
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Semboyan atau motto empat sehat lima sempurna dicanangkan pada 

tahun 1950-an oleh bapak gizi Indonesia, Prof. Poerwo Soedarwo. Inti dari 

motto tersebut adalah suatu ajakan untuk membuat keseimbangan asupan gizi 

dalam konsumsi sehari-hari. Empat sehat lima sempurna terdiri dari makanan 

pokok, lauk-pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan susu sebagai pelengkap 

dengan berbagai kandungan zat yang berguna bagi tubuh (Purnamisari, 2012).  

Sayuran merupakan jenis makanan penting dalam menjaga 

kesehatan.Sayuran hijau sebagai contoh dan sebagai obyek penelitian kali ini 

yaitu selada, kubis, dan kacang panjang memiliki banyak kandungan zat gizi 

alami. Kandungan gizi dan serat alami dalam sayuran akan menjaga kesehatan 

serta melancarkan saluran pencernaan. Hal ini akan memudahkan sisa-sisa 

metabolisme yang tidak berguna keluar dari tubuh sehingga tidak mengendap 

dan menimbulkan penyakit.  

Berdasarkan data Badan PusatStatistik dan Direktorat Jenderal 

Hortikultura,produksi kubis Indonesia tahun 2010 sebesar20,51 ton/hektar, 

tahun 2011 sebesar 21,14ton /hektar. Dalam usaha peningkatan 

produksiseringkali diperhadapkan dengan seranganOPT seperti :Plutella 

xylostella,Crocidolomia binotalis dan Spodoptera liturayang dapat 

menurunkan produksi hingga 100 %. Semakin meningkatnya serangan hama, 

maka otak manusia mulai bekerja lebih serius untuk menemukan obat 

 



 

 

pembasmi hama (pest). Berbagai macam upaya dilakukan untuk dapat 

menemukan sintesis yang cocok.Ketergantungan manusia pada pestisida, pada 

akhirnya memang merupakan akibat dari pola industri (organisme) (Ekha, 

1991). 

Penggunaan pestisida pada tanaman sayuran didataran tinggi tergolong 

sangat intensif, hal initerutama disebabkan kondisi iklim yang sejuk 

dengankelembaban udara dan curah hujan yang tinggimenciptakan kondisi 

yang baik untukperkembangbiakan hama dan penyakit tanaman. Penggunaan 

pestisida pada sistem usaha tani sayuran diduga sudah berlebihan baikdalam 

hal jenis, komposisi, takaran, waktu, dan intervalnya.Pestisida yangterdapat 

pada tanaman dapat terserap bersama hasilpanen berupa residu yang dapat 

terkonsumsi olehkonsumen (Munarso, 2006). 

Produk sayuran dapat tercemar zat-zat kimia berbahaya bagi kesehatan 

manusia, di antaranya residu pestisida.Dalam jangka pendek, residu pestisida 

tidak meninggalkan dampak negatif terhadap manusia, tetapi dalam jangka 

panjang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan syaraf, 

kerusakan ginjal, metabolisme enzim, serta efek karsinogenik.Residu pestisida 

pada produk sayuran, terutama diakibatkan oleh penggunaan pestisida yang 

berlebihan selama proses produksi. Persepsi petani tentang serangan hama 

penyakit sebagai penyebab utama kegagalan panen, telah mendorong 

penggunaan pestisida secara berlebihan (Ameriana.dkk., 2005).  

Selain petani yang mengaplikasikan pestida, keracunan pestisida dapat 

pula dialami oleh masyarakat yang mengkonsumsi hasil pertanian termasuk 



 

 

sayuran melalui residu pestisida yang terkandung di dalamnya.Residu 

pestisida bersifat akumulatif di dalam tubuh manusia, sehingga akan 

memberikan dampaknegatif terhadap kesehatan manusia yang mengkonsumsi 

sayuran yang mengandung residu pestisida secara terus menerus(Herdariani, 

2013). 

Seiring dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap 

lingkungan dan kesehatan, maka sudah saatnya komoditas sayuran 

dikembangkan pula menjadi produk yang bebas residu pestisida.Rasa sayuran 

bebas residu pestisida juga lebih enak dan renyah, bahkan penampilan sayuran 

bebas residu pestisida lebih alami, halus dan tidak berserat (Hariyani, 2005). 

Hasil penelitian Sudewa, 2008menunjukkan bahwa residu insektisida 

Diazinon, Klorpirifos, Fentoat, Karbaril dan BPMC yang terdapat pada krop 

kubis dan polong kacang panjang yang dijual di pasar Badung Denpasar 

dipengaruhi oleh jumlah penggunaan insektisida tersebut, dimana insektisida 

Klorpirifos 60 – 65%, Karbaril 40% digunakan oleh petani, nilai residunya 

pada kubis dan kacang panjang adalah Klorpirifos sebesar 0,525 ppm dan 

1,296 ppm, Karbaril sebesar 0,303 ppm dan 0,471 ppm. Dimana nilai residu 

klorpirifos pada kubis dan kacang panjang melebihi nilai MRL (Maximum 

Residue Limit) pada sayuran yaitu sebesar 0,5 ppm.  

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dilakukan penelitian tentang analisis 

residupestisida pada sayuran selada, kubis, dan kacang panjang yang dijual di 

berbagai pasar tradisional Malang Raya.Setiap harinya banyak konsumen yang 

mengkonsumsi sayuran secara mentah, dan konsumen tidak tahu apakah 



 

 

sayuran yang dikonsumsi tersebut bebas dari pestisida ataukah tidak.Sampel 

sayuran berasal dari pasar Batu, Karangploso, dan Blimbing yang dianalisis 

menggunakan Gas Chromatography (GC), sehingga penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dan petani bahwa penanganan pra 

panen dan pasca panen pada sayuran diusahakan kandungan pestisida 

seminimal mungkin.  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Adakah kandungan pestisida pada sayuran selada, kubis, dan kacang 

panjang yang dijual di berbagai pasar tradisional wilayah Malang Raya?  

2. Adakah perbedaan kadarpestisida pada sayuran selada, kubis, dan kacang 

panjang yang dijual di berbagai pasar tradisional wilayah Malang Raya? 

3. Jenis pestisida apa sajakah yang terkandung dalam sayuran yang dijual di 

berbagai pasar tradisional wilayah Malang Raya?  

4. Berapakah besaran kadar pada masing-masing jenis pestisida? 

5. Apakah banyaknya kandungan residu pestisida pada sayuran sesuai 

dengan standar SNI 7313: 2008tentang Batas Maksimum Residu (BMR)? 

6. Bagaimanakah hasil penelitian analisis residu pestisida pada sayuran yang 

dijual di berbagai pasar tradisional Malang Raya yang digunakan sebagai 

sumber belajar Biologi SMP? 

 

 

 

 

 



 

 

C. Tujuan Penelitian  

1.  Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan 

pestisida pada sayuran yang dijual di berbagai pasar tradisional wilayah 

Malang Raya. 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui ada tidaknya cemaran pestisida pada sayuran 

selada, kubis, dan kacang panjang yang dijual di berbagai pasar 

tradisional wilayah Malang Raya. 

b. Untuk mengetahui kadarpestisida pada sayuran selada, kubis, dan 

kacang panjang yang dijual di berbagai pasar tradisional wilayah 

Malang Raya. 

c. Untuk mengetahui jenis pestisida yang terkandung pada sayuran yang 

dijual di berbagai pasar tradisional wilayah Malang Raya.  

d. Untuk mengetahui besaran kadar pada masing-masing jenis pestisida. 

e. Untuk mengetahui banyaknya kandungan residu pestisida pada 

sayuran berdasarkan Batas Maksimum Residu (BMR). 

f. Untuk mengetahui atau mengkaji proses dan hasil penelitian sebagai 

sumber belajar Biologi SMP. 

 

 



 

 

D. Manfaat Penelitian  

Diadakannya penelitian ini, maka diharapkan akan memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai informasi kepada konsumen untuk mengetahui keamanan 

konsumsi sayuran.   

2. Sebagai bahan masukan kepada peneliti selanjutnya dalam masalah residu 

pestisida pada sayuran. 

3. Memberikan informasi dan masukan kepada dinas kesehatan dan BPOM 

tentang kandungan pestisida yang dijual di berbagai pasar tradisional 

Malang Raya.  

E. Batasan Masalah  

Untuk menghindari pembahasan menjadi lebih luas, maka penulis perlu 

membatasinya. Adapun batasan masalah skripsi ini adalah: 

1. Hanya membahas kandungan pestisida pada sayuran yang dijual di 

beberapa pasar Tradisional Malang Raya. 

2. Residu pestisida pada sayuran akan dibandingkan dengan Batas 

Maksimum Residu (BMR) dengan standar SNI 7317: 2008  

3. Jenis sayuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selada keriting 

(Andewi), kubis putih, dan kacang panjang.  

4. Pasar tradisional dalam penelitian ini adalah pasar batu, belimbing, dan 

karangploso. 

5. Analisis yang digunakan untuk uji residu dengan menggunakan alat 

Kromatografi Gas (GC) 



 

 

F. Definisi Istilah 

1. Analisis 

Analisis merupakan kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk 

memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. 

2. Residu Pestisida  

Residu pestisida adalah zat tertentu yangterkandung dalam hasil pertanian 

bahan pangan ataupakan hewan, baik sebagai akibat langsung 

maupuntidak langsung dari penggunaan pestisida 

3. Pasar tradisional  

Pasar tradisional merupakan tempat pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah yang digunakan sebagai tempat bertemunya penjual dan 

pembeli dalam proses transaksi jual beli yang biasanya terdiri dari kios-

kios atau gerai.  

4. Malang Raya  

Wilayah yang digunakan untuk pengambilan sampel sayuran yaitu Malang 

Raya yang meliputi Malang Kota, Malang Kabupaten, dan Kota Batu. 

 

 

 

 

 

 


