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ABSTRACT 

 
Excessive use of chemical insecticides by farmers could lead to the emergence of 
insecticide residues on plants. Analysis on three samples of red chili in the area Kubang 
and Palas, Pekanbaru using Gas Chromatography showed positive results for residues of 
profenofos and λ-cyhalotrin with content ranging between 0.1264 – 4.5110 and 0.3220 
– 0.8782 mg/kg, but not detected containing diazinon residues. Water rinse method was 
able to decrease the concentration of insecticide residues until 8 – 26 % for rinse with 
cold water and 29 – 43 % for rinse with hot water. This data was supported by the 
results of the analysis of the phosphate and chloride’s content in rinse water sample, 
phosphate’s concentration were in the range of 1.6055 – 7.8899 ppm for cold water and 
7.8899 – 18.4404 ppm for hot water, while chloride’s concentration were in the range of 
0 – 0.1511 and 0.1511 – 0.3777 ppm, respectively for cold water and hot water. 
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ABSTRAK 
 
Penggunaan insektisida kimia secara berlebihan oleh para petani, dapat menyebabkan 
munculnya residu insektisida pada tanaman. Analisis yang dilakukan pada tiga sampel 
cabai merah keriting yang ditanam di daerah Kubang dan Palas, Pekanbaru 
menggunakan kromatografi gas menunjukkan hasil yang positif untuk residu profenofos 
dan λ-sihalotrin dengan kandungan masing-masingnya berkisar antara 0,1264 – 4,5110  
dan 0,3220 – 0,8782 mg/kg, tetapi tidak terdeteksi mengandung residu diazinon. Upaya 
pencucian cabai merah keriting terbukti dapat menurunkan kandungan residu insektisida 
sebesar 8 – 26 % untuk pencucian dengan air biasa dan 29 – 43 % untuk pencucian 
dengan air panas. Data ini didukung oleh hasil analisis kandungan fosfat dan  klorida 
pada air cucian cabai merah keriting, kandungan fosfat pada air biasa dan air panas 
masing-masing berkisar antara 1,6605 – 7,8899 dan 7,8899 – 18,4404 ppm, sementara 
kandungan klorida berkisar antara 0 – 0,1511 dan 0,1511 – 0,3777 ppm berturut-turut 
untuk air biasa dan air panas.  
 
Kata kunci : cabai merah keriting, residu insektisida, kromatografi gas, pencucian 
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PENDAHULUAN   
 

Cabai merah keriting (Capsicum 
annum L.) merupakan salah satu 
komoditas hortikultura penting di 
Indonesia, selain digunakan untuk 
keperluan rumah tangga, cabai merah 
keriting juga digunakan untuk keperluan 
industri, diantaranya industri bumbu 
masakan, industri makanan dan industri 
obat-obatan atau jamu (Nurfalach, 
2010).  

Budidaya tanaman cabai merah 
keriting seringkali terganggu oleh 
serangan hama dan penyakit tanaman, 
akibatnya penggunaan pestisida kimia 
untuk mengatasi serangan hama dan 
penyakit tersebut semakin meningkat. 
Pestisida mengacu pada zat atau 
campuran zat yang digunakan untuk 
mencegah, memusnahkan, menolak, atau 
memusuhi hama dalam bentuk hewan, 
tanaman, dan mikroorganisme 
penggangu (Soemirat, 2003). 
Penggunaan pestisida secara berlebihan 
dapat menimbulkan permasalahan baru 
seperti meningkatnya kekebalan hama 
terhadap pestisida akibat penggunaan 
dosis yang berlebihan, serta 
menyebabkan munculnya residu 
pestisida pada tanaman cabai merah 
keriting.   

Penelitian yang dilakukan oleh 
Dalimunthe, dkk (2012) menunjukkan 
bahwa 3 dari 10 sampel cabai merah 
segar yang terdapat di beberapa pasar di 
Medan positif mengandung residu 
insektisida profenofos. Sementara 
Yumarto, dkk (2012) melalui 
penelitiannya pada beberapa petani di 
daerah Sulawesi Selatan, menyimpulkan 
bahwa residu insektisida profenofos 
positif terdapat pada cabai merah yang 
siap panen dan kadar residu ini melebihi 
Batas Maksimum Residu (BMR), selain 

itu ditemukan pula bahwa cabai merah 
ini mengandung residu insektisida 
klorpirifos walaupun nilainya masih di 
bawah ambang batas BMR.  

Efek yang ditimbulkan oleh 
residu pestisida bersifat tidak langsung 
terhadap konsumen, namun dalam 
jangka panjang dapat menyebabkan 
gangguan kesehatan diantaranya berupa 
gangguan pada syaraf dan metabolisme 
enzim. Residu pestisida yang terbawa 
bersama makanan akan terakumulasi 
pada jaringan tubuh yang mengandung 
lemak. Akumulasi residu pestisida ini 
pada manusia dapat merusak fungsi hati, 
ginjal, sistem syaraf, menurunkan 
kekebalan tubuh, menimbulkan cacat 
bawaan, alergi dan kanker (Munarso, 
dkk, 2006). 

Oleh karena itu, beberapa upaya 
perlu dilakukan untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan kandungan 
residu pestisida pada tanaman cabai 
merah keriting ini, salah satunya melalui 
proses pencucian. Alsuhendra (1998) 
dalam penelitiannya menemukan bahwa 
residu pestisida yang terkandung dalam 
sayuran mentah akan mengalami 
penurunan dan bahkan ada yang bisa 
dihilangkan setelah sayuran tersebut 
mengalami pengolahan baik dengan 
pemanasan (perebusan, penumisan) 
maupun yang diolah tanpa menggunakan 
panas (hanya dengan pencucian). 

Penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisis residu pestisida jenis 
insektisida pada tanaman cabai merah 
keriting yang ditanam di daerah Kubang 
dan Palas, Pekanbaru, serta menganalisis 
residu insektisida pada tanaman cabai 
merah keriting yang diberi perlakuan 
pencucian menggunakan air biasa dan air 
panas, instrumen yang digunakan ialah 
kromatografi gas yang dilengkapi 
dengan detektor FPD dan ECD. Analisis 
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dilakukan pula terhadap air cucian cabai 
merah keriting, untuk melihat apakah air 
mampu menguraikan fosfat dan klorida 
sebagai salah satu gugus penyusun 
formulasi pestisida. Analisis kandungan 
fosfat dilakukan menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis, sementara 
untuk analisis klorida menggunakan 
metode titrasi Argentometri (Mohr). 

 
METODE PENELITIAN 
 
a. Alat dan Bahan 

 
Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Spektrofotometer 
UV-Vis (Thermoscientific Genesys 20), 
Kromatografi Gas (Shimadzu GC-2010) 
dengan detektor FPD dan ECD, ultra 
turaks (Heidolph Silent Crusher M), 
Rotavapor (Heidolph WB ECO), 
timbangan analitik (Mettler tipe AE200), 
spatula, batang pengaduk, pisau dan 
talenan, saringan, Hot Plate, buret 50 
mL dan peralatan gelas yang umum 
digunakan di laboratorium. 

Bahan yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah sampel cabai merah 
keriting, larutan standar pestisida 
(profenofos, diazinon, dan λ-sihalotrin), 
aseton, diklorometan, petroleum benzen, 
isooktan, toluen, asam sulfat (H2SO4) 
5N, kalium antimonil tartrat 
(K(SbO)C4H4O6.1/2H2O), ammonium 
molibdat ((NH4)6Mo7O24.4H2O), asam 
askorbat (C6H8O6) 0,1 M, kalium 
dihidrogen fosfat anhidrat (KH2PO4), 
indikator fenolftalin, natrium klorida 
(NaCl) 0,0141 N, kalium kromat 
(K2CrO4) 5%, perak nitrat (AgNO3) dan 
akuades.  

 
 
 
 

b. Pengambilan dan Persiapan 
Sampel 
 

Sampel cabai merah keriting 
diambil dari tiga orang petani. Satu 
sampel diambil di daerah Kubang, 
Kecamatan Siak Hulu dan dua sampel 
lainnya diambil di daerah Palas, 
Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Sampel 
dari masing-masing petani dipisahkan 
menjadi 3 bagian untuk 3 perlakuan, 
yaitu untuk analisis tanpa pencucian, 
dicuci dengan air biasa, dan dicuci 
dengan air panas. Untuk analisis tanpa 
pencucian, sampel cabai merah keriting 
dipotong tipis-tipis, ditimbang sebanyak 
15 gram, lalu dilanjutkan dengan proses 
ekstraksi.    

 
c. Proses pencucian sampel dengan 

air biasa dan air panas 
 

Sampel cabai merah keriting 
dipotong-potong menjadi 2 – 3 bagian, 
lalu ditimbang masing-masing sebanyak 
100 gram dan direndam dalam 200 mL 
air biasa atau air panas selama 5 menit. 
Setelah itu, dilakukan penyaringan 
dengan saringan sehingga diperoleh 
filtrat hasil pencucian sampel dengan 
volume akhir kurang dari 200 mL, 
kemudian filtrat ini dimasukkan ke 
dalam labu takar 200 mL dan ditepatkan 
hingga tanda batas. Filtrat ini kemudian 
digunakan untuk uji fosfat menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis dan uji klorida 
menggunakan metode titrasi 
Argentometri (Mohr). Sampel yang telah 
dicuci kemudian dikeringanginkan, lalu 
dipotong tipis-tipis dan ditimbang 
sebanyak 15 gram, untuk kemudian 
dilanjutkan dengan proses ekstraksi. 
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d. Analisis Residu Insektisida 
(Direktorat Jenderal Bina Produksi 
Tanaman Pangan)  
 

Sampel cabai merah keriting 
yang telah dipotong tipis-tipis, 
ditimbang sebanyak 15 g, kemudian 
ditambahkan pelarut aseton, 
diklorometan dan petroleum benzen 
masing-masing sebanyak 30 mL. 
Campuran dilumatkan selama kurang 
lebih 60 detik menggunakan ultra turaks 
dengan kecepatan 14 rpm, kemudian 
disaring menggunakan kertas saring. 
Filtrat yang dihasilkan dipipet sebanyak 
25 mL ke dalam labu bulat dan 
dipekatkan dalam rotavapor pada suhu 
tangas air 400C, sampai kering. Terakhir, 
residu dilarutkan dalam 5 mL isooktana : 
toluena (9 : 1 v/v) untuk kemudian 
diinjeksikan sebanyak 1 μl ke dalam alat 
kromatografi gas.  

 
e. Analisis Fosfat (SNI 06-6989.31-

2005) 
 

Sampel air cucian cabai merah 
keriting dipipet sebanyak 50 mL ke 
dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 1 
tetes indikator fenolftalin. Kemudian, 
larutan campuran ditambahkan sebanyak 
8 mL dan dihomogenkan. Larutan  
didiamkan selama ± 27 menit kemudian 
dimasukkan ke dalam kuvet pada alat 
spektrofotometer, serapannya dibaca dan 
dicatat pada panjang gelombang 665 nm. 
Kandungan fosfat dalam sampel dihitung  
menggunakan persamaan regresi yang 
diperoleh dari kurva kalirasi larutan 
standar fosfat dan dikalikan dengan 
faktor pengenceran. 

 
 
 
 

f. Analisis Klorida (SNI 06-6989.19-
2004 
 

Sampel air cucian cabai merah 
keriting dipipet sebanyak 5 mL secara 
triplo dan dimasukkan ke dalam 
Erlenmeyer 25 mL, hal yang sama 
dilakukan pula terhadap blanko. Lalu 
ditambahkan 0,2 mL larutan indikator 
K2CrO4 5% dan sampel dititrasi dengan 
larutan baku AgNO3 sampai titik akhir 
titrasi, yang ditandai dengan 
terbentuknya endapan berwarna merah 
kecoklatan Ag2CrO4, dan dicatat volume 
AgNO3 yang digunakan.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
a. Kandungan residu insektisida 
 

Analisis yang dilakukan terhadap 
tiga sampel cabai merah keriting yang 
ditanam di daerah Kubang dan Palas, 
Pekanbaru, menunjukkan bahwa ketiga 
sampel terdeteksi mengandung residu 
insektisida golongan organofosfat 
dengan bahan aktif profenofos dan 
residu insektisida golongan piretroid 
dengan bahan aktif λ-sihalotrin. Akan 
tetapi, tidak terdeteksi mengandung 
residu diazinon. Hasil analisis 
menggunakan kromatografi gas tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan 
Tabel 1. dapat dilihat bahwa kandungan 
residu profenofos tertinggi terdapat pada 
sampel B tanpa diberi perlakuan 
pencucian yaitu sebesar 4,5110 mg/kg, 
sementara untuk kandungan residu λ-
sihalotrin tertinggi, terdapat pada sampel 
A tanpa perlakuan  pencucian, yaitu 
sebesar 0,8782 mg/kg.  
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Tabel 1. Hasil analisis residu insektisida dan % residu insektisida yang hilang setelah 
dilakukan perlakuan pencucian pada ketiga sampel cabai merah keriting yang 
ditanam di daerah Kubang dan Palas, Pekanbaru 

Keterangan: 
ttd : tidak terdeteksi 

 
Berdasarkan survei yang 

dilakukan terhadap para petani cabai 
merah keriting di daerah Kubang dan 
Palas, Pekanbaru, diperoleh kesimpulan 
bahwa dalam penggunaan insektisida 
pada tanaman cabai merah keritingnya, 
para petani belum atau bahkan tidak  
mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini 
dapat dilihat dari tidak adanya 
keseragaman antara petani satu dengan 
lainnya dalam  hal pemberian dosis 
insektisida terhadap tanaman cabai 
merah keritingnya, sikap petani yang 
justru menambah dosis pestisida, 
mengganti jenis pestisida, dan 
mencampurkan jenis insektisida satu  
dengan lainnya saat serangan hama 
semakin meningkat, serta perbedaan 
frekuensi pengaplikasian insektisida dan 
bahkan cenderung terlalu dekat, 
merupakan beberapa faktor yang 
menyebabkan adanya perbedaan 
kandungan residu insektisida antara 
cabai merah keriting satu dengan lainnya 

 
 
 

Pada beberapa penelitian lain 
terbukti bahwa residu insektisida 
golongan organofosfat ditemukan pada 
jenis sayuran cabai dan wortel dengan 
kandungan profenofos 0,11 mg/kg, 
deltametrin 7,73 mg/kg, klorpirifos 2,18 
mg/kg, tulubenzuron 2,89 mg/kg dan 
permetrin 1,80 mg/kg (Soemirat, 2003). 
Residu pestisida diazinon pada bawang 
merah dari Alahan Panjang dan Sungai 
Nanam, Kecamatan Lembah Gumati, 
Padang telah melewati nilai BMR yaitu 
2,006 mg/kg dan 1,764 mg/kg (Asmita, 
2010).  

Residu insektisida pada tanaman 
cabai merah keriting ini masih berada di  
bawah batas maksimum residu (BMR) 
sebesar 5 dan 1 mg/kg, masing-masing 
untuk profenofos dan λ-sihalotrin. Akan 
tetapi beberapa upaya perlu dilakukan 
untuk mengurangi residu insektisida 
pada tanaman cabai merah keriting ini, 
agar keselamatan konsumen lebih 
terjamin.  

Sampel Bahan aktif 
Residu 

insektisida 
(mg/kg) 

Pencucian air biasa Pencucian air panas 

Residu 
insektisida 

(mg/kg) 

Residu 
yang 

hilang 
(%) 

Residu 
insektisida 

(mg/kg) 

Residu 
yang 

hilang 
(%) 

A 
Profenofos 

0,5911 0,4577 22,57 0,3801 35,69 
B 4,5110 4,0335 10,58 2,9803 33,93 
K 0,1802 0,1657 8,05 0,1264 29,86 
A 

λ-sihalotrin 
0,8782 0,6474 26,28 0,4952 43,61 

B 0,7709 0,5825 24,44 0,4995 35,21 
K 0,4778 0,4057 15,09 0,3220 32,61 
A 

Diazinon 
ttd* Ttd  ttd  

B ttd Ttd  ttd  
K ttd Ttd  ttd  
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Atmawidjaja (2004) melalui 
penelitiannya menyimpulkan bahwa ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi 
penurunan residu insektisida antara lain 
(1) penguapan, (2) perlakuan mekanis 
dan fisik, pestisida berkurang karena 
terlarut akibat pencucian dan (3) kimiawi 
(pencucian dengan detergen). Sementara 
Sembiring (2011) melalui penelitiannya 
menyimpulkan bahwa pencucian dengan 
air, air panas dan larutan pencuci buah 
dapat menurunkan residu pestisida 
profenofos pada cabai merah dan kadar 
residu pestisida metidation pada tomat 
(Atmawidjaja, 2004). 

Oleh karena itu, salah satu upaya 
yang dilakukan untuk mengurangi 
kandungan residu insektisida pada 
tanaman cabai merah keriting yang 
dilakukan pada penelitian kali ini, yaitu 
melalui pencucian dengan air biasa dan 
air panas. Tabel 1. juga menunjukkan 
bahwa upaya pencucian terbukti mampu 
menurunkan residu insektisida 
profenofos sebesar 8 – 22 % untuk 
pencucian menggunakan air biasa, dan 
29 – 35 % untuk pencucian 
menggunakan air panas. Sementara 
kandungan residu λ-sihalotrin pada cabai 
merah keriting mengalami penurunan 
antara 15 – 26 % untuk sampel yang 
dicuci dengan air biasa, dan 32 – 43 % 
untuk sampel yang dicuci menggunakan 
air panas.  
 Penurunan residu akibat 
pencucian ini juga didukung oleh hasil 
analisis fosfat dan klorida pada air 
cucian cabai merah keriting, yang 
ditunjukkan pada Tabel 2. 

Kandungan fosfat dan klorida 
pada air cucian cabai merah keriting ini 
menunjukkan bahwa fosfat dan klorida 
sebagai salah satu unsur penyusun 
formulasi insektisida kimia, dapat ikut 
terurai pada air cucian cabai merah 
keriting, di samping kemungkinan 

bahwa adanya kandungan fosfat dan 
klorida ini dapat berasal dari tanah, 
maupun dari sisa insektisida kimia yang 
tersimpan di tanah sebagai akibat dari 
penggunaan insektisida kimia pada 
tanaman sebelum tanaman cabai merah 
keriting. 

 
Tabel 2. Hasil analisis kandungan fosfat  

dan klorida pada air cucian 
cabai merah keriting 

 
Akumulasi residu insektisida 

dalam tubuh, dapat menimbulkan 
beberapa gejala keracunan seperti 
kelelahan yang berlebihan, kulit iritasi 
dan terasa seperti terbakar, keringat 
berlebihan,  iritasi pada mata, air mata 
berlebihan, serta kaburnya penglihatan. 
Pada saluran pencernaan gejala 
keracunan pestisida akan ditandai 
dengan mulut dan kerongkongan yang 
terbakar, air ludah yang berlebihan, 
mual, muntah, perut kejang atau sakit, 
dan mencret. Keracunan pestisida juga 
dapat menimbulkan gangguan pada 
sisitem syaraf yang ditandai dengan 
gejala kesulitan bernapas, napas 
berbunyi, batuk, dada sakit atau kaku 
(Weir dan Schapiro, 1998). 
 
KESIMPULAN 
 

Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan terhadap tiga sampel cabai 

Kode 
Sampel 

Pencucian air biasa Pencucian air panas 

Kandungan 
PO43-  
(ppm) 

Kandungan 
Cl-  

(ppm) 

Kandungan  
PO43- 
(ppm) 

Kandungan  
Cl-  

(ppm) 

A 6,7889 0 7,8899 0,1511 

B 7,8899 0,1511 18,4404 0,3777 

K 1,6055 0 11,1238 0,3777 
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merah keriting yang ditanam di daerah 
Kubang dan Palas, Pekanbaru, diperoleh 
kesimpulan bahwa ketiganya terdeteksi 
mengandung residu profenofos dan λ-
sihalotrin, tetapi tidak terdeteksi 
mengandung residu diazinon. Walaupun 
kandungan residu insektisida ini masih 
berada di bawah Batas Maksimum 
Residu (BMR) untuk cabai merah 
keriting, namun beberapa upaya perlu 
dilakukan untuk mengurangi kandungan 
residu insektisida tersebut, salah satunya  
melalui pencucian dengan air biasa dan 
air panas. 
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