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6'"2.-'1ABSTRAK

TINGKAT CEMARAN ({ESIDU INSEKTISIDA DI SEKITAR PPTN PASARJUMAT. Telah dilakukan
penelitian untuk mengetahui tingkat cemaran residu insektisida dari jenis klor-organik dan fosfat-organikdalam contoh
tanah dan air untuk tahun 1999 -2000. Tujuan daTi pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui seberapajauh dampak dari
kegiatan laboratorium terhadap kandungan insektisida di sekitar PlYrN P ASAR JUMA T. Metode pengukuran
insektisida dilakukan dengan kromatografi gas dengandetektor penangkap elektron daD ionisasi nyala .Hasil pengukuran
menunjukkan bahwa pada sekitar lingkungan PPTN telah ditemukan adanya insektisida jenis klor-organ~ya~_alfa
BHC.. endosulfan b dan DOT sedangkan untuk jenis fosfat-organik adalah klorpirifos dan malation. Hasil yang didapat' masih dibawah ambang batas yang diizinkan

ABSTRACT

POLLunON OF INSECnCIDE R~IDU~ IN PPTN PASAR JUMAT AREA. Measurement of
insecticide residue pollution from some organochlorin and organo-phosphat in soil and water samples were carried out
1999 -2000 periode. The aim of the measurement was to get infonnation about impact of laboratorium activity on
insecticide contents in PPlN P ASAR JUMA T. Gas chromatograph \\'ith electron capture and flame ionization detector
were used to measure the pesticide l-:ontent. Result of the measurement in PPT A area showed that organo-chlorin were
alpha BHC, endosulfan band DDT and organo-phosphat were ~~~T-~hos and malation aild were lower t(lan tolerance
level.

PENDAHULUAN

Pusat Penelitiall Tenaga Atom Pasar Jumat

mempWlyai 4 pusat penelitian yang melakukan

berbagai kegiatan di laboratoriuffi, dialltarallya

kegiataIl mengenai insektisida di bidang pertaniall

yang dilakukall di Pusat Penelitiall dall

Pengembangan TekIlologi lsotop dall Radiasi

P ASAR JUMA T. Kegiatannya meliput.i_pemakaiall

insektisida Ulltuk pengendalian haina tallamall

sepeni cabe, tomat, padi dan lain-lain

lnsektisida merupakan salah satu bagiall

daTi pestisida yang dapat digWlakall untuk

mengendalikan hama pada tanalnall budi-daya,

digWlakan juga Wltuk pengawetall kayu dall banyak

lagi kegunaannya yang lain (1).

Self'in itu kegi..tall Yallg lain adalah

melakukall allalisis contoh Yallg datang dari pihak

swasta yaitu memeriksa kalldungall residu dall

folmulasi pestisida didalaln air, tallah, sa)'Urall dan

buah-buahan.Analisis kandungan bahan aktif

pestisida yang berasal dari pabrik pestisida sering

juga dilakukan untuk mendapatkan sertIlkat yang

akan dibawa ke Komisi Pestisida Departemen

PertaniaIl. Dari DepaI1emen akan di daftarkan daD

dibuat labehlya supaya formulasi ini dapat di

paSarkaIl sesuai ketentUatl yang di rekomendaskan

oleh Departemen Pertanian. Kegiatan ini dapat

memberikaIl dampak terhadap lingl-ungan terutama

terhadap ail" daD taIIah (2)

DaIl pemukimatl penduduk banyak aktifitas

yang dil,lkukan seperti berkebun .petemakan yang

akan menggUIIakatl insektisida untuk menjaga

tatIamaII datI temaklIya daD Ull merupakan

menambah bebatl terhadap lingkungan di

sekitanlya.
Bennacam-macam kegiatan yang telah

disebutkaJI diatas limbahnya akan berkumpul

sebagiaIl besat" di air daII tanah. Seperti kita ketahui

air merup,lkaIl sumber daya alam UlItuk memenuhi
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hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dijaga

pemelihraan l-ualitasnya agar tetap bermanfaat bagi
kehidupan ffiaIIUsia dan makllluk hidup lainnya.

(3,4)
Untuk mengetahui sejauh mana

pencemararl )'arlg di akibatkarl oleh berbagai

kegiatarl wallis maka dilakukan pemeriksaarl

terhadap residu insektisida sekitaro lingk.'"WlgaIl

PPTN PASAR JUMAT.

mengeluaI°kan insektisida dari dalam seppak CIS

dielusi dengan campuran metanol dan air (1: 1). Cara

seperti ini digunakan untuk penentuan residu

insektisida jenis klor -organik dalam air.

Penentuan residu insektisida fosfat-organik

dalam air ditentukan dengan cara ekstraksi. Contoh

air dieksu°ak dengaIl pereaksi metilen klorida, hasil

ekstrak akaIl membentuk 2 lapisan yaitu lapisan air

daIl metilen klorida yan mengikat insektisida.

LapisaIl air dibuang, sedangkan lapisan metilen

klorida dialirkan melalui corong yang telah berisi

natrium sulfat anhidris. Ekstrak di ulangi dua kali

lagi daIl hasil ekstrak digabungkan .Hasil ekstraksi

illl ~UapkaIl daIl diganti pelarut kemudian

diswuikkaIl pada kromatografi gas dengan detektor

ionisasi nyala. (5)

TATA -KERJA

HASn.. DAN PEMRAHASAN

Hasil penentUaII kandungan residu

insektisida dalarn air datI tanah dapat dilihat pada

tabell dan 2.

Pada Tabel I dapat diketahui basil

pengukuran insektisida fosfat organik pada contoh

air yaitu diazinon, klorpirifos, malation, fenitrotion,

profe::ofos daII metidation, tidak terdapat dalam

setiap contoh air, hailya terdapat klorpirifos pada

contoh au" 2, kemungkinan ini digunakan untuk

menyemprot kebun karena disekitar PPrN PASAR

JUMA T batlyak penduduk menanam anggrek.

Sedangkatl ulsektisida klor-organik adalah a BHC,

aldrin, endosulfatl a, endosulfan b, DDE daD DDT

tidak ditemukatl dalatn contoh air.

Contoh yang dipakai dalam penelitian ini

adalah tanall datI ail. yang diambil di sekitar P ASAR

WMA T telmasuk dari penduduk.

Pereaksi kimia yang digunakan adalah

nonnal heksall, aseton, florisil, metilen klorida,

naUiwn sulfat datI seppak cattridge.

Peralatan Yatlg digwlakan adalall

kromatografi gas Shimadzu dengan detektor

penangkap elektron datI ionisasi nyala.

Analisis residu ulsektisida dalam tallah

diiakukatl dengan mengelingkan tanah pada suhu

katnat.. Tatiah Yatlg sudah kering di ekstrak dengati

menggunakatl campurml pelat-ut heksatl datI aseton

(1: 1) selama 8 jam. Kemndiatl hasil e!-;strak

diuapkan dengati rotary evaporator, dipindahkatl
datI diuapkatl lagi sampai volwna 2 mi. Lat-utan ini

dibersihkatl dati kotoran de;ngatl mengalirkan ke

dalam kolom yang telah berisi adsorben florisil.

Untuk mengeluarkatl senyawa insektisida Yatlg

terikat dalam pelarut, maka kolom dielusi dengatl 3

macron catnpuran pelatut. Elusi peltama dengatl

nonnal heksatl, elusi kedua dengatl CampW.all

nonnal heksatl clan metilen klorida (1: 1) sedangkatl

elusi ketiga dengan campw.all metil klorida dall

aseton (9: 1). Setiap fraksi di uapkan dengatl

menggunakan alirall gas nitrogen, kemudian di

.swItikkall pada kI.omatograti gas dengatl

menggunakan detektor penatlgkap elektron (electron

capture) dall ionisasi nyala (flameionisasi detector).

Untuk analisis residu insektisida dalam air

dilakukan dengatl menggunakatl seppak cartridge C

18 yang sebelwllilya telah dibersihkall dengan

metallol clan aquades. Alat Ini dipasangkall pada

siring Yatlg berul-m.all 50 ml .Contoh air yatig akatl

ditentukati katIdungall insektisidatiya diInasukkall ke

dalam suing tersebut dall dibuatlg, tetapi residwIya

sudah terserap kedalatn seppak C18. Untuk
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Tabel 1. Hasil pengukuran kandungan insektisida MenW"Ut pengamat pestisida, petani

fosfat Organic daD klor-organik pada sebenanlya masih membutuhkan insektisida

contoh air (ppb) yang telah ditarik peredarannya oleh pemerintah

terdahulu karella harganya murah daD ampuh

mengatasi seratlgatl hama.

Dilihat dari basil yang tercantum dalam

Tabel 1 daD 2 terdapat residu klor-organik daD

fosfat-organik pada tatlah dan air yang terdapat
di at"ea sekitat" PIYrN Pasar Jumat. Insektisida

yatlg ditemukan ini kemungkinan berasal dari

bekas perkebunan yang telah ditebang daD

laahaaDllya dijadikan tempat pemukiman
penduduk, pemakaian insektisida untuk

menyemprot tatlatnan terutama anggrek,

pencucian alat-alat gelas yang berasal daTi

penelitian insektisida/melayani permintaan
analisis formulasi daD residu dari instansi luar

daD kegiatan penyemprotan nyamuk di

Siatlg/malam hari dimana limbahnya masuk ke

dalatn aliratl air datI meresap ke dalam tanah.

Relatif kecihlya jwnlah insektisida yang ditemukan

yaitu di bawah ambatlg batas yang diizinkan seperti

yang tercantum dalatn table 3 menUlljukkan bahwa

insektisida telah mengalarni peruraian oleh pengaruh

cuaca dan terhidrolisa di dalam air menjadi senyawa

Yatlg tak beracUlI.

Organofosfat
Diazinon

Klorpirifos -1

Malation j
.-.'. -" IF '"

emtrotlon !

Profenofos .I

Metidation

Organo klorin i
:

a BHC I
I

Aldrin :

losulfan a i

Endosulfan b

3

ttd

ttd

ttd
ttd
ttd

ttd

4

ttd
ttd
tOO

tOO

ttd

ttd

5

ud
ttd

ud
ud
ud
td

1
ttd

ttd

ttd
ttd
ttd
ttd

2

ttd

0.39
ttd
ttd

ttd ,

ttd

! 

t1-

ttd

ttd

ttd
ttd

ttd

ttd

ttd

ttd

ttd

ttd

ttd

ttd

ttd
ttd

ttd
ttd

too
ttd

ttd

ttd
ttd
ttd

ttd
ttd

ttd

ttd

ttd
ttd

tOO

ttd

Eo(

DDE
DDT

Tabel2. Hasil pengukuran kandungan insektisida
fosfat organik dan klor-organik pada
contoh tanah (ppb)

Keterangan: 1-5 = Contoh air

Hasil penguh.'"Uran kaudUllgaIl insektisida

klor-organik daD fosfat-organik dalaIll contoh tanall

dapat dilihat pada Tabel 2. DimaIla ulsektisida

fosfat-orgaIlik yaitu klorpu"iJ'os ditemukaIl pada

tanall I, 2, daIl 3 daIl malatiou ditemukaIl dalaIn

tanall 1. 3edangkaIl Ullt'.lk golougaIl klor-orgaIlik

ditemukaIl a BHC pada taIlah 3, DDE pada taIlah 1

daD DDT pada tanah 2

Menurut SUl-at keputuSaIl menteri PertaniaIl

nomor 473/KPTSrrP/2270/6/96 YaIlg dikeluarkaIl

padaa taIlggal 17 Juni 1996 telah dilal'nkaIl

penarikaIl beberapa jenis pestisida dari peredaraIl

karena diaIlggap tidak cocok lagi dengaIl kondisi di

1ingkungan dan digaIlti dengaJI pestisida lain YaIlg

1ebih efektif dan relatif lebih amaIl bagi keselamataIl

dan kesehataIl maIlusia (table 4), termasuk

klorpuipos daIl malarian YaIlg terdapat dalaIn air daIl

tanah (7). Tetapi akllir-akhU" ini keluar kebijakaIl

baI"U dari pemerUltah tentaIlg dibolellkaIlllya lagi

beredar insektisida yang dilaraIlg sebelUffillya"

KeputuSaIl ini tertuang dalam sural keputusan no.

527/KptsrrP.2270/5//99 yaiul untuk memberikan

peluang pada insektisida Yallg telah dilarallg

sebelUffillya Ulltuk beredal" kembali ke paSal"aIl

dengaIl persyaratall-persyaratcUl ketat dialltaranya

adalah tidak belindikasi kaam"siuogenik, nilai LC 50

% (konsenu"asi mematikall 50 %) daIl tidak resisten

(8).

1

~

DDT
Keterangan

-
.-3 = Contoh tanah

Berdasarkan basil penelitian di alas dapat

dikatak,ul ballwa lingkUllgaIl PPTN PasaI- Jumat
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UCapaIl te11ma kasih disampaikan kepada

ibu Suwinna Syamsu yang telah memberikan dana

daD PatUail Sitorus yang telah membantu dalam

pelaksanaan penelitiaIl llli.

belwn tercemal° oleh kegiatall-kegiatall Yallg

berhubungan dengan kegiatan illsektisida.

Tabel 3. Batas kandungan pcstisida yang

diijinkan dalam air minum
(permenkes RI No. 46/MENKE..~1

PER/IX/1990)

DAFTARPUSTAKA

2

3.

4.

5

6.

DEPAI{TEMEN PERTANIAN., Pestisida

untuk pertaIlian daIl kehutanan 1998.

DUAH ASANTE KOFI, D., Hazardous Waste

RISK assessment California Lewis Publiher

Loudon, Tokyo ( 1993).
P ALAR,H., Peucemaran dan toksokologi logam

berat, I{iueka Cipta , Jakarta 1994.

HAI{AHAP, J. T., LILIAN SARI , dan

JUNANI., PemaIltauan kualitas air sWlgai di

wilaycul DK! Jakarta 1995-1996 Kantor

Peugkajian PerkotaaIl dan LingkWlgan DK!

.JakaI-ta.

SUMATRA. M., Metode yang telah

dikernbangkan di laboratoriurn Kimia, P3T1R-

BAT AN( 1990).

DEPKES, Persyaratan Kualitas Air Minurn

Pennellkes RI No 416 / Menkes / per / IX /

1990.
KESIMPULAN

DISKUSI

Zubaidah; P3KRBiN-BATAN

a.

b.

Apa darnpak dari insektisida ini kesehatan

lllaIJusia '?

BatascUl nilai arnbaIlg yang diijinkan ditentukan

oleh siapa '?

Apakah nilai arnbang tersebut spesiftk untuk

ulsektisida yang diteliti atau untuk insektisida

secara urn urn '?

c

Ulfa T. Syahrir, P3TIR-BATAN

Dari basil pemeriksaatl air datI tanall

terhadap katldWIgatl insektisida dapat disimpulkatl

sebagai berikrut:

1. Dari hasil pemeriksaan insektisida dalam air

ditemukatl golongan klor-organik kloropirifos

0,39 ppb (tuIgkat toleratlSi 100 ppb) sedangkatl

jenis fosfat- orgatuk tidak ditemukatl.

2. Dati hasil pemeriksaan insektisida dalam tanall

ditemukatl golongan klor-orgatlik yaitu a BHC

3, 2 ppb (tingkat toleratlSi 100 ppb), DDE 0,7

ppb (tingkat toleransi 40 ppb), datI DDT 0,7

ppb (tingkat toleransi 100 ppb), sedangkatl
golongan fosfat-organik yaitu klorpirifos 0,19 -

~ 1,60 ppb (tingkat toleratlSi 100ppb), malation

0,28 ppb (tingkat toleransi 100 ppb) .

3. MeskipwI hasil yang "didapatkatl masih di

bawall ambaIIg barns yatlg dizinkatl, periu

diwaspadai WItuk pemantaUatl pada waktu YaIIg

akan dataIIg karena illsektisida dapat

terakumulasi.

a.

b.

DaIllpak dari insektisida terhadap manusia

seCaI"a umum adalah gangguan percemaan,

sYaI"af, pemafaSaIl daD menyebabkan keguguran

(aborsi) oleh beberapa jenis insektisida klor

organik
Nilai (l11lbang batas yang ditulis adalah untuk air

mill urn. Hasil YaIlg kami dapat adalah di bawah
I \

aIllbaIlg batas untuk lair minum s!)dangkan

saIllpel kami adalall air lirnbah.

U CAP AN TERIMA KASIH
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Gatot Sllharyono -P3KRBiN BA TAN Sel}>Ong, kalau ada laboratorium disana yang

memeriksa residu I formulasi msektisida.
a.

Bunawas";.- P3KRBiN BATAN
b.

Berapa ambang batas Yatlg diijiIlkatl untuk

insektisida ?

Apa dampak adanya Alfa BHC, endosulfatl,

DDT, kloq)irifos datI malation terlIadap
ffiatlUsia (penyakit ) 'J

Mengapa 011entasi pengul.."uran cemaran

hallya difokuskall pada insektisida? Padahal ada

Cemarall lain yang berasal dari laboratorium kimia

Yallg ada kemungkinan release ke lingkungan .Ulfa T. Syahrir, P3TIR-BATAN

a.

Ulfa T. Syahrir, P3Tffi-BATAN

Orientasi pengukuran cemaran difokuskan

pada insektisida kaI-ena kebetulan kami bekerja di

bagiaIl tersebut. SedaIlgkan Wltuk cemaran selain

pestisida misalIlya logam berat dilal'Ukan oleh

kelompok YaIlg bekerja di bagian logam berat.

Bambang Wahyudi -DEP~
b.

-

ltlsektisida mencakup gOIOllgatl fosfat orgatlik,

klor organik, kat-bonat golon?an orgatlofosfat

antara tain metidation, fenitrotion, kloq>irifos

dan diazulon yang barns yang diijinkan sesuai

PERMENKES RI No. 46/Mellkes/Per 11X/1990

adalah 100 ppb. Sedangkatl klor orgatlik antat"a

laul endosulfan alpha dati beta, DDT adalall

100 ppb, DDE adalah 40 ppb dan Dieldt-in

adalah 0,70 ppb.

Dampak <X 13 HC, DDT, endosulfatl terhadap

manusia gangguan muntah (diare) dan ganggtlan

syaraf (kejati); Dampak kloq)il-ifos datI malation
terhadap matI usia gatlgguan sistem Sat"af.

Mohon lebih hati-hati I dipikirkan kembali

mengenai kesimpulan tentang ambang batas
mengingat karakteristik dari insektisida yang diteliti

membelik.ul "efek komulatif' di dalam tubuh

mallusia. Lebih bijak hila kesimpulan penelitian

dinyatakall meskipwl dosis insektisida di sekitar

PPr A masih di bawah batas ambang nalDWl

memiliki potensimenjadi polutan hila ekspose

dengall mallusia di sekitainya.

Suryanto -P3KRBiN BA TAN

Mengapa anda melakukaIl penelitiaI1

"Tll1gkat CemaraIl Residu lnsektisida di sekitar
PPTA Pasar Jum'at " , padahal ll1Sektisida tidak

dig\U1akan secara luas di PPT A SeqJong ? Mohon

penjelasaI1 . Ulfa T. Syahrir, P3TIR-BATAN

VIta T. Syahrir, P3TIR-BATAN Terima kasih atas saran Bapak. Insektisida

memang membelikan efek akwnulatif di dalam

tubuh manusia yakIli terakwnulasi dalam lemak.Untuk saat Sekm-ml" kmni melakukmlb

penelitiml ulsektisida di pasm- Jum'at dulu, Wittik

tahap selmljutnya kemUllgkinml akml dilanjutkan di
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