sangat kecil dan 

tampaknya menurun. Tidak ada makanan dalam negeri atau pakan menggunakan yang 

terdeteksi fenitrothion. Satu-satunya didirikan oleh regulasi AS untuk residu pada aditif 

makanan gabungan fenitrothion dan metabolitnya O, O-dimetil O- (4-nitro-m-tolil) fosfat dan 
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3-metil-4-nitrofenol dalam atau pada gluten gandum diimpor dari Australia yang timbul dari 

pemakaian pascapanen dari fenitrothion untuk disimpan biji-bijian gandum di negara tersebut. 

Diperkirakan bahwa paparan diet untuk populasi di AS adalah 0.000043 mg/kg per hari atau 

sekitar 3% dari RfD untuk umum populasi, dan 8% dari RfD untuk anak usia 1 sampai 6 

tahun. Fenitrotion terdegradasi dengan waktu paruh 85 hari ketika diterapkan pada tanah 

lempung berpasir dan terkena cahaya matahari (fotodegradasi) (US EPA, 1995).  

3. Malation 

Malation adalah pestisida yang digunakan untuk membunuh serangga pada tanaman 

pertanian, pada produk yang disimpan, pada lapangan golf, di kebun rumah, dan di situs luar 

dimana pohon-pohon dan semak-semak yang tumbuh di rumah. Malation juga digunakan 

untuk membunuh nyamuk dan lalat buah Mediterania (medflies) di area outdoor yang besar. 

Selain itu, malation digunakan untuk membunuh kutu pada hewan peliharaan dan untuk 

mengobati kutu pada manusia (ATSDR, 2012). 

4. Klorpirifos 

Klorpirifos adalah insektisida organofosfat klorinasi. Hal ini digambarkan sebagai salah 

satu yang paling banyak digunakan insektisida di dunia, pada lebar berbagai tanaman dan di 

berbagai situasi non-pertanian. Nama kimia klorpirifos yaitu O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-

pyridyl phosphorothioate. Rumus molekul klorpirifos yakni C9H11Cl3NO3PS. Klorpirifos 

memiliki setidaknya tiga modus utama aksi pada mamalia. Menghambat enzim 

acetylcholinesterase (AChE) menyebabkan over stimulasi dari sistem saraf. Hal ini 

menyebabkan stres oksidatif, proses yang terlibat dalam banyak penyakit manusia, termasuk 

kanker, penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, diabetes, dan gagal jantung. Hal ini juga 

menyebabkan gangguan endokrin.  
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Klorpirifos diklasifikasikan oleh WHO sebagai Kelas II, cukup berbahaya. 

Penghambatan AChE mengarah ke peningkatan sekresi, sensorik dan perilaku gangguan, 

inkoordinasi, motorik tertekan fungsi, depresi pernafasan, tremor, kejang, dan kematian. 

Kejang, lesu, dan koma yang umum pada anak-anak. Klorpirifos memenuhi kriteria untuk 

persisten dalam tanah, sedimen dan air. Residu yang ditemukan di dalam tanah, air tanah, air 

permukaan dan sedimen, air limbah, sedimen laut, udara, hujan, salju, dan kabut. 

Bioakumulasi digambarkan sebagai moderat tinggi. KOW berkisar 4,7-5,11. Dilaporkan 

faktor bioakumulasi bervariasi, namun ada juga yang lebih tinggi dari kriteria 5.000 (PAN 

AP, 2012). 

Dalam tanah aerobik, waktu paruh dari klorpirifos berkisar 11 - 141 hari pada tekstur 

dari lempung hingga tanah liat dengan pH tanah dari 5,4 - 7,4. Klorpirifos kurang persisten di 

tanah dengan pH yang lebih tinggi. Waktu paruh tanah tidak dipengaruhi oleh tekstur tanah 

atau kandungan bahan organik. Di tanah anaerobik, waktu paruh adalah 15 hari dalam tekstur 

tanah lempung dan 58 hari di tanah lempung. Klorpirifos terserap dapat mengalami degradasi 

oleh sinar UV, hidrolisis kimia dan oleh mikroba tanah. Pada tanah basah, waktu paruh 

klorpirifos adalah 45-163 jam, dengan 62-89% dari klorpirifos yang tersisa di tanah setelah 36 

jam. Waktu paruh dari klorpirifos di tanah, atau waktu yang diperlukan separuh insektisida 

untuk dipecah, biasanya antara 60 dan 120 hari, tetapi dapat berkisar dari 2 minggu hingga 

lebih dari 1 tahun, tergantung pada jenis tanah, iklim dan kondisi lainnya (Hartley, 1983; 

Howard, 1989; US EPA, 1989). 

5. Paration  

Paration, yang biasanya ada dalam bentuk etil paration dan metil paration, adalah salah 

satu dari kelas pestisida yang dikenal sebagai organofosfat. Di antara yang paling pestisida 
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sangat akut beracun, paration terkenal untuk jumlah dan tingkat keparahan manusia. 

Keracunan akibat paration terjadi setiap tahun. Selain toksisitasnya yang akut, ada bukti 

bahwa paration adalah neurotoksin kronis, karsinogen, mutagen, racun reproduksi, 

immunotoksin, dan dapat menyebabkan kelahiran cacat. Efek jangka panjang kesehatan 

paration adalah cholinesterase sebuah inhibitor dan kelompok C kemungkinan karsinogen 

bagi manusia. Efek lingkungan sangat beracun untuk burung, lebah, mamalia, invertebrata air 

dan ikan. Paration cepat mendegradasi di lingkungan perairan dan mungkin persisten dalam 

tanah.  

Toksisitas paration disebabkan oleh metabolitnya, paraoxon, yang 50 kali lebih beracun. 

Paration, bersama dengan organofosfat lainnya, mengikat irreversibel ke esensial saraf enzim 

sistem asetilkolin esterase (AChE), mengganggu saraf yang normal transmisi impuls. 

Pestisida oral akut ini memiliki dosis mematikan (LD50) bervariasi dari 2 mg / kg pada 

manusia, untuk 3 mg / kg di anjing, untuk 5-30 mg / kg pada tikus. Terdapat kemungkinan 

dosis mematikan oral antara 7 tetes dan 1 sendok teh untuk 150 lb orang (Melvin & Susan, 

2007). 

3. Profenofos 

Profenofos, insektisida organofosfat, terdaftar dalam Program Re Evaluasi Berkala di 

39 Sidang CCPR untuk evaluasi residu oleh 2.008 JMPR. Residu dan aspek analitis 

profenofos dievaluasi oleh JMPR pada tahun 1990, 1992, 1994 dan 1995. Tinjauan 

toksikologi telah dilakukan pada tahun 2007, ketika sebuah ADI dari 0-0,03 mg/kgbb dan 

ARfD dari 1 mg/kgbb didirikan. Profenofos adalah insektisida organofosfat berbentuk cairan 

dengan warna kuning pucat dan bau seperti bawang putih. Nama kimia O-4-bromo-2-

chlorophenyl O-ethyl S-propyl phosphorothioate. Rumus molekul C11H15BrClO3PS.  
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B. Baku Mutu Residu Pestisida di Lahan Pertanian 

Baku mutu residu pestisida ini mengacu pada Alberta Environment and Parks (AEP). 

Residu pestisida diklasifikasian menjadi 4 (empat kategori yang merujuk pada The Canadian 

Council of Ministers of the Environment (CCME). Adapun keempat kategori penggunaan 

lahan yaitu pertanian, permukiman atau taman, komersial, dan industri.  

 

Tabel 2.2 Referensi untuk Standar Residu di Lahan Pertanian (ppm) terhadap Potensi 
Pencemaran Air Tanah 

Parameter Fine (ppm) Coarse (ppm) Referensi  
Diazinon 2.2 4.2 AENV, 2010 
Chlorpyrifos 49 95 AENV, 2010 
Malathion 0.82 1.3 AENV, 2010 
Parathion 7.2 14 AENV, 2010 

Sumber : AENV, 2010 dalam Nova Scotia Environment (NSE), 2014. 

Pada tabel 2.2, yang dimaksud dengan fine-grained soil didefinisikan sebagai bahan yang 

memiliki berat lebih dari 50% (berat kering) berdiameter kurang dari 75 mikron (200 mesh). 

Coarse-grained soil didefinisikan sebagai bahan yang memiliki berat lebih dari 50% (berat 

kering) berdiameter sama atau lebih dari 75 mikron (200 mesh). 

C. Dampak Pestisida terhadap Kualitas Tanah 

Pengukuran kualitas tanah di bidang pertanian hendaknya tidak hanya terbatas pada 

tujuan produktivitas, sebab ternyata penekanan pada produktivitas mengakibatkan degradasi 

tanah. Pada umumnya, hasil panen dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak terkait dengan 

kualitas tanah. Kualitas tanah juga dianggap sebagai unsur kunci pertanian berkelanjutan 

(ASTDR, 1999). 

Kualitas tanah memadukan unsur fisik, kimia, dan biologi tanah beserta interaksinya. 

Agar tanah dapat berkemampuan efektif, ketiga komponen tersebut harus disertakan. Semua 
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parameter tidak mempunyai keterkaitan yang sama pada semua tanah dan pada semua 

kedalaman. Suatu satuan data minimum sifat tanah atau indikator dari masing-masing ketiga 

unsur tanah dipilih berdasarkan kemampuannya sebagai tanda berfungsinya kapasitas tanah 

pada suatu penggunaan lahan khusus, iklim, dan jenis tanah (Ditzler, 2002). 

Berdasarkan survey dari permukaan tanah di Beijing, Cina, kontaminasi ekstrim dan 

serius HCH dan DDTS dari pestisida ditemukan dalam inti tanah dari beberapa area. Hal ini 

merupakan gabungan dengan sejarah penggunaan pestisida di daerah yang tercemar serius. 

Sumber kontaminasi diperkirakan dari pembuangan bahan kimia limbah. Hasil tersebut 

menunjukkan pentingnya penilaian kualitas tanah, yang bermanfaat untuk membantu 

pengembangan strategi untuk perencanaan dan validitas penggunaan lahan dengan urbanisasi 

yang sebelumnya belum pernah terjadi di wilayah kota besar (Cheng, et al., 2011). 

Bahan organik tanah merupakan indikator dari kualitas tanah, karena merupakan 

sumber dari unsur hara esensial dan memegang peranan penting untuk kestabilan agregat, 

kapasitas memegang air dan struktur tanah. Oleh karena itu, bahan organik tanah erat 

kaitannya dengan kondisi tanah baik secara fisik, kimia, dan biologis yang selanjutnya turut 

menentukan produktivitas suatu lahan. Bahan organik tanah sangat penting, tetapi hingga kini 

belum ada informasi pengelolaan kualitas bahan organik tanah secara ekplisit dan mendasar. 

Salah satu penyebabnya adalah belum adanya nilai atau ukuran kualitas bahan organik tanah 

secara kualitatif yang dapat mencerminkan bioaktivitas tanah sekaligus merupakan refleksi 

dari tingkat kesuburan tanah (Handayani, 2001). 

Penilaian kualitas tanah dapat melalui penggunaan sifat tanah kunci atau indikator yang 

menggambarkan proses penting tanah. Selain itu juga, penilaiannnya dengan mengukur suatu 

perubahan fungsi tanah sebagai tanggapan atas pengelolaan, dalam konteks peruntukan tanah, 
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sifat-sifat bawaan dan pengaruh lingkungan seperti hujan dan suhu (Stott et al., 2010). Pada 

penilaian atau interpretasi kualitas tanah harus mempertimbangkan proses evaluasi sumber 

daya lahan berdasar fungsinya dan perubahan fungsi tanah sebagai tanggapan alami khusus 

atau cekaman dan juga praktek pengelolaan. Lima fungsi tanah yaitu : 

a. Menopang aktivitas biologi, keanekaragaman, dan produktivitas;  

b. Mengatur dan memisahkan air dari larutan;  

c. Menyaring, menyangga, mendegradasi, imobilisasi dan mendetoksifikasi bahan-bahan 

organik dan anorganik, termasuk hasil samping industri dan kota serta endapan 

atmosfer; 

d. Menyimpan dan mendaur hara dan unsur-unsur lain dalam biosfer bumi;serta 

e. Memberikan dukungan bagi bangunan struktur sosial-ekonomi dan perlindungan 

kekayaan arkeologis yang berhubungan dengan pemukiman manusia. 

Dampak negatif dari ketidakmampuan tanah untuk memenuhi fungsinya adalah 

terganggunya kualitas tanah sehingga menimbulkan bertambah luasnya lahan kritis, 

menurunnya produktivitas tanah dan pencemaran lingkungan. Dampak tersebut membuat kita 

untuk mencari indikator dari segi tanah yang dapat digunakan untuk memonitor perubahan 

kualitas tanah agar tetap memenuhi fungsinya. Penurunan kualitas tanah akan memberikan 

kontribusi yang besar akan bertambah buruknya kualitas lingkungan secara umum (Suriadi, 

2005). 

Kandungan bahan organik tanah telah terbukti berperan sebagai kunci utama dalam 

mengendalikan kualitas tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Bahan organik mampu 

memperbaiki sifat fisik tanah seperti menurunkan berat volume tanah, meningkatkan 

permeabilitas, menggemburkan tanah, memperbaiki aerasi tanah, meningkatkan stabilitas 
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agregat, meningkatkan kemampuan tanah memegang air, menjaga kelembaban dan suhu 

tanah, mengurangi energi kinetik langsung air hujan, mengurangi aliran permukaan dan erosi 

tanah. Bahan organik mampu memperbaiki sifat kimia tanah seperti menurunkan pH tanah, 

dapat mengikat logam beracun dengan membentuk kelat komplek, meningkatkan kapasitas 

pertukaran kation dan sebagai sumber hara bagi tanaman. Dari sifat biologi tanah, bahan 

organik tanah mampu mengikat butir-butir partikel membentuk agregat dari benang hyphae 

terutama dari jamur mycorrhiza dan hasil eskresi tumbuhan dan hewan lainnya (Suriadi, 

2005).  

Indikator kualitas tanah harus mencakup kisaran situasi ekologi dan sosio-ekonomi 

yaitu (Arshad, M. A et al., 1996): 

a. Mempunyai korelasi yang erat dengan proses-proses alami dalam ekosistem (dan 

bermanfaat dalam modeling berorientasi proses).  

b. Mengintegrasikan sifat dan proses fisik, kimia, dan biologi dan bermanfaat sebagai 

input untuk memperkirakan sifat atau fungsi tanah yang sukar untuk diukur secara 

langsung.  

c. Relatif murah dan mudah digunakan untuk memperkirakan kualitas tanah pada kondisi 

lapangan, baik oleh spesialis/ilmuwan maupun petani.  

d. Harus cukup peka untuk menggambarkan pengaruh iklim dan pengelolaan terhadap 

kualitas tanah dalam jangka panjang, namun tidak begitu peka terhadap pola cuaca 

jangka pendek.  

e. Bersifat universal, namun menggambarkan pola spasial dan temporal. 

Disadari atau tidak, sebenarnya masalah pencemaran lingkungan mau tidak mau akan 

merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam 
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hubungannya dengan alam. Peristiwa pencemaran baru dapat dikatakan sebagai pencemaran 

lingkungan bila lingkungan yang tercemar adalah lingkungan hidup manusia, yang terkena 

dampak akibat negatif yang tidak diinginkan adalah manusianya dan di dalam lingkungan 

tersebut terdapat bahan-bahan berbahaya yang disebabkan oleh peradaban manusia itu sendiri. 

Selain pencemaran pada lingkungan, pencemaran dari pestisida juga dapat terjadi pada 

anak-anak petani yang menggunakan pestisida. Paparan pestisida yang lebih tinggi dialami 

anak-anak dari pekerja pertanian dibandingkan dengan mereka pekerja non-pertanian. Hal ini 

tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh faktor kedekatan; hasil memperkirakan bahwa jalur 

"dibawa pulang" (sisa pestisida petani) ada dan berkontribusi meningkatkan kontaminasi 

dalam ruangan residu pestisida, sehingga berpotensi untuk terpapar pada anak. Hal ini dapat 

terjadi karena faktor tingkat kebersihan pekerja pertanian dan perilaku yang tidak tepat bisa 

dari petani bersangkutan (Vida et al., 2007). 

Batasan pencemaran menurut UU No. 32 Tahun 2009, menjelaskan bahwa 

“Pencemaran” adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau 

komponen lain ke dalam lingkungan dan atau merubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan 

manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan 

peruntukannya.  Pencemaran suatu lingkungan bisanya melalui tahap-tahap yaitu: 

1. Tingkatan Pertama  

 Bila zat pencemar tersebut baik jumlah dan waktu aktifnya tidak membawa akibat yang 

merugikan manusia. 
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2. Tingkatan ke-2  

 Bila zat pencemar sudah mengakibatkan gangguan pada alat-alat panca indera dan alat 

perkembangbiakan secara vegetatif serta kerusakan lingkungan hidup yang lebih luas. 

3. Tingkatan ke- 3  

 Bila zat pencemar sudah mengakibatkan gangguan fisiologis yang membawa akibat 

kesakitan yang menahun. 

4. Tingkatan ke- 4  

 Bila zat pencemar sudah mengakibatkan gangguan-ganguan yang gawat seperti kematian 

dan lain-lain. 

Pencemaran dapat terjadi di lingkungan hidup manusia. Berdasarkan hal itu dikenal 

pencemaran lingkungan berdasarkan obyeknya, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, 

dan pencemaran air. Temuan penelitian bahwa di bidang pegunungan ada peningkatan risiko 

masuknya residu pestisida menurut kedalaman tanah. Air dan pestisida dapat mengalir dari 

tempat tinggi ke lebih rendah, yang menyebabkan peningkatan infiltrasi air dan pemuatan 

pestisida. Distribusi spasial pestisida DDTS dan HCHs dipengaruhi kondisi lingkungan 

seperti kawasan industri kimia. Contohnya, tanah di daerah dagang yang jauh dari kawasan 

industri kimia sangat sedikit terkontaminasi oleh Organoklorin Pestisida (OCPs), sementara 

tanah pada daerah yang dekat kawasan industri kimia memiliki konsentrasi OCPs relatif 

tinggi. Namun untuk nilai pH tanah tidak berpengaruh pada distribusi OCPs (Leistra & 

Boesten, 2010).  

Konsentrasi HCH cukup tinggi di tanah bergaram dan merupakan salah satu risiko yang 

berpotensi merusak ekosistem lokal dan kesehatan manusia (Wang et al., 2004). Waktu 

pengaplikasian pestisida juga memegang peranan penting dalam menentukan nasib pestisida 



48 
 

dan distribusi selanjutnya (ASTDR, 1999). Hasil penelitian yang dilakukan di Republik Ceko 

menunjukkan bahwa residu pestisida masih bertahan di tanah lapisan atas lebih dari 20 tahun 

setelah penggunaan pestisisa telah dilarang. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada 

kurang sering jenis persisten zat dan dilakukan sebagai kontribusi terhadap kerberlanjutan 

keberadaan pestisida dalam tanah (Shegunova et al., 2007). 

Berbagai pestisida ditemukan di atas tanah pertanian padi ANP di Valencia (Spanyol) 

antara April 1996 dan Februari 1997. Jumlah maksimum deteksi analitik terjadi di musim 

gugur dan musim panas dan dikaitkan dengan penggunaan pestisida pada tanah sekitar 

perkebunan jeruk (kontaminasi eksogen tidak langsung) dan dengan penerapannya di lahan 

pertanian padi (kontaminasi eksogen langsung). Pyridaphenthion, endosulfan, dan klorpirifos 

adalah insektisida yang paling sering terdeteksi. Karenanya, pestisida dapat dianggap produk 

berbahaya bagi lingkungan tanah ANP karena mereka terus terdeteksi di beberapa lokasi 

bahkan ketika kegiatan pertanian berhenti. Hal ini didasarkan pada deteksi insektisida di 

musim gugur dari program pemantauan yang dilakukan pada tahun 1996 dan 1997, dan saat 

di luar periode waktu penanaman pada lahan pertanian padi. Hasil tersebut menunjukkan 

tingkat tertentu kontaminasi pestisida di agrosistem. 

C.1 Dampak Negatif Pencemaran Pestisida  

Dampak negatif pencemaran pestisida yaitu : 

1. Pencemaran Air 

Air merupakan sumber kehidupan umat manusia. Kota-kota besar telah mendapat 

dampak atas apa yang telah terjadi akibat adanya pencemaran air maka terjadi dilema air 

bersih melanda rakyat perkotaan. Kini tidak hanya air sungai yang masuk ke laut, air laut pun 

sudah biasa merembes ke wilayah darat dan air minum menjadi asin. Sementara di sisi lain air 
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menjadi pahit karena pencemaran sungai-sungai yang melewati perkotaan dan residu pestisida 

yang tercecer dari penyemprotan di sawah-sawah. Residu masuk air sungai, mengalir ke parit-

parit sawah, masuk ke saluran tersier ke saluran sekunder dan terbuang ke sungai kita. Sungai 

mengalir masuk kota, menuju ke hilir dan sebagian rakyat menggunakan air di hilir untuk 

mandi, cuci, dan kakus. Pencemaran bertambah parah karena pestisida, sampah rumah tangga, 

dan produk alami (Pohan, 2004). 

Pada kasus yang berbeda, diperoleh hasil penelitian terdapatnya kandungan senyawa 

kimia pestisida dalam Danau Buyan di Bali. Residu cemaran pestisida yang didapatkan adalah 

DDT dan klorotalonil dari golongan klor-organik. Residu cemaran DDT dalam air Danau 

Buyan didapatkan sebesar 5 ppb. Residu cemaran ini masih jauh di bawah nilai ambang batas 

yaitu 42 ppb. Residu cemaran klorotalonil yang didapatkan pada air adalah 1,9 ppb. Memang 

tidak ada nilai ambang batas yang tersurat pada SK Gubernur yang disebutkan di atas, namun 

demikian residu cemaran klorotalonil ini masih di bawah nilai RfD sebesar 15 ppb, dan ADI 

sebesar 30 ppb. Data residu cemaran dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar 

(base line), sehingga perlu untuk dilakukan monitoring residu cemaran baik di air, sedimen 

maupun ikan minimal setiap tahun untuk database cemaran pestisida yang tidak hanya di 

Danau Buyan, namun danau-danau lain yang berpotensi tercemar senyawa kimia pestisida 

(Putra, 2006). 

Penelitian yang dilakukan di wilayah pesisir Kota Semarang diperoleh hasil parameter 

fisika dan kimia residu pestisida organoklorin menunjukkan bahwa heptachlor dan endrin 

menunjukkan nilai yang melebihi baku mutu air untuk minum, baik baku mutu oleh Indonesia 

maupun baku mutu dari WHO (Rochaddi & Suryono, 2009). 
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Distribusi pestisida dalam air pada musim peralihan maupun musim kemarau 

berfluktuasi, umumnya pada daerah pantai lebih tinggi dan makin ke arah laut makin kecil 

konsentrasi sedimennya. Rata-rata konsentrasi sedimen pada musim peralihan I lebih kecil 

dibandingkan dengan musim kemarau. Demikian juga sebaran dan konsentrasi pestisida 

dalam sedimen. Konsentrasi pestisida yang tinggi dalam air ternyata tidak diikuti konsentrasi 

yang tinggi dalam sedimennya (Khozanah, 2013). 

2. Pencemaran Tanah 

Sebenarnya tidak semua jenis insekta, cacing (nematoda) dan lain-lain merupakan hama 

dan penyakit bagi tanaman, akan tetapi racun serangga telah membunuhnya. Sebagai contoh, 

di dalam segumpal tanah pertanian yang subur yang beratnya 0,5 g, terdapat kira-kira 1 

trilyun bakteri, 200 juta jamur, 25 juta alga, 15 juta protozoa dan juga cacing, insekta dan 

makhluk kecil lainnya. Makhluk-makhluk kecil ini sangat diperlukan untuk kesuburan tanah 

selanjutnya. Apabila penyemprotan dilakukan berlebihan atau takaran yang dipakai terlalu 

banyak, maka yang akan terjadi adalah kerugian. Tanah di sekitar tanaman akan terkena 

pencemaran pestisida.  Akibatnya makhluk-makhluk kecil itu banyak yang ikut terbasmi, 

sehingga kesuburan tanah menjadi rusak karenanya (Pohan, 2004). Jenis pestisida adalah 

salah satu yang berpengaruh terhadap tingkat pencemaran tanah, oleh karena itu pertimbangan 

yang tepat perlu dilakukan untuk memilih pestisida mana yang akan digunakan (Puchalski et 

al., 1999). 

Faktor yang mempengaruhi adsorpsi pestisida dalam tanah adalah adanya ion logam. 

Keberadaan ion logam pada tanah bergantung pada jenis tanah itu sendiri. Besar kecilnya 

mobilitas DDT dan adsorpsinya dalam tanah kemudian dipengaruhi oleh ada atau tidaknya 

ion logam tersebut pada tanah. Faktor lain yang berpengaruh di antaranya jenis tanah, 
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karakteristik tanah, penguapan, dan pola curah hujan (Lalah et al., 2009). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa adsorpsi dan degradasi pestisida dapat dikontribusi oleh fragmen batu 

tanah, selain itu fragmen batu tanah dapat pula membantu dalam hilangnya bahan kimia dari 

lingkungan (Vischetti et al., 2010). 

Meskipun kadar pestisida dalam tanah tidak ditemukan dalam nilai tinggi, namun perlu 

diwaspadai kandungan pestisidanya dalam tanaman yang ditanam, jumlah kandungan 

pestisidanya tidak boleh melebihi nilai yang ditentukan. Konsentrasi pestisida dalam sayuran 

dianalisis jauh di atas batas residu maksimum yang disarankan. DDT dan malation terdeteksi 

di hampir semua sampel (Sanghi & Sasi, 2001). 

Penelitian yang dilakukan di Sonora Selatan, Meksiko menunjukkan hasil bahwa tingkat 

OCP yang terdeteksi di wilayah pertanian yang digunakan untuk  penelitian menunjukkan 

angka yang lebih tinggi dari daerah lain di dunia. Selain itu hasil penelitian menunjukkan 

adanya kandungan bahan kimia pestisida yang dilarang penggunaannya, yaitu DDT untuk 

digunakan di tanah pertanian. Hal ini sesuai dengan studi sebelumnya pada lingkungam 

pertanian, tanah dapat menjadi jalur atau rute paparan utama dari orang-orang, terutama 

orang-orang yang berinteraksi dengan pestisida setiap harinya, diantaranya organoklorin 

pestisida (Cantu et al., 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sampel tanah dan air terdeteksi adanya 

residu pestisida aldrin dan dieldrin. Kisaran residu pestisida aldrin dan dieldrin pada sampel 

tanah untuk aldrin yaitu (4,8-64,8 ppb) dan dieldrin yaitu (tidak terdeteksi-6,0 ppb), 

sedangkan pada sampel air untuk aldrin (tidak terdeteksi-1,0 ppb) dan dieldrin (tidak 

terdeteksi-1,2 ppb). Residu pestisida pada sampel sampel air di lahan pertanian Desa 

Srigading masih berada di bawah baku mutu air yang telah ditetapkan (Narwanti et al., 2013). 
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3. Pencemaran Udara 

Penyemprotan pestisida dengan menggunakan helikopter telah menggeser pemakaian 

tenaga manusia yang dirasakan telah mengalami kekerdilan. Dengan helikopter, dalam waktu 

sekejap berpuluh-puluh hektar ladang bahan pangan telah tersemprot sekaligus. Tapi daerah-

daerah yang bukan sasaran maupun hewan-hewan dan serangga bukan sasaran target 

pembunuhan ikut menikmati hujan pestisida dari cucuran helikopter. Pencemaran udara 

pestisida ini tidak hanya menyerang lingkungan manusia sendiri saja, tetapi akhirnya jatuh ke 

manusia sendiri (Pohan, 2004). 

Di India OCP digunakan pada masa lalu dan digunakan sembarangan selama lebih dari 

setengah abad. Selama masa penggunaan, awalnya tanah bertindak sebagai wastafel dengan 

menyerap OCP dari atmosfer selama periode peningkatan emisi. Karena larangan yang ketat 

dan dikendalikannya penggunaan OCP dalam beberapa tahun terakhir, tanah menjadi lebih 

sumber untuk re-emitting OCP kembali ke atmosfer. Iklim tropis lanjut di India memfasilitasi 

cepatnya disipasi OCP dari situs aplikasi yang sedang berjalan (Charkraborty et al., 2015). 

Dampak lain yang dapat terjadi yakni: 

1. Timbulnya Spesies Hama yang Resisten 

Spesies hama yang akan diberantas dapat menjadi toleran terhadap pestisida, sehingga 

populasinya menjadi tidak terkendali. Ini berarti bahwa jumlah individu yang mati sedikit 

sekali atau tidak ada yang mati, meskipun telah disemprot dengan pestisida dosis normal atau 

dosis lebih tinggi sekalipun. Populasi dari spesies hama dapat pulih kembali dengan cepat dari 

pengaruh racun pestisida serta bisa menimbulkan tingkat resistensi pestisida tertentu pada 

populasi baru yang lebih tinggi, hal ini biasanya disebabkan oleh pestisida golongan 

organoklorin (Adriyani, 2006). 
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2. Timbulnya Spesies Hama Baru atau Ledakan Hama Sekunder 

Penggunaan pestisida yang ditujukan untuk memberantas jenis hama tertentu, bahkan 

dapat menyebabkan munculnya jenis hama yang lain. Ledakan hama sekunder tersebut dapat 

terjadi beberapa saat setelah penggunaan pestisida, atau pada akhir musim tanam atau malah 

pada musim tanam berikutnya. Ledakan hama sekunder dapat lebih merusak dari hama 

sasaran sebelumnya (Adriyani, 2006). 

3. Resurgensi 

Bila suatu jenis hama setelah memperoleh perlakuan pestisida berkembang menjadi 

lebih banyak dibanding dengan yang tanpa perlakuan pestisida, maka fenomena itu disebut 

resurgensi. Faktor penyebab terjadinya resurgesi antara lain adalah (Djojosumarto, 2000): 

a. Butir semprotan pestisida tidak sampai pada tempat hama berkumpul dan makan; 

b. Kurangnya pengaruh residu pestisida untuk membunuh nimfa hama yang menetas 

sehingga resisten terhadap pestisida;  

c. Predator alam mati terbunuh pestisida;  

d. Pengaruh fisiologis insektisida kepada kesuburan hama. Hama bertelur lebih banyak 

dengan angka kematian hama yang menurun; 

e. Pengaruh fisiologis pestisida kepada tanaman sedemikian rupa sehingga hama dapat 

hidup lebih subur (Djojosumarto, 2000). 

4. Merusak Keseimbangan Ekosistem 

Penggunaan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida untuk membasmi 

hama tanaman, hewan, dan gulma (tanaman benalu) yang bisa mengganggu produksi tanaman 

sering menimbulkan komplikasi lingkungan. Penekanan populasi insekta hama tanaman 

dengan menggunakan insektisida, juga akan mempengaruhi predator dan parasitnya, termasuk 
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serangga lainnya yang memangsa spesies hama dapat ikut terbunuh. Misalnya, burung dan 

vertebrata lain pemakan spesies yang terkena insektisida akan terancam kehidupannya. 

Sehingga dengan demikian bersamaan dengan menurunnya jumlah individu spesies hama, 

menurun pula parasitnya (Supardi, 1994). 

Sebagai contoh misalnya kasus di Inggris, dilaporkan bahwa di daerah pertanian 

dijumpai residu organochlorin yang tidak berpengaruh pada rodentia tanah. Tapi sebaliknya, 

pada burung pemangsa Falcotinnunculus dan Tyto alba, yang semata-mata makanannya 

tergantung pada rodentia tanah tersebut mengandung residu tinggi, bahkan pada tingkat yang 

sangat fatal. Sebagai akibatnya, banyak burung-burung pemangsa yang mati. Begitu juga pada 

binatang jenis kelelawar. Golongan ini ternyata tidak terlepas dari pengaruh pestisida. Dari 31 

ekor kelelawar yang diteliti, semuanya mengandung residu senyawa organochhlorin.  

Selain pencemaran akibat paparan penggunaan pestisida, pencemaran pestisida juga 

dapat terjadi pada tempat penyimpanan pestisida, tanah dari sekitar halaman tempat 

penyimpanan, dan air tanah yang dikumpulkan dari sumber terdekat dari tempat 

penyimpanan. Tanah pada tempat penyimpanan pestisida di Pakistan mengandung kadar 

tinggi organoklorin pestisida. Organoklorin pestisida tersebut dapat mengancam kesehatan 

manusia. Selain itu, juga dapat mengancam keamanan sumber daya air dan lingkungan. 

Pengaturan dalam penyimpanan pestisida yang tepat harus dilakukan untuk menghapus dan 

mengurangi dampak dari tumpukan pestisida tersebut (Ahad et al., 2010). 

Tingkat kontaminasi telah ditunjukkan dalam hasil penelitian. Konsentrasi tertinggi 

ditemukan dalam poin bekas penyimpanan dan konsentrasi menurun sejalan dengan jarak dan 

kedalaman. Pestisida  terutama ditemukan di tanah atas. Tingkat degradasi lambat pestisida 

untuk sebagian besar situs dan mobilitas rendah dalam tanah menunjukkan bahwa situs yang 
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terkontaminasi bertindak sebagai sumber titik terus menerus kontaminasi untuk media lainnya 

(Mahugija et al., 2014). 

C.2 Efek Pestisida terhadap Populasi Cacing Tanah 

Intensifikasi budidaya tanaman, pengolahan tanah tahunan dan kegiatan-kegiatan lain 

seperti pemupukan, irigasi dan pestisida, secara konsisten mempengaruhi populasi cacing 

tanah. Sebagian besar spesies lumbricidae seperti Aporrectodea caliginosa, Lumbricus 

rubellus, Lumbricus. terrestris, Octolasium lacteum, Allolobophora rosea, A. chlorotica yang 

ada di kawasan pedesaan Eropa saat ini mungkin telah beradaptasi di kawasan pedesaan 

Amerika Utara, Selandia Baru, Australia dan Afrika Selatan. Cacing-cacing tersebut secara 

pasif dibawa atau disebarkan oleh petani Eropa yang mengkolonisasi wilayah-wilayah 

tersebut. Di samping itu, secara aktif cacing tanah juga telah dimanfaatkan untuk 

memperbaiki produktivitas padang gembalaan khususnya di Selandia Baru dan Australia. Dari 

berbagai aktivitas pertanian yang dianggap sangat berpengaruh terhadap kehidupan cacing 

tanah adalah tahap pengolahan tanah (Kladivko et al.,1997).  

Pestisida dapat mempunyai efek langsung pada cacing tanah dan menghasilkan efek 

laten terhadap pertumbuhan dan reproduksinya. Cacing tanah yang telah terkontaminasi 

pestisida dapat menunjukkan suatu sumber kontaminasi anggota rantai makanan yang lebih 

besar seperti halnya burung-burung. Pestisida biasanya masuk ke tanah sebagai residu 

penyemprotan yang diaplikasikan ke tanaman dari atas tanah. 

Insektisida juga sangat merusak cacing tanah ketika diaplikasikan ke tanah. Pestisida 

biasanya mencapai tanah sebagai campuran berbagai bahan. Ketika memasuki tanah dalam 

keadaan bercampur diharapkan mempunyai efek terbesar pada cacing tanah pemangsa yang 

tinggal di permukaan tanah, cacing tanah penggali permukaan tanah. Penggunaan cairan dari 
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limbah padat buangan saluran air (selokan) dan lumpur aktifnya dapat menimbulkan masalah 

yang serius bagi cacing tanah dan organisme tanah yang bertanggung jawab terhadap rantai 

makanan. 

Cacing tanah sangat dipengaruhi oleh berbagai jenis insektisida yang diaplikasikan 

langsung atau yang masuk ke tanah melalui tanaman-tanaman yang telah diperlakukan dengan 

insektisida. Beberapa insektisida yang umum digunakan dewasa ini adalah: a) 

Organochlorine: DDT, aldrin, dieldrin dan BHC toksisitasnya rendah pada cacing tanah; 

Heptachlor, Endosulfan dan Isobenzan, toksisitasnya moderat, b) Organophosphat: phorate, 

toksisitas tinggi terhadap cacing; organophosphat yang lain moderat, c) Carbamate: toksisitas 

tinggi pada cacing; Carbofuran sangat beracun bagi cacing dan d) Pyrethroids sintetik dan 

alami: tidak menunjukkan toksisitas pada cacing (Yulipriyanto, 2009). 

 

D.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Tanah dalam 

Penyerapan Pestisida 

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ikatan Pestisida dalam Tanah  

Berikut disampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi ikatan pestisida dalam tanah 

di daerah pertanian yaitu jenis dan karakteristik tanah. 

a. Jenis pestisida adalah salah satu yang berpengaruh terhadap tingkat pencemaran tanah, 

oleh karena itu pertimbangan yang tepat perlu dilakukan untuk memilih pestisida mana 

yang akan digunakan (Puchalski et al., 1999). Adsorpsi pestisida dipengaruhi pula oleh 

suhu dan tingkat konsentrasi pestisida. Selain itu pada permukaan dan sumber air tanah 

rentan pula terhadap kontaminasi pestisida (Rani & Sant, 2014). 
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b. Jenis dan karakteristik tanah 

Faktor yang berpengaruh diantaranya jenis tanah dan karakteristik tanah (Lalah, 2009). 

1. Penguapan dan pola curah hujan 

Faktor yang berpengaruh dalam mempengaruhi ikatan pestisida dalam tanah adalah 

penguapan, dan pola curah hujan (Lalah, 2009). 

2. Ketinggian 

Temuan penelitian bahwa di bidang pegunungan ada peningkatan risiko masuknya 

residu pestisida menurut kedalaman tanah. Air dan pestisida dapat mengalir dari 

tempat tinggi ke lebih rendah, yang menyebabkan peningkatan air infiltrasi dan 

pemuatan pestisida. Konsentrasi pestisida pada tanah pegunungan lebih tinggi di 

banding daerah yang lebih rendah (Leistra et al., 2008). 

3. Waktu aplikasi pestisida 

Hasil penelitian yang dilakukan di Republik Ceko menunjukkan bahwa residu 

pestisida masih bertahan di tanah lapisan atas lebih dari 20 tahun setelah penggunaan 

pestisida telah dilarang (Shegunova et al., 2007). 

4. Tempat penyimpanan pestisida 

Selain residu pestisida dari dampak pemakaian, pada tempat penyimpanan pestisida di 

Pakistan juga diperoleh hasil dari penelitian mengandung kadar tinggi organoklorin 

pestisida. Organoklorin pestisida tersebut dapat mengancam kesehatan manusia dan 

keamanan sumber daya air dan lingkungan (Ahad et al., 2009). 
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c. Kelarutan Pestisida dalam Tanah 

Kelarutan bahan aktif pestisida menjadi indikator proses transformasinya dalam tanah. 

Kelompok halogen, alkylated benzenes, dan phthalate memiliki tingkat kelarutan tinggi 

dalam air yaitu sekitar 10-3 hingga 1 mol/l kelompok yang paling rendah tingkat kelarutannya 

dalam air adalah polychlorinated biphenyls (PCBs). Semakin tinggi tingkat kelarutannya 

dalam air maka semakin cepat tingkat degradasinya dan sebaliknya dengan tingkat kelarutan 

rendah persistensinya juga semakin lama (Wild, 1993). 

d. Pendugaan Pencemaran Pestisida dalam Tanah dengan GPS 

GIS adalah suatu sistem informasi yang terintegrasi dan secara khusus mengelola data 

dalam bentuk spasial (keruangan) untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, atau 

perencanaan pembangunan. Pendekatan untuk mengukur paparan pestisida dengan metode ini 

memiliki potensi untuk berkontribusi secara substansial dalam lingkungan epidemiologi. 

Dengan pengembangan dan validasi sumber daya data baru, GIS dapat memfasilitasi 

penyelidikan dampak lingkungan terhadap kesehatan dalam populasi jumlah besar (Brody et 

al., 2002). 

e. Ikatan Kimia Pestisida dengan Tanah di Pertanian 

Kekuatan ikatan pestisida dengan tanah secara bertahap lebih tinggi pada lapisan tanah 

yang lebih dalam, dibandingkan dengan lapisan tanah di permukaan. Semakin dalam lapisan 

tanah maka semakin kuat pula ikatan pestisida terhadap lapisan tanah tersebut (Csutoras & 

Kiss, 2007).  
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2. Adsorpsi Pestisida dalam Tanah 

Adsorpsi (penyerapan) adalah kemampuan obyek (tanah) untuk menarik dan mengikat 

partikel pada permukaan. Penyerap utama tanah adalah liat dan bahan organik. Besarnya 

adsorpsi pestisida dalam tanah tergantung pada jenis pestisida dan jenis mineral dalam 

pestisida yang menyerap ke permukaan tanah. Pola serapan pestisida paraquat ditandai 

dengan serapan yang sangat cepat pada tahap awal, diikuti dengan penyerapan lambat 

(Clausen et al., 2001). 

Distribusi pestisida dalam air pada musim peralihan dan musim kemarau berfluktuasi. 

Rata-rata konsentrasi sedimen pada musim peralihan lebih kecil dibandingkan dengan musim 

kemarau (Rani & Sant, 2014). Salah satu faktor yang mempengaruhi mobilitas pestisida 

dalam tanah adalah dengan penerapan surfaktan, karena surfaktan mampu mempertahankan 

pestisida pada nilai konsentrasi yang jelas (Cheng et al.,2008). Surfaktan dalam hal ini 

merupakan bahan aktif permukaan, yang bekerja menurunkan tegangan permukaan cairan, 

sifat aktif ini diperoleh dari sifat ganda molekulnya. 

3. Pertukaran Ion Pestisida dalam Tanah 

Pertukaran ion pestisida dalam tanah terjadi karena dua alasan yang bergantung pada pH 

tanah. Pertama, muatan dalam partikel tanah bervariasi tergantung pH. Kedua, pH 

mempengaruhi muatan pada molekul beberapa jenis pestisida. Contohnya untuk kelompok 

triazin dari herbisida, molekul (T) menjadi proton pada pH rendah : 

T + H2O  ←→ HT+ + OH– 

Keberadaan ion logam dalam tanah bergantung pada jenis tanah. Mobilitas pestisida DDT 

dalam tanah dipengaruhi oleh adanya ion logam, jenis tanah, karakteristik tanah, penguapan, 

dan pola curah hujan (Lalah, 2009). 
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Ionisasi menentukan muatan pestisida dimana basa kuat selalu terjadi dalam bentuk 

kationik di tanah, tetapi ionisasi basa lemah dan asam lemah tergantung pada pH tanah dan 

nilai pKa atau pKb molekul (Calvet, 1989). Secara umum, serapan kation kuat pada 

permukaan bermuatan negatif seperti tanah liat, oksida, hidroksida dan zat humat. Sebaliknya, 

anion tidak teradsorpsi pada permukaan ini, tetapi serapannya tinggi di tanah dengan muatan 

positif, seperti tanah tropis. Sebagai contoh, glifosat memiliki empat pKa sehingga 

penyerapannya meningkat ketika pH tanah menurun karena jumlah muatan negatif herbisida 

ini menurun. Nilai pH tanah memainkan peran penting khususnya untuk adsorpsi pestisida 

ionik seperti glifosat atau sulcotrione (Calvet, 1989; Mamy & Barriuso, 2005). Tergantung 

pada muatan pestisida, adsorpsi akan meningkat (atau menurun) dengan pH. Sebagai contoh, 

retensi glifosat meningkat ketika pH tanah menurun karena jumlah muatan negatif dari 

molekul menurun, memungkinkan adsorpsi pada adsorben bermuatan negatif seperti tanah liat 

atau bahan organik. 

4. Koefisien Permeabilitas Tanah 

Hukum Darcy menunjukkan bahwa permeabilitas tanah ditentukan oleh koefisien 

permeabilitasnya. Koefisien permeabilitas tanah bergantung pada beberapa faktor. Ada enam 

faktor utama yang mempengaruhi permeabilitas tanah, yaitu 

a) Visikositas cairan, semakin tinggi viskositasnya, koefisien permeabilitas tanahnya 

semakin kecil. 

b) Distribusi ukuran pori, semakin merata distribusi ukuran porinya, koefisien 

permeabilitasnya cenderung semakin kecil. 

c) Distribusi ukuran butiran, semakin merata distribusi ukuran butirannya, koefisien 

permeabilitasnya cenderung semakin kecil. 
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d) Rasio kekosongan (void), semakin besar rasio kekosongannya, koefisien permeabilitas 

tanahnya akan semakin tinggi. 

e) Semakin besar partikel mineralnya, semakin kasar partikel mineralnya, koefisien 

permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi. 

f) Derajat kejenuhan tanah. Semakin jenuh tanahnya, koefisien permeabilitas tanahnya 

akan semakin tinggi. 

Beberapa nilai koefisien permeabilitas tanah disajikan dalam tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Nilai Koefisien Permeabilitas Tanah  

Tipe tanah K, m/s Drainage 
Bebatuan 1 

10-1 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

10-9 

10-10 

10-11 

10-12 

Sangat baik 
Kerikil 
 
 
Campuran kerikil dan pasir Baik 
Pasir 
 
 
Debu 
 
 

Buruk 

Liat 
 

Impermeabel 

Artificial 
Sumber : Burt, 2007 

Koefisien permeabilitas dapat ditentukan secara langsung di lapangan ataupun dengan 

cara lebih dahulu mengambil contoh tanah di lapangan dengan menggunakan tabung contoh 

kemudian diuji di laboratorium. Koefisien permeabilitas tanah (k) digunakan untuk 

mengetahui besarnya rembesan pada permasalahan bendungan, saluran irigasi, tanggul tanah, 

sumur resapan dan lainnya. Dengan mengkomparasi nilai koefisien permebilitas antara data 

lapangan dengan nilai kisaran yang diberikan literatur, maka diharapkan hasilnya dapat 

digunakan untuk memprediksi nilai awal koefisien permeabilitas (Noegroho, 2008). 
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5. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah, biasa juga disebut besar butir tanah, termasuk salah satu sifat tanah yang 

paling sering ditetapkan. Hal ini disebabkan karena tekstur tanah berhubungan erat dengan 

pergerakan air dan zat terlarut, udara, pergerakan panas, berat volume tanah, luas permukaan 

spesifik (specific surface), kemudahan tanah memadat (compressibility), dan lain-lain (Hillel,  

1982). Tekstur adalah perbandingan relatif antara fraksi pasir, debu dan liat, yaitu partikel 

tanah yang diameter efektifnya ≤ 2mm. Di dalam analisis tekstur, fraksi bahan organik tidak 

diperhitungkan. Bahan organik terlebih dahulu didestruksi dengan hidrogen peroksida (H2O2). 

Tekstur tanah dapat dinilai secara kualitatif dan kuantitatif. Tabel 2.4 berikut memperlihatkan 

sistem klasifikasi fraksi partikel menurut International Soil Science Society (ISSS), United 

States Departement of Agriculture (USDA) dan United States Public Roads Administration 

(USPRA) (Hillel, 1982). 

Tabel 2.4 Klasifikasi tekstur tanah menurut beberapa sistem (diambil dari Hillel, 1982) 

ISSS USDA USPRA 

Diameter 
(mm) 

Fraksi Diameter 
(mm) 

Fraksi Diameter 
(mm) 

Fraksi 

>2 Kerikil >0,02 Kerikil >2 Kerikil 
0,02-2 Pasir 0,05-2 Pasir 0,05-2 Pasir 
0,2-2 Kasar 1-2 Sangat Kasar 0,25-2 Kasar 
0,02-0,2 Halus 0,5-1 

0,25-0,5 
0,1-0,25 
0,05-0,1 

Kasar 
Sedang 
Halus 
Sangat Halus 

0,05-0,25 Halus 

0,002-0,02 Debu 0,002-0,05 Debu 0,005-0,05 Debu 
<0,002 Liat <0,002 Liat <0,005 Liat 
 

Mengingat terdapat beberapa sistem pengelompokkan fraksi ukuran butir tanah, maka dalam 

penyajian hasil analisis perlu dicantumkan sistem klasifikasi mana yang digunakan. Tanah 
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dengan berbagai perbandingan pasir, debu dan liat dikelompokkan atas berbagai kelas tekstur 

seperti digambarkan pada segitiga tekstur.  

 

Gambar 2.1 Segitiga Tekstur Tanah 
 

Cara penggunaan segitiga tekstur tanah yang ditunjukkan gambar 2.1 yaitu misalkan 

suatu tanah mengandung 50% pasir, 20% debu, dan 30% liat. Dari segitiga tekstur dapat 

dilihat bahwa sudut kanan bawah segitiga menggambarkan 0% pasir dan sudut kirinya 100% 

pasir. Temukan titik 50% pasir pada sisi dasar segitiga dan dari titik ini tarik garis sejajar 

dengan sisi kanan segitiga (ke kiri atas). Kemudian temukan titik 20% debu pada sisi kanan 

segitiga. Dari titik ini tarik garis sejajar dengan sisi kiri segitiga, sehingga garis ini 

berpotongan dengan garis pertama. Kemudian temukan titik 30% liat dan tarik garis ke kanan 

sejajar dengan sisi dasar segitiga sehingga memotong dua garis sebelumnya (Agus & Yusrial, 

2006).  
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Salah satu kelas tekstur tanah adalah lempung yang letaknya di sekitar pertengahan 

segitiga tekstur. Lempung mempunyai komposisi yang imbang antara fraksi kasar dan fraksi 

halus, dan lempung sering dianggap sebagai tekstur yang optimal untuk pertanian. Hal ini 

disebabkan oleh kapasitasnya menyerap hara pada umumnya lebih baik dari pasir; sementara 

drainase, aerasi dan kemudahannya diolah lebih baik dari liat. Akan tetapi, pendapat ini tidak 

berlaku umum, karena untuk keadaan lingkungan dan jenis tanaman tertentu pasir atau liat 

mungkin lebih baik dari lempung. Penentuan tekstur suatu contoh tanah secara kuantitatif 

dilakukan melalui proses analisis mekanis. Proses ini terdiri atas pendispersian agregat tanah 

menjadi butir-butir tunggal dan kemudian diikuti dengan sedimentasi (Agus & Yusrial, 2006). 

E. Kajian Analisis Data 

E.1 Regresi Logistik  

Regresi logistik didefinisikan sebagai salah satu metode analisis multivariat untuk 

menganalisis hubungan satu variabel binary outcome dengan satu atau lebih variabel bebas 

dengan skala pengukuran nominal, ordinal atau interval dimana parameter yang dipakai 

menilai hubungan tersebuat adalah Odd Ratio (OR). Regresi adalah bagaimana satu variabel 

yaitu variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel lain yaitu variabel 

independen dengan tujuan untuk memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan 

pada nilai variabel independen yang telah diketahui. Tujuan utama regresi adalah untuk 

memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen 

(Widarjono, 2010). 

Variabel dependen ini bisa mempunyai dua kelas atau kategori (biner) dan lebih dari 1 

kelas (multinomial). Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model 

regresi dengan variabel dependen bersifat kualitatif adalah dengan model probabilitas logistik 
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atau disingkat logit. Tujuan melakukan analisis data menggunakan regresi logistik adalah 

untuk mendapatkan model terbaik dan sederhana, model tersebut untuk menjelaskan 

hubungan di antara hasil (variabel respon) dengan variabel-variabel bebas (variabel penjelas) 

(Widarjono, 2010). 

Ada beberapa test yang perlu dilakukan untuk mengetahui apakah data fit dengan 

model regresi logisrik, test tersebut diantaranya salah satunya dengan Goodness of Fit. 

Goodness of Fit merupakan cara lain yang sering dipakai untuk mengetahui apakah data fit 

dengan model regresi logistik. Pada metode ini akan dibandingkan antara hasil observasi 

dengan prediksi hipotesis dimana data fit model secara sempurna. Perbedaan antara hasil 

observasi dengan hasil prediksi mempunyai distribusi chi square. Model-model regresi 

logistik, selain dapat digunakan menentukan besarnya OR dari setiap variable prediktor, juga 

dapat dimanfaatkan untuk meramal kemungkinan seseorang dengan faktor risiko tertentu akan 

menderita penyakit tertentu. Besarnya probablitas didapat dari model regresi logistik sebagai 

berikut (Hosmer dan Lemeshow, 1989) : 

 

E.2 Principal Component Analysis 

Principal Component Analysis (PCA) atau Analisis Komponen Utama (AKU) 

merupakan metode untuk mengestraksi faktor. Analisis Komponen Utama digunakan untuk 

mengekstrak varians maksimum dari kumpulan data dengan masing-masing komponen 

sehingga mengurangi sejumlah besar variabel menjadi sejumlah komponen yang lebih kecil 

(Tabachnick & Fidell, 2007). Tujuan dari analisis faktor adalah mengelompokkan sejumlah 

variabel ke dalam satu atau dua faktor. Secara sederhana, sebuah variabel akan mengelompok 
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kepada suatu faktor yang terdiri dari variabel-variabel, jika variabel tersebut berkorelasi 

dengan sejumlah variabel lain yang masuk dalam kelompok faktor tertentu. Ketika sebuah 

variabel berkorelasi dengan variabel lain, variabel tersebut berbagi varians dengan variabel 

lain tersebut, dengan jumlah varians yang dibagikan adalah besar korelasi pangkat dua (R2). 

Varians adalah akar dari deviasi standar yakni jumlah penyimpangan data dari rata-ratanya. 

Apabila dua varians berkorelasi maka ada sejumlah varians yang dibagi bersama dengan 

variabel yang lain. Dengan demikian, varians total pada sebuah variabel dapat dibagi menjadi 

3 (tiga bagian) berikut (Santoso, 2017): 

1. Common variance, merupakan varians yang dibagi dengan varians lainnya; atau jumlah 

varians yang dapat diekstrak dengan proses factoring. 

2. Specific variance, varians yang berkaitan dengan variabel tertentu saja. Jenis varians ini 

tidak dapat dijelaskan dengan korelasi hingga menjadi bagian dari variabel lain, namun 

varians ini masih berkaitan secara unik dengan satu variabel. 

3. Error variance, merupakan varians yang tidak dapat dijelaskan melalui proses korelasi, 

jenis ini muncul karena proses pengambilan data yang salah, pengukuran variabel yang 

tidak tepat dan sebagainya. 

Meskipun PCA tidak mengabaikan kovarian dan korelasi, analisis ini berkonsentrasi 

pada varians. Apabila sebuah variabel berkorelasi dengan variabel lain, maka common 

variance atau disebut juga dengan communality akan meningkat. Component analysis akan 

digunakan jika tujuan utama analisis faktor adalah data reduction dan beranggapan bahwa 

jumlah specific variance dan error variance berjumlah kecil (Santoso, 2017). 

Data yang digunakan untuk melakukan analisis PCA merupakan hasil pengukuran 

metrik. Matriks data mentah  dengan n merupakan obyek dan p adalah variabel diubah 
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menjadi matriks kovariansi atau matriks korelasi. Derivasi dan sifat komponen utama yang 

dipertimbangkan didasarkan pada eigenvectors dan eigenvalues dari matriks kovarians. 

Dalam praktiknya, komponen utama lebih umum didefinisikan sebagai berikut (Jolliffe, 

2002): 

 

dimana  sekarang memiliki kolom yang terdiri dari vektor eigen dari matriks korelasi dan  

terdiri dari variabel standar.  

Pada umumnya pendekatan yang dipakai menggunakan matriks korelasi. Alasan utama 

untuk menggunakan korelasi dari matriks kovarians dalam mendefinisikan komponen utama 

yaitu hasil analisis untuk kumpulan variabel acak yang berbeda memberikan hasil yang lebih 

tepat dibandingkan matriks kovarians. Hal ini disebabkan oleh variabel-variabel yang diukur 

mempunyai unit dan skala pengukuran yang berbeda. Penggunaan matriks korelasi 

menghilangkan perbedaan yang diakibatkan oleh mean dan dispersi variabel (data 

distandarisasi). Sehingga variabel yang mempuyai skala dan satuan berbeda tersebut siap 

untuk dibandingkan. Kelemahan analisis PCA berdasarkan matriks kovarians adalah 

sensitivitas komponen utama terhadap satuan pengukuran yang digunakan untuk setiap 

elemen x (Jolliffe, 2002). 

E.2.1 Metode Rotasi 

Faktor dirotasi untuk interpretasi yang lebih baik karena faktor unrotated ambigu. 

Tujuan rotasi adalah untuk mencapai struktur sederhana yang optimal yang mencoba untuk 

memiliki setiap muatan variabel sesedikit mungkin faktor, namun memaksimalkan jumlah 

beban tinggi pada setiap variabel (Rummel, 1970. Pada akhirnya, struktur sederhana mencoba 

untuk memiliki setiap faktor menentukan kelompok variabel interelasi yang berbeda sehingga 
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interpretasinya lebih mudah (Cattell, 1973). Misalnya, variabel yang berhubungan dengan 

bahasa harus memuat faktor kemampuan berbahasa yang tinggi namun harus mendekati 

pembebanan nol pada kemampuan matematis. 

Secara umum, ada orthogonal rotation dan oblique rotation. Rotasi ortogonal adalah 

saat faktornya dirotasi 90° satu sama lain, dan diasumsikan bahwa faktor-faktornya tidak 

berkorelasi (Rummel, 1970). Ini kurang realistis karena faktor umumnya berkorelasi satu 

sama lain sampai tingkat tertentu (Costello & Osborne, 2005). Dua teknik ortogonal yang 

umum adalah rotasi Quartimax dan Varimax. Quartimax melibatkan minimisasi jumlah faktor 

yang dibutuhkan untuk menggambarkan setiap variabel (Gorsuch, 1983). Varimax 

meminimalkan jumlah variabel yang memiliki beban tinggi pada masing-masing faktor dan 

bekerja untuk membuat beban kecil lebih kecil lagi. 

 Oblique rotation adalah ketika faktor tidak diputar 90° satu sama lain, dan faktor-

faktornya dipertimbangkan berkorelasi. Oblique rotation lebih kompleks dari putaran 

ortogonal, karena dapat melibatkan satu dari dua sistem koordinat: sistem sumbu utama atau 

sumbu referensi (Rummel, 1970). Selain itu, oblique rotation menghasilkan matriks pola yang 

berisi faktor atau pembebanan item dan matriks korelasi faktor yang mencakup korelasi antara 

faktor-faktor tersebut. Teknik oblique rotation yang umum adalah direct oblimin dan promax. 

Direct oblimin mencoba untuk menyederhanakan struktur dan matematika dari output, 

sementara promax lebih baik karena kecepatan dalam dataset yang lebih besar. Promax 

melibatkan pengangkatan muatan ke empat kekuatan yang pada akhirnya menghasilkan 

korelasi yang lebih besar di antara faktor-faktor dan mencapai struktur sederhana (Gorsuch, 

1983). 
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E.2.2 Interpretasi Factor Loadings 

Faktor dapat diidentifikasi dengan beban terbesar, tetapi juga penting untuk memeriksa 

pembebanan nol dan rendah untuk memastikan identifikasi faktor-faktor (Gorsuch, 1983). 

Peneliti juga perlu menentukan cut-off untuk pemuatan faktor pemuatan yang signifikan 

secara statistik. Aturan umum untuk menentukan keandalan faktor adalah melihat hubungan 

antara pemuatan faktor rotasi individual dan besarnya ukuran sampel absolut. Artinya, 

semakin besar ukuran sampel, pemuatan yang lebih kecil diperbolehkan untuk faktor yang 

dianggap signifikan (Stevens, 2002). Menurut aturan praktis, dengan menggunakan tingkat α 

0,01 (two tail), faktor yang dirotasi untuk ukuran sampel sekurang-kurangnya 300 akan 

setidaknya harus 0,32 dianggap bermakna secara statistik (Tabachnick & Fidell, 2007). 

Pemuatan faktor sebesar 0,32 memberi kita sekitar 10% dari overlapping variance % 

overlapping variance = (Factor loading). Pilihan cut-off mungkin bergantung pada 

kemudahan interpretasi termasuk bagaimana variabel kompleks ditangani. 

E.3 Cluster Analysis 

Analisis klaster adalah metode yang mudah digunakan untuk mengidentifikasi 

kelompok data yang homogen. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan hierarchical methods, 

partitioning methods, dan two-step clustering. Masing-masing prosedur ini mengikuti 

pendekatan yang berbeda untuk mengelompokkan obyek yang paling mirip ke dalam cluster 

dan untuk menentukan keanggotaan cluster masing-masing obyek. Pendekatan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah hierarchical methods. Prosedur pengelompokan 

hierarkis ditandai oleh struktur seperti pohon didirikan pada saat analisis. Sebagian besar 

teknik hierarkis termasuk dalam kategori yang disebut agglomerative clustering (Sarstedt & 

Mooi, 2014). 
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Ada berbagai ukuran untuk mengekspresikan kesamaan antara pasangan obyek. Cara 

mudah untuk menilai kedekatan dua obyek adalah dengan menggambar garis lurus di antara 

keduanya. Dalam kategori ini, kelompok berurutan terbentuk dari benda-benda. Awalnya, 

jenis prosedur ini dimulai dengan masing-masing obyek yang mewakili kelompok individu. 

Cluster ini kemudian digabungkan secara berurutan sesuai dengan kesamaannya.  Ukuran 

jarak yang paling umum digunakan untuk variabel kontinu adalah squared Euclidean distance 

dengan persamaan berikut: 

 

 
Dalam persamaan,  dan  mengacu pada dua kasus yang dibandingkan pada variabel j, 

dimana k adalah jumlah variabel yang termasuk dalam analisis (Blei & Lafferty, 2009). 

E.4 Geostatistic Analysis 

Data spasial merupakan data yang disajikan dalam posisi geografis dari suatu obyek, 

berkaitan dengan lokasi, bentuk dan hubungannya dalam ruang bumi (Cressie, 1993). Adanya 

struktur spasial dimana observasi yang dekat satu sama lain lebih mirip dari yang jauh. Selain 

itu (autokorelasi spasial) merupakan prasyarat terhadap penerapan geostatistik (Goovaerts, 

1999). Variogram eksperimental mengukur tingkat ketidaksamaan antara nilai pada titik yang 

tidak disampling (unsampled) dan nilai data terdekat, dengan demikian dapat menggambarkan 

autokorelasi pada berbagai jarak (Deutsch dan Journel, 1998; Robinson dan Metternicht, 

2006). 

Kriging merupakan skema prediksi yang didefinisikan sebagai skema prediksi yang 

meminimalkan kesalahan prediksi kuadrat rata-rata di antara beberapa kelas prediktor di 

bawah model tertentu untuk hasil analisis lapangan (Stein, 2012). Penduga kriging merupakan 
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penduga yang bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), artinya nilai dugaan yang 

didapatkan berbentuk linear, tidak berbias, dan memiliki ragam minimum (Kitanidis, 1997). 

Diperlukan untuk menspesifikasi variogram. Bisa digunakan variogram eksperimental untuk 

menyesuaikan model variogram. Persamaan matematis yang digunakan yaitu: 

 

Dimana  merupakan separation distance (jarak) dan  dan  adalah koefisien (Kitanidis, 

1997). 

 

E.4.1 Karakteristik Semivariogram 

Semivariogram adalah diagram setengah variansi dari observasi spasial yang berada 

pada suatu jarak tertentu. Model ini digunakan untuk mendeskripsikan korelasi spasial. Pada 

Model Semivariogram terdapat dua parameter yaitu sill dan range yang ditunjukkan pada 

gambar 2.2. Semivariogram terdiri dari semivariogram eksperimental dan semivariogram 

teoritis. 
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Gambar 2.2 Semivariogram 

Sumber: (Bohling, 2005) 
 

1. Sill 

Sill merupakan nilai semivariance di mana tingkat variogramnya off. Juga digunakan 

untuk merujuk pada "amplitudo" komponen tertentu dari semivariogram. Untuk plot di 

atas, "sill" bisa mengacu pada keseluruhan sill (1,0) atau selisih (0,8) antara siil 

keseluruhan dan nugget (0.2). Artinya bergantung pada konteks yang diteliti. 

2. Range 

Range merupakan jarak lag (lag distance) di mana semivariogram (atau komponen 

semivariogram) mencapai nilai sill. Autokorelasi pada dasarnya nol di luar range. 

Besarnya korelasi dari satu nilai ke nilai lain akan berkurang sesuai dengan bertambah 

jaraknya. Dalam praktik, range akan mempengaruhi korelasi spasialnya. 
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3. Nugget 

Secara teori nilai semivariogram pada titik asal (0 lag) harus nol. Jika berbeda secara 

signifikan dari nol untuk lag sangat dekat dengan nol, maka nilai semivariogram ini 

disebut sebagai nugget. Nugget mewakili variabilitas pada jarak yang lebih kecil dari 

jarak sampel yang khas, termasuk kesalahan pengukuran. 

E.4.2 Model-Model Dasar Semivariogram 

Pada interpolasi kriging, semivariogram empiris perlu diganti dengan model 

semivariogram yang dapat diterima. Algoritma kriging memerlukan akses ke nilai 

semivariogram untuk jarak lag selain yang digunakan dalam semivariogram empiris. Model 

semivariogram yang digunakan dalam proses kriging harus memenuhi beberapa sifat numerik 

agar persamaan kriging bisa dipecahkan. Secara teknis, model semivariogram harus non-

negative definite, agar sistem persamaan kriging menjadi non-singular. Oleh karena itu, ahli 

geostatistik memilih dari model semivariogram yang dapat diterima atau sah (licit) (Bohling, 

2005). 

 
Gambar 2.3 Perbedaan Grafik Semivariogram Spherical, Exponential, dan Gaussian 

Sumber: (Bohling, 2005) 
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Menurut Isaaks dan Srivastava (1989) terdapat 4 (empat) model dasar semivariogram yaitu 

spherical, eksponensial, gaussian, dan linear sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.3. 

1. Model Spherical 

Model Spherical adalah model yang paling sering digunakan dalam variogram. 

 

Dimana  adalah jarak tertentu dalam arah umum yang memisahkan dua titik sebarang dan  

adalah range. Model ini akan berbentuk linear pada jarak kecil yang dekat dengan pusat, 

tetapi meluruskan untuk jarak yang besar, dan memberikan sill di . 

2. Model Eksponensial 

Model transisi lain yang biasa digunakan adalah model eksponensial yang memberikan sill 

asimtotik. 

 

Dimana  adalah range dan  adalah jarak tertentu dalam arah umum yang memisahkan dua 

titik sebarang. Seperti model spherical, model eksponensial berbentuk linear untuk semua 

jarak pendek yang dekat dengan pusatnya. 

3. Model Gaussian 

Model Gaussian adalah model transisi yang sering kali digunakan untuk memodelkan 

fenomena kontinu yang ekstrim dan juga memberikn sill asimtotik. 
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Dengan parameter  didefinisikan sebagai range dalam praktek atau jarak, dan  adalah jarak 

tertentu dalam arah umum yang memisahkan dua titik sebarang. 

4. Model Linear 

Model linear bukan merupkan model transisi karena tidak terdapat jangkauan sill, tetapi naik 

secara linear terhadap . 

 

Dengan  adalah jarak tertentu dalam arah umum yang memisahkan dua titik sebaran. 

E.4.3 Kriteria untuk perbandingan 

Sudah menjadi kebiasaan umum untuk menggunakan validasi silang untuk memvalidasi 

keakuratan interpolasi (Voltz & Webster, 1990). Cross-validation dicapai dengan 

menghilangkan informasi, umumnya satu pengamatan sekaligus, memperkirakan nilai pada 

lokasi itu dengan sisa data dan kemudian menghitung selisih antara nilai aktual dan 

taksirannya setiap lokasi data (Davis, 1987). Teknik validasi silang digunakan untuk memilih 

model variogram terbaik di antara model kandidat dan untuk memilih radius pencarian dan 

jarak lag yang meminimalkan varians kriging (Davis, 1987; Olea, 1999. Untuk 

membandingkan teknik interpolasi yang berbeda, perbedaan antara data yang diketahui dan 

data yang diprediksi dapat menggunakan mean error (ME), root mean squared error 

(RMSE), average kriging standard error (AKSE), root mean square standardized prediction 

error (RMSP), dan mean standardized prediction error (MSPE). 

AKSE, RMSP, MSPE hanya berlaku untuk kriging karena mereka memerlukan varians 

kriging, sedangkan ME dan RMSE berlaku untuk semua teknik interpolasi yang diterapkan 

dalam penelitian ini (Robinson & Metternicht, 2006). 
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Dimana  adalah predicted value,  adalah observed value,   adalah jumlah nilai 

dalam kumpulan data, dan adalah varians kriging untuk lokasi  i (Johnston et al., 2001; 

Webster & Oliver, 2001; Kravchenko & Bullock, 1999; Voltz & Webster, 1990). Mean error 

idealnya harus nol, jika metode interpolasi tidak bias. Perhitungan ME merupakan diagnostik 

lemah untuk kriging karena tidak sensitif terhadap ketidakakuratan dalam variogram. Nilai 

ME juga tergantung pada skala data dan distandarisasi dengan membagi varians kriging untuk 

membentuk MSPE. Model yang akurat akan memiliki MSPE mendekati nol. Jika model 

untuk variogram itu akurat, maka RMSE harus sama dengan varians kriging, jadi RMSP 

harus sama 1. Jika RMSP lebih besar dari 1, maka variabilitas dalam prediksi sedang 

dikesampingkan, dan sebaliknya. Demikian juga jika rata-rata kesalahan standar kriging 

(AKSE) lebih besar dari kesalahan prediksi rata-rata akar kuadrat (RMSP), maka 

variabilitasnya terlalu tinggi, dan sebaliknya (Johnston et al., 2001; Webster & Oliver, 2001). 
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E.5 Weighted Overlay 

Weighted overlay adalah metode sederhana untuk menganalisis peta multikelas 

berdasarkan kepentingan relatif masing-masing lapisan tematik dan kelas lapisan (Rahul et 

al., 2018). Weighted overlay adalah salah satu metode pemodelan kecocokan. ArcGIS 

menggunakan proses berikut untuk analisis spasial dengan weighted overlay : 

1) Nilai dalam raster direklasifikasi ke skala kesesuaian umum. 

2) Lapisan raster ditampilkan, mengalikan setiap nilai kesesuaian sel raster berdasarkan 

bobotnya dan jumlah nilai untuk memperoleh nilai kesesuaian. 

3) Nilai-nilai ini ditulis ke sel-sel baru di lapisan output. 

4) Simbologi dalam lapisan output didasarkan pada nilai-nilai ini. 

Bobot yang ditetapkan untuk setiap raster dalam proses overlay memungkinkan peneliti 

mengontrol pengaruh kriteria yang berbeda dalam model kesesuaian. Dalam model Spero, 

slope dapat diberi bobot lebih besar dari aspect. Tabel 2.6 menunjukkan hasil overlaying dua 

sel raster, satu slope, dan satu aspect. Pendekatan yang digunakan weighted overlay yaitu 

mengalikan berat masing-masing lapisan dengan setiap nilai kesesuaian sel menghasilkan 

nilai kecocokan tertimbang. Nilai kesesuaian tertimbang dijumlahkan untuk setiap overlaying 

sel dan kemudian ditulis ke lapisan output (Esri, 2014). 

Tabel 2.5 Total nilai kesesuaian tertimbang 

Layer Weight (%) Cell suitability value Weighted suitability 
value 

Slope 80 5 4 
Aspect 20 5 1 
Total suitability value   5 

Sumber: Esri, 2014 
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E.6 Area Risiko di Lahan Pertanian 

Risk atau risiko merupakan kombinasi dari adanya potensi bahaya (hazard) yang 

mengancam, kerentanan (vulnerability) terhadap bahaya, sehingga risiko diindikasikan 

memberikan dampak terhadap suatu komunitas (Department of Primary Industries and Water, 

2008). Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan konsekuensi bahaya, atau kerugian yang 

diperkirakan (dapat berupa kematian, cedera, kerusakan properti, mata pencaharian, 

terganggunya aktivitas ekonomi atau kerusakan lingkungan) yang dihasilkan dari interaksi 

antara bahaya alam atau yang disebabkan manusia dan kondisi yang rentan (ISDR, 2004). 

Kajian dari suatu risiko meliputi penilaian terhadap tingkat kerentanan suatu daerah dan 

pengkajian bahaya yang berpotensi terjadi dan dapat menimbulkan dampak yang signifikan 

pada daerah tersebut (Bachtiar, 2017). Keterkaitan antara risiko dengan potensi bahaya dan 

kerentanan dinotasikan sebagai berikut : 

 

Tiga elemen penting dalam perumusan risiko yaitu suatu peristiwa, fenomena, atau aktivitas 

manusia yang berpotensi merusak yang disebut sebagai bahaya (hazard); tingkat kerentanan 

elemen-elemen yang terpapar pada suatu sumber yang disebut sebagai kerentanan 

(vulnerability) yaitu sebuah gabungan dari kondisi dan proses-proses yang dihasilkan secara 

fisik, sosial, ekonomi, dan faktor lingkungan yang meningkatkan kerentanan suatu komunitas 

sebagai dampak dari bencana; dan kapasitas yaitu yang termasuk kombinasi dari kekuatan, 

atribut, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang teah disepakati. 

Kapasitas juga termasuk infrastruktur dan rata-rata fisik, institusi, kemampuan mengatasi 

masalah sosial, begitu pun dengan pengetahuan manusia, keterampilan, atribut kelompok 

seperti hubungan sosial, kepemimpinan, dan manajemen. (ISDR, 2004; ISDR 2011). 
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 Pertanian dikaitkan dengan banyak jenis risiko yang dapat terjadi pada petani serta 

lingkungan sekitar. Risiko kerusakan lahan di area pertanian dapat disebabkan oleh kesalahan 

manusia, kegagalan peralatan atau kejadian alam seperti angin atau banjir (Craig & Philip, 

2016). Dalam bidang pertanian, potensi bahaya yang dapat terjadi muncul dari aktivitas petani 

dalam menggunakan pestisida tidak sesuai dengan anjuran. Sedangkan kerentanan terkait 

dengan kondisi lahan pertanian yang mendukung tertinggalnya residu pestisida di tanah. 


