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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengetahui aktivitas enzim kolinesterase dalam darah petani yang 

terpapar pestisida golongan organofosfat sebelum dan sesudah pemberian jus strawberi 

(Fragaria chiloensis). Jenis penelitian ini penelitian eksperimental dengan rancangan pre-post 

design. Subjek penelitian petani penyemprot pestisida golongan organophosphat dengan 

jumlah 32 orang. Pemeriksaan aktivitas enzim kolinesterase dilakukan menggunakan 

tintometer kit komparator pembanding warna kolinesterase. Hasil penelitian menunjukkan  

rerata aktivitas enzim kolinesterase pada petani sebelum pemberian jus strawberi sebesar 

71,48% dan sesudah pemberian jus sebesar 82,42%, terjadi peningkatan aktivitas enzim 

kolinesterase adalah 10,48%.  Kesimpulan: terjadi peningkatan aktivitas enzim kolinesterase 

setelah pemberian jus strawberi. [JAMBS,2014;1(1):1-15] 

Kata kunci: Jus Strawberi, Kolinesterase, Pestisida 

 

THE INCREASE IN BLOOD CHOLINESTERASE ACTIVITY FARMERS GROUP 

EXPOSED ORGANOPHOSPHATE PESTICIDES WERE GIVEN JUICE 

STRAWBERRIES (FRAGARIA CHILOENSIS)  

Abstract 

The aim of this research is to investigate the activity of the enzyme cholinesterase in the 

farmer’s blood who had exposed to organophosphate pesticide groups before and after 

threated with strawberry juice (Fragaria chiloensis). The design of this research is 

experimental research with pre-post design. Subjects in this research are the farmers who 

apply pesticides of organophosphate group wich numbered of 32 people. Examination of 

cholinesterase enzyme activity was performed with Tintometer Color Comparator 

Cholinesterase kit. The results of this research show a mean activity of the enzyme 

cholinesterase in the farmer before juice strawberry intake is 71.48% and 82.42% after intake 

the strawberry juice, this shows an increase of enzyme cholinesterase activity of 10.48%. 

Conclusion: There is an increase in the enzyme cholinesterase activity after administration of 

strawberry juice. [JAMBS,2014;1(1):1-15]  

Keywords: Strawberry Juice, Cholinesterase, Pesticides 
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Pendahuluan  

Penggunaan pestisida di Indonesia 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Sebagian besar pestisida ini digunakan 

dalam sektor pertanian dan perkebunan 

untuk mengendalikan jasad pengganggu 

yang dapat menurunkan hasil panen.
1
   

Penggunaan pestisida tersebut pada 

umumnya memberikan manfaat serta 

dukungan keberhasilan pembangunan di 

bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, 

dan kesehatan masyarakat.  Di sisi lain 

penggunaan pestisida dapat berakibat 

buruk terhadap manusia dan lingkungan. 

Pestisida umumnya beracun karena 

mengandung zat kimia berbahaya seperti 

pestisida golongan organfosfat dan  

karbamat. Bahaya pestisida  sebagian besar 

menyerang golongan  petani karena sering 

kontak dengan pestisida. Pestisida masuk 

ke dalam tubuh petani dapat melalui 

penyerapan kulit, inhalasi, pemakaian 

kaleng bekas pestisida untuk tempat air, 

memakai baju tidak tertutup, dan tidak 

menggunakan alat pelindung diri.
2   

Hasil penelitian Anam
3
 

membuktikan bahwa persentase terbesar 

petani yang keracunan pestisida karena 

tidak menggunakan alat pelindung diri 

(APD) di Dusun Batu Mediri, Kota 

Mataram. Sejumlah 9 orang petani 

penyemprot yang menggunakan APD 4 

orang mengalami keracunan ringan, 5 

orang tidak mengalami keracunan dan 11 

orang tidak mengunakan APD. Dari 11 

orang yang tidak menggunakan APD 10 

orang mengalami keracunan ringan dan 1 

orang mengalami keracunan sedang.  

Petani yang terpapar pestisida akan 

mengalami penurunan aktivitas 

kolinesterase di dalam tubuh. 

Kolinesterase merupakan katalis biologis 

yang berperan menjaga agar otot, kelenjar, 

dan sel saraf bekerja harmonis. Jika 

aktivitas kolinesterase jaringan tubuh 

menurun, maka tidak dapat memengaruhi 

aktivitas asetilkolinesterase saraf, sehingga 

asetilkolin akan menumpuk di bagian 

ujung saraf  menganggu aliran impuls saraf 

dan akhirnya terjadi paralisis otot.
2   

Enzim kolinesterase memiliki makna 

patologis yang terletak pada  penurunan 

aktivitas. Enzim kolinesterase dihambat 

oleh senyawa organofosfat. Penurunan 

aktivitas enzim kolinesterase dalam darah 

merupakan petunjuk sensitif terhadap 

kontaknya seseorang oleh pestisida.  

Penurunan aktivitas enzim kolinesterase ini 

dibuktikan juga dengan hasil penelitian
4
 di 

Dusun Kembang Kuning desa Gerimax 

kecamatan Narmada kabupaten Lombok 

Barat, yang menyatakan bahwa hasil 

pemeriksaan aktivitas enzim kolinesterase 

pada darah petani yang terpapar pestisida 

setelah kontak 24 jam secara rata – rata 

adalah 56,25%, aktivitas enzim 

kolinesterase pada darah petani yang 

kontak setalah 48 jam secara rerata adalah 

61,25% dan aktivitas enzim kolinesterase 

pada darah petani yang kontak setelah 72 

jam secara rerata adalah 75,0%. Petani 

yang mengalami keracunan ringan 

sebanyak 19 orang, petani yang mengalami 

keracunan sedang sebanyak 6 orang, petani 

yang mengalami keracunan berat sebanyak 

1 orang, serta petani yang dengan aktivitas 

normal sebanyak 4 orang, artinya bahwa di 

dalam darah petani ada kandungan 

pestisida khususnya dari golongan 

organofosfat yang menghambat aktivitas 

enzim kolinesterase sehingga mengalami 

penurunan aktivitas didalam tubuh 
4
.   

Penurunan aktivitas enzim 

kolinesterase dapat diatasi dengan 

mengkonsumsi zat yang mengandung 

antioksidan terutama asam askorbat 

(vitamin C) dan senyawa fitokimia lain 

misalnya buah strawberi. Strawberi 

merupakan tanaman buah yang berupa 

herba yang ditemukan pertama kali di 

Chili, Amerika latin.  Pemanfaatan buah 

ini sangat luas baik langsung dimakan 

sebagai buah segar maupun diolah menjadi 

berbagai bahan makanan seperti kue, es 

krim, roti, selai, jus.
5
Strawberi 

mengandung senyawa asam elagik, 

kuersetin, kaempferol, asam fenolat, dan 

antosianin sebagai antioksidan yang dapat 

mencegah penggumpalan darah dan 

memperbaiki fungsi sel. Penelitian ini 
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bertujuan mengetahui  perbedaan aktivitas 

enzim kolinesterase darah petani yang 

terpapar pestisida golongan  organofosfat 

sebelum dan sesudah pemberian  jus 

strawberi (Fragaria chiloensis).
 

Metode  

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental dengan pre-post design.  

Analisis statistik menggunakan uji T-

berpasangan. Subjek penelitian ini adalah 

petani penyemprot pestisida golongan 

organofosfat di kecamatan Aikmel, 

kabupaten Lombok Timur sejumlah 32 

orang.  Teknik pengambilan sampel 

menggunakan  purposive sampling.  

Kriteria inklusi  meliputi  petani yang 

pernah kontak dengan bahan penyemprot 

pestisida golongan organofosfat,  petani 

penyemprot pestisida golongan 

organofosfat yang tidak memakai APD 

(Masker, sarung tangan, sepatu boot). 

Kriteria eksklusi yaitu penderita hipertensi, 

diabetes melitus, dan tuberkulosis. 

Instrumentasi penelitian : Komparator, Disk 

pembanding, Botol polietilen, Mikropipet, 

Pipet tetes atau pipet Pasteur, Yellow dan 

blue tip, Blood lancet, Autoklik, Kapas, 

Tabung reaksi  dan Rak tabung reaksi.  

Bahan Penelitian : Aquadest bebas CO2, 

Indikator Brom Thymol Blue (BTB), 

Larutan substrat Asetil Kolin Perklorat, 

Alkohol 70%.    

Data berupa lamanya kontak petani 

dengan pestisida dilakukan dengan metode 

wawancara langsung dan data berupa 

aktivitas enzim kolinesterase dalam darah 

petani yang terpapar pestisida sebelum dan 

sesudah pemberian jus strawberi 

dikumpulkan dengan menggnakan 

tintometer kit. Pembuatan jus strawberi, di 

mana formulanya sebagai berikut: 100 gr 

strawberi segar di cuci sampai bersih, 

ditambahkan air matang 100 ml, kemudian 

diblender sampai halus dan disajikan. 

Adapun gambar jus strawberi  yang di 

berikan pada petani penyemprot pestisida 

terlihat pada gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Jus Strawberi 

 

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan 

darah akan dapat diketahui tingkat 

keracunan oleh pestisida tersebut yaitu : 

1. Kategori Normal yaitu bila > 75% - 

100% aktifitas enzim kolinesterase 

dalam darah normal. 

2. Kategori keracunan ringan yaitu bila > 

50% -75% aktifitas enzim kolinesterase 

dalam darah normal. Orang yang 

diperiksa mungkin over exposure oleh 

karenanya perlu dikaji ulang. Jika 

responden lemah agar disarankan untuk 

istirahat (tidak kontak) dengan pestisida 

jenis organofosfat  selama 2 minggu, 

kemudian uji ulang sampai mencapai 

kesembuhan. 

3. Kategori keracunan sedang yaitu bila > 

25% - 50% aktifitas enzim kolinesterase 

dalam darah normal. Responden 

mengalami over exposure yang serius, 

disarankan untuk segera menguji ulang 

tingkat keracunan. Jika hasilnya benar 

responden disarankan istirahat dari 

semua pekerjaan yang berhubungan 

dengan insektisida. Bila yang 

bersangkutan sakit harus segera dirujuk 

pada pelayanan kesehatan terdekat. 

4. Kategori keracunan berat yaitu bila 0% 

- 25% aktifitas enzim kolinesterase 

dalam darah normal. Over exposure 

yang sangat serius dan berbahaya. Perlu 

diuji ulang dan yang bersangkutan harus 

diistirahatkan dari semua pekerjaan dan 

perlu segera di rujuk kepada pemeriksa 

medis (Depkes RI,  1992). 

Pengumpulan data petani 

penyemprot pestisida di  Kecamatan 
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Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. 

Analisis Data menggunakan uji statistik 

menggunakan uji T- berpasangan (Paired 

T Test) dan apabila data yang dihasilkan 

tidak berdistribusi normal maka dilakukan 

uji non parametrik wilcoxon signed rank 

test dengan tingkat kepercayaan 95% (p α 

0,05).  

Hasil 

Sampel yang digunakan adalah darah 

kapiler sebanyak 32 sampel. Karakteristik 

responden dalam penelitian ini terlihat 

pada tabel 1. Tabel 1. menunjukkan bahwa 

tingkat keracunan pada petani sebelum 

pemberian jus strawberi yaitu keracunan 

ringan sebanyak 30 orang petani (93,8%), 

dan petani yang tidak mengalami 

keracunan (normal) sebanyak 2  orang 

(6,3%), sedangkan tingkat keracunan pada  

petani setelah pemberian jus strawberi 

yaitu keracunan ringan sebanyak 12 orang 

(37,5%) dan petani yang tidak mengalami 

keracunan (normal) sebanyak 20 orang 

(62,5 %).  Hal tersebut menunjukkan 

tingkat keracunan ringan sebagian besar 

pada petani  menjadi menurun setelah 

pemberian jus strawberi. 

 

Tabel 1    Distribusi Karakteristik Responden 

No. Karakteristik Responden Jumlah (orang) 

1 Jenis Kelamin 

-  Laki-Laki 

-  Perempuan 

 

28 

4 

2 Umur ( Tahun ) 

- 25-35 

- 36-45 

- 46-55 

- 56-60 

 

8 

7 

7 

10 

3 Lama terpapar pestisida 

     -   ≤ 5 tahun 

     -   > 5 tahun 

 

19 

13 

4 Terakhir kontak dengan pestisida  

   -   ≤ 5 hari 

   -   > 5 hari 

 

24 

8 

5 Frekuensi penyemprotan 

- 1 minggu sekali 

- 2 minggu sekali 

-   1 bulan sekali 

 

14 

12 

6 

 

Hasil pemeriksaan aktivitas enzim 

kolinesterase berdasarkan tingkat 

keracunan pada petani di kecamatan 

Aikmel sebelum dan sesudah pemberian 

jus strawberi terdapat pada Tabel  2.  

 

Tabel 2. Hasil pemeriksaan aktivitas enzim kolinesterase berdasarkan tingkat keracunan 

sebelum dan  sesudah pemberian jus strawberi  pada petani di kecamatan  Aikmel  

 

Perlakuan 

Tingkat Keracunan Jumlah 

Keracunan Ringan 

(%) 

Normal (%) 

Sebelum pemberian jus 

strawberi 

30 (93,8) 2 (6,3) 32 (100) 

Sesudah pemberian jus 

strawberi 

12 (37,5) 20 (62,5) 32 (100) 
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Pembahasan 

Pemaparan pestisida yang berlebihan 

dalam tubuh penyemprot akan 

memengaruhi kerja enzim kolinesterase 

darah.  Penurunan aktivitas enzim ini dapat 

dikategorikan dalam empat kelompok yaitu 

normal (>75‒100%),  keracunan ringan 

(>50–75%),  sedang (>25–50%),  dan berat 

(0–25%).  Kebiasaan petani yang tidak 

memakai alat pelindung diri secara 

lengkap pada waktu menggunakan 

pestisida akan memengaruhi tingkat 

pemaparan.  Tingkat pengetahuan, sikap,  

dan prilaku petani mengenai bahaya 

pestisida akan memengaruhi kesediaan 

petani untuk memakai APD, serta 

melakukan penanganan dan pengelolaan 

pestisida dengan baik.  Paparan yang 

berlangsung terus-menerus lebih 

berbahaya daripada paparan yang terputus-

putus pada waktu yang sama.  Pemaparan 

yang telah lewat perlu diperhatikan bila 

terjadi risiko pemaparan baru,  karena itu 

penyemprot yang terpapar berulang kali 

dan berlangsung  

lama dapat menimbulkan keracunan 

kronik. Telah dibuktikan bahwa 

penggunaan pestisida jangka panjang dapat 

menyebabkan kanker seperti non 

Hodgkin’s lymphoma.
7   

Hasil penelitian nenunjukkan 

sebagian besar petani telah terpapar 

pestisida selama ±5-10 tahun.  Semakin 

lama petani terpapar pestisida maka risiko 

keracunan semakin tinggi, tetapi dari uji 

kolinesterase didapatkan hasil bahwa 

petani di kecamatan Aikmel hanya 

mengalami keracunan ringan.   Hal 

tersebut kemungkinan disebabkan karena 

petani menggunakan APD yang 

konvensional seperti handuk atau 

saputangan sebagai penutup hidung.   

Faktor lingkungan sangat berperan dalam 

memengaruhi keracunan pestisida.  Faktor 

lingkungan yang berperan antara lain 

temperatur dan arah angin, temperatur  

yang aman dalam menyemprot pestisida 

pada 24- 30 °C dan waktu penyemprotan 

pagi hari pukul 06.00-08.00 dan  pukul 

16.00-18.00. Jika suhu lingkungan tinggi 

akan memengaruhi penyerapan pestisida 

ke dalam tubuh melalui kulit.  Arah angin 

dan kecepatan angin penting diperhatikan 

pada saat penyemprotan. Apabila 

penyemprotan dilakukan pada saat 

kecepatan angin tinggi dan melawan arah 

angin,  justru yang terjadi pestisida akan 

lebih banyak terpapar saat menyemprot,  

sehingga pestisida masuk ke dalam tubuh 

melalui pernapasan dan kulit.  Pestisida 

dapat masuk melalui kulit, mulut dan 

pernafasan.  Keracunan pestisida terjadi 

bila ada bahan pestisida yang mengenai 

dan/atau masuk ke dalam tubuh dalam 

jumlah tertentu.  Keracunan akut atau 

kronis akibat kontak dengan pestisida 

dapat melalui mulut, penyerapan melalui 

kulit, dan melalui saluran pernapasan.
1    

Keracunan ringan pada petani di 

Kecamatan Aikmel timbul karena 

rendahnya kesadaran para petani untuk 

mengenali dengan baik gejala dan tanda 

keracunan pestisida.   Tindakan 

pencegahan lebih baik dilakukan untuk 

menghindari keracunan.    Sebagai upaya 

pencegahan keracunan pestisida sampai ke 

tingkat yang membahayakan kesehatan, 

orang yang berhubungan dengan pestisida 

harus memperhatikan membaca semua 

instruksi dan pengarahan yang ada pada 

label pestisida, menjaga kemasan pestisida 

selalu tertutup,  menyimpan pestisida 

dalam wadah aslinya,  tidak memindahkan 

pestisida dalam wadah yang lain,  

menyimpan pestisida pada tempat yang 

kering dan mempunyai ventilasi,  tidak 

diperkenankan merokok,  makan dan 

minum selama menangani pestisida,  tidak 

membuka kemasan dengan cara memaksa 

atau mencongkel,  jangan membuka alat 

semprot bocor.
2
    

Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa pemberian jus strawberi dapat 

meningkatkan aktivitas enzim 

kolinesterase,  sehingga dapat menurunkan 

tingkat keracunan.  Hasil ini diduga 

berdasarkan pengaruh langsung dan tidak 

langsung senyawa yang terkandung dalam 

buah strawberi.  Senyawa yang terdapat 

dalam buah strawberi meliputi antisionin,  
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asam ellagik, fenol,  vitamin E,  vitamin C,  

kalsium,  magnesium,  fosphor, natrium, 

asam linolenik.  Komponen ini  

menjelaskan kandungan zat aktif 

mempunyai pengaruh aktivitas antioksidan 

secara in vivo.   Selain itu, jus stroberi 

mempunyai beberapa efek farmakologi dan 

psikologi sebagai efek antiinflamantori, 

analgesik, dan kordiotonik.
8,9  

Flavonoid 

sebagai salah satu kandungan fitokimia 

strawberi  bekerja baik dengan vitamin C 

sehingga meningkatkan pertahanan tubuh.  

Sebagai antioksidan, flavonoid dapat 

menghalau radikal bebas dan 

membersihkan tubuh dari racun 

(detoksifikasi).   Kandungan asam lemak 

berantai panjang, yang terkandung dalam 

strawberi , asam lemak seperti  oleat,  

linoleat,  dan linolenat bekerja 

memperbaiki fungsi hati.  Selain itu, 

strawberi kaya akan growth factor 

sehingga dapat memperbaiki sel-sel rusak.   

Kandungan asam elagik dan senyawa 

folifenol lain yang memiliki aktivitas 

sebagai antioksidan adalah katekin,  

kuersetin, dan kaempferol yang tinggi,  

ampuh melakukan regenerasi sel secara 

singkat.
8,9

  

Kesimpulan  

1. Aktifitas  enzim kolinestrase rerata pada 

petani sebelum pemberian jus strawberi 

sebesar 71,48% 

2. Aktifitas  enzim kolinestrase rerata pada 

petani sesudah pemberian jus strawberi 

sebesar 82,42% 

3. Ada perbedaan aktifitas  enzim 

kolinestrase  secara signifikan sebelum 

dan sesudah pemberian jus strawberi. 

Saran 

1. Bagi petani yang terpapar pestisida agar 

mempergunakan alat pelindung diri 

serta memperhatikan faktor lingkungan 

berupa cuaca dan arah angin pada waktu 

penyemprotan, melakukan tindakan 

pencegahan keracunan dengan 

mengenali gejala dan tanda keracunan, 

dan mengkonsumsi buah-buahan yang 

banyak mengandung antioksidan dan 

vitamin salah satunya buah strawberi 

untuk membantu percepatan 

detoksifikasi racun dari dalam tubuh. 

2. Bagi instansi terkait untuk memberikan 

penyuluhan dan sosialisasi tentang 

bagaimana proses penyemprotan 

tanaman dengan baik dan benar. 

3. Bagi peneliti lain agar meneliti aktifitas 

enzim kolinesterase secara kuantitatif. 
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