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ABSTRACT 

 

Pesticide is not only used to control pest and plant deseases, but its residue will also 

give negative influence. Pesticide residues were analyzed by Gas Chromatography with 

FPD detector. The results showed that the residue of diazinon found in cauliflower at 

Koto Baru was ranged from 0.0309 to 0.0654 mg/kg. Its concentration was under MRLs 

diazinon (0.5 mg/kg). The diazinon residues was reduced in cauliflower from 17 to 54% 

after normal water washing and from 23 to 100% by hot water washing. The rinse water 

treatment for phosphate were in the range of 1.193-1.789 ppm (normal water) and 

21.560-88.530 ppm (hot water), while the chloride concentration were in the range of 

0.1133-0.2266 ppm (normal water) and 0.3777-0.7554 ppm (hot water). 
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ABSTRAK 

 

Penggunaan pestisida disamping untuk mengontrol hama dan penyakit pada tanaman, 

pestisida juga berdampak negatif berupa adanya residu pestisida. Residu pestisida 

dianalisis menggunakan Kromatografi Gas detektor FPD. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, residu pestisida diazinon ditemukan dalam sayur bunga kol pasca panen di Koto 

Baru, yaitu berkisar antara 0,0309-0,0654 mg/kg. Konsentrasi residu pestisida diazinon 

yang diperoleh masih dibawah BMR yaitu 0,5 mg/kg. Proses preparasi berupa 

pencucian dengan air biasa mampu mengurangi kadar pestisida diazinon sebanyak 17-

54%, sedangkan pencucian dengan menggunakan air panas mampu mengurangi kadar 

diazinon 23-100 %. Kandungan fosfat dalam air cucian sayur bunga kol dengan air 

biasa berkisar 1,193-1,789 ppm dan dengan air panas berkisar 21,560-88,530 ppm. 

Sedangkan kandungan klorida dalam sampel air cucian sayur bunga kol dengan air biasa 

yaitu berkisar 0,1133-0,2266 ppm dan dengan air panas berkisar 0,3777-0,7554 ppm. 

 

Kata kunci: Residu pestisida, KG-FPD, Bunga kol, Pengaruh pencucian 
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PENDAHULUAN 

 

Bunga kol (Brassica oleracea L. 

grup Botrytis) merupakan salah satu 

sayuran dataran tinggi yang memiliki 

cita rasa yang khas dan mengandung zat 

gizi yang penting bagi tubuh manusia. 

Bagian yang dikonsumsi pada sayuran 

ini adalah massa bunganya atau disebut 

churd (Rukmana, 1994). Produksi 

bunga kol di Indonesia setiap tahunnya 

terus mengalami peningkatan, seperti 

pada tahun 2013 permintaan sayur 

bunga kol meningkat menjadi 145.079 

ton (Simatupang, 2014). Jumlah 

permintaan sayur bunga kol yang terus 

meningkat setiap tahunnya membuat 

para petani terus memproduksi sayur 

bunga kol dalam jumlah besar ditengah 

berbagai permasalahan yang ada, salah 

satunya adalah serangan hama dan 

penyakit. 

Cara yang paling sering 

digunakan para petani untuk 

mengendalikan hama dan penyakit 

tanaman bunga kol adalah dengan 

menggunakan pestisida. Akan tetapi 

penggunaan pestisida oleh para petani 

kebanyakan tidak sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan sehingga dapat 

menimbulkan berbagai dampak negatif 

baik bagi manusia maupun lingkungan. 

Salah satunya adalah adanya residu 

pestisida dalam produk pertanian. 

Selain itu, kandungan klorida dan fosfat 

pada pestisida juga dapat menimbulkan 

beberapa penyakit jika terakumulasi 

dalam jumlah besar pada tubuh 

manusia, meskipun keduanya 

merupakan mineral makro yang 

diperlukan bagi tubuh. 

Residu pestisida pada sayuran 

dapat diminimalisirkan dengan 

melakukan pengolahan yang baik 

terhadap sayuran, sesuai dengan 

pernyataan Alsuhendra (1998) dalam 

penelitiannya yang 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). 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan adalah 

Spektrofotometer UV-Vis 

(Thermoscientific Genesys 20), 

Kromatografi Gas (Shimadzu GC-2010) 

dengan detektor FPD, ultra turaks 

(Heidolph Silentcrusher M), rotavapor 

(Heidolph Laborota 4000 Efficient WB 

ECO),timbangan analitik (Mettler Tipe 

Ae200), spatula, pisau, telenan, hot 

plate, buret 50 mL dan seperangkat alat 

gelas standar laboratorium. 

Bahan-bahan yang digunakan 

adalah sayur bunga kol pasca panen, 

larutan standar pestisida (klorpirifos, 

profenofos dan diazinon), aseton, 

diklorometana, petroleum benzen 40oC–

60oC, isooktana, toluena, akuades, asam 

sulfat (H2SO4) 5N, kalium antimonil 

tartarat (K(SbO)C4H4O6.½ H2O), 

amonium molibdat 

((NH4)6Mo7O24.4H2O), asam askorbat 

(C6H8O6) 0,1 M, kalium dihidrogen 

fosfat anhidrat (KH2PO4), natrium 

klorida (NaCl) 0,0141N, kalium kromat 

(K2CrO4) 5%, perak nitrat (AgNO3) 

0,0141N, indikator fenolftalein. 
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b. Persiapan dan Penanganan 

Sampel 

 

Sampel diambil secara acak dari 3 

orang petani bunga kol di daerah Koto 

Baru Kota Padang Panjang Kabupaten 

Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. 

Sampel dipotong-potong dengan 

panjang ± 2 cm dan lebar ± 3 cm 

selanjutnya sampel dipisahkan menjadi 

3 perlakuan, yaitu analisis tanpa 

pencucian, dicuci dengan air biasa dan 

dicuci dengan air panas, setelah itu 

dilanjutkan dengan proses ekstraksi. 

 

c. Proses Pencucian Sampel 

 

Sampel ditimbang sebanyak 100 

gram, selanjutnya direndam dalam 200 

mL air biasa atau air panas selama 5 

menit. Setelah itu dilakukan proses 

penyaringan dengan menggunakan 

kertas saring hingga diperoleh filtrat 

hasil pencucian dengan volume akhir 

kurang dari 200 mL, kemudian filtrat ini 

dimasukkan ke dalam labu takar 200 

mL dan dipaskan hingga tanda batas. 

Filtrat hasil pencucian bunga kol 

tersebut digunakan untuk uji fosfat 

dengan metode spektrofotometri UV-

Vis dan uji klorida dengan metode 

titrasi Argentometri Mohr. 

 

d. Analisis Residu Pestisida 

 

Sampel yang telah dicincang, 

ditimbang seberat 15 gram, kemudian 

ditambahkan dengan 30 mL aseton dan 

30 mL diklorometana serta 30 mL 

petroleum benzen 40oC-60oC 

selanjutnya dilumatkan dengan ultra 

turaks selama 60 detik, sampel 

didiamkan hingga mengendap. 

Campuran tadi disaring hingga 

diperoleh filtratnya. Selanjutnya dipipet 

25 mL filtrat kedalam labu bulat, 

dipekatkan dalam rotavapor pada suhu 

tangas air 40oC dengan kecepatan 90 

rpm sampai kering. Residu yang 

diperoleh dilarutkan dalam 5 mL iso 

oktana : toluena (9 : 1, v/v) dan terakhir 

suntikan 1 μL ekstrak kedalam 

Kromatografi Gas untuk penetapan. 

 

e. Analisis Klorida dengan Titrasi 

Argentometri (Mohr) (sni 06-

6989.19-2004) 

 

Filtrat hasil pencucian bunga kol 

dipipet sebanyak 5 mL dan dimasukkan 

kedalam labu Erlenmeyer 25 mL, dibuat 

juga larutan blanko sebanyak 5 mL dan 

dimasukkan kedalam labu Erlenmeyer 

25 mL selanjutnya ditambahkan 0,2 mL 

larutan indikator K2CrO4 5%. 

Kemudian dititrasi dengan larutan baku 

AgNO3 yang telah distandarisasi sampai 

titik akhir titrasi yang ditandai dengan 

terbentuknya endapan berwarna merah 

kecoklatan Ag2CrO4 dan dicatat volume 

AgNO3 yang digunakan. Dilakukan 

titrasi blanko, seperti langkah 

sebelumnya. Diulangi titrasi tersebut 

tiga kali dan dirata-ratakan volume 

AgNO3 yang diperoleh. 

 

f. Analisis Fosfat dengan 

Spektrofotometer UV-Vis (SNI 06-

6989.31-2005) 

 

Filtrat hasil pencucian bunga kol 

diambil sebanyak 50 mL dan 

dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan 

ditambahkan 1 tetes indikator 

fenolftalin. Jika terbentuk warna merah 

muda, tambahkan tetes demi tetes 

H2SO4 5N sampai warna hilang, lalu 

tambahkan 8 ml larutan campuran dan 

dihomogenkan. Campuran tersebut 

dimasukkan ke dalam kuvet pada alat 
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spektrofotometer, serapannya dibaca 

dan dicatat pada panjang gelombang 

665 nm dalam kisaran waktu antara 21 

menit sampai 27 menit. Untuk 

menentukan konsentrasi fosfat dalam 

sampel digunakan persamaan regresi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Jenis pestisida organofosfat yang 

dianalisis pada penelitian ini adalah 

klorpirifos, profenofos dan diazinon. 

Pestisida berbahan aktif klorpirifos, 

profenofos dan diazinon pada umumnya 

digunakan oleh petani sayur bunga kol 

untuk menghilangkan hama dan 

penyakit dari sayur bunga kol. 

Berdasarkan hal inilah dilakukan 

analisis residu pestisida klorpirifos, 

profenofos dan diazinon dalam sayur 

bunga kol. 

Hasil penelitian seperti data yang 

tertera pada Tabel 1 menunjukkan 

bahwa sampel sayur bunga kol yang 

diambil dari 3 orang petani hanya 

mengandung pestisida berbahan aktif 

diazinon yaitu berkisar antara 0,0599-

0,0802 mg/kg, sedangkan pestisida 

profenofos dan klorpirifos tidak 

terdeteksi. Hal ini dikarenakan 

penggunaan pestisida berbahan aktif 

diazinon lebih dominan digunakan 

petani dibandingkan dengan pestisida 

berbahan aktif profenofos dan 

klorpirifos. Tidak terdeteksinya 

pestisida berbahan aktif profenofos dan 

klorpirifos juga bisa disebabkan karena 

konsentrasi dari pestisida profenofos 

dan klorpirifos yang sangat kecil 

sehingga tidak melewati reporting limit 

dari alat Kromatografi Gas, reporting 

limit merupakan batas pelaporan dari 

alat Kromatografi Gas, sehingga tidak 

munculnya peak pada kromatogram 

sampel sesuai waktu retensi dari 

pestisida klorpirifos dan profenofos. 

Adanya perbedaan konsentrasi 

residu pestisida diazinon dari setiap 

petani dikarenakan dosis yang 

dipergunakan dan tenggang waktu 

antara pemakaian pestisida dengan 

waktu panen masing-masing dari petani 

berbeda-beda. Dosis yang dipergunakan 

berbeda didasarkan pada hasil survei 

yang telah dilakukan pada tanggal 12 

Oktober 2014 bahwa setiap petani 

memiliki regulasi, teknik penyemprotan 

dan frekuensi penyemprotan yang 

berbeda-beda. Semakin tinggi serangan 

hama maka semakin tinggi juga 

konsentrasi pestisida yang digunakan. 

Ada juga petani yang mencampurkan 

pestisida satu dengan pestisida lain, 

disisi lain ada petani yang hanya 

menggunakan satu jenis pestisida saja 

atau tidak mencampur-campurkan 

pestisida. Sedangkan waktu 

penyemprotan pestisida mempengaruhi 

degradasi dari residu pestisida. Semakin 

lama waktu penyemprotan dilakukan 

semakin banyak pestisida yang telah 

terdegradasi. Karlina (2008) 

menjelaskan bahwa pestisida golongan 

organofosfat sangat toksik namun 

mudah terdegradasi. Degradasi pestisida 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya adalah faktor aplikasi (waktu, 

kecepatan, posisi aplikasi), sifat 

pestisida (toksisitas, persistensi, 

volatilitas) serta waktu dan kecepatan 

aplikasi menjadi penyebab hilangnya 

pestisida. 

Batas Maksimum Residu (BMR) 

pestisida diazinon untuk sayur bunga 

kol adalah 0,5 mg/kg. Jika kandungan 

residu pestisida diazinon pada sayur 

bunga kol melewati BMR maka sayur 

bunga kol berbahaya untuk dikonsumsi. 

Akan tetapi berdasarkan hasil 
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penelitian, kandungan residu pestisida 

diazinon dalam sayur bunga kol tidak 

melewati Batas Maksimum Residu 

(BMR), yaitu sekitar 0,0599-0,0802 

mg/kg, sehingga masih dikategorikan 

bahwa sayur bunga kol masih aman 

untuk dikonsumsi. Penggunaan 

pestisida yang tidak sesuai aturan 

seperti yang dilakukan para petani sayur 

bunga kol di Koto Baru seharusnya 

dapat menyebabkan kandungan residu 

pestisida melewati Batas Maksimum 

Residu (BMR). Hal ini sesuai dengan 

pernyataan dari Chandra dkk (2014) 

dalam penelitiannya, bahwa residu 

pestisida pada sayuran akan melewati 

Batas Maksimum Residu (BMR) yang 

dapat berbahaya bagi kesehatan 

manusia apabila penggunaan pestisida 

dilakukan secara sembarangan. Namun, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kandungan residu pestisida diazinon 

tidak melewati BMR. Hal ini 

disebabkan karena sebelum panen sayur 

bunga kol atau sebelum pengambilan 

sampel, Koto Baru diguyur hujan 

sehingga membuat sebagian pestisida 

terbawa oleh air hujan dan jatuh ke 

tanah. Hal ini dijelaskan pula pada hasil 

penelitian Zhang et al. (2007) yang 

menunjukkan bahwa hujan merupakan 

penyebab utama hilangnya pestisida. 

Sejalan dengan hal tersebut Srikandi 

(2010) menjelaskan bahwa residu di 

permukaan sayur dapat menghilang 

karena pembilasan dan hidrolisis. 

Menurut Pradina (2012), residu 

pestisida pada umumnya berasal dari 

residu permukaan yang tertinggal pada 

tanaman, sehingga pestisida yang 

diaplikasikan pada tanaman akan ikut 

terbawa atau terkikis secara alami oleh 

air hujan. 

 

 

Tabel 1.   Pengaruh pencucian air biasa dan air panas terhadap residu pestisida 

profenofos, klorpirifos dan diazinon pada sayur bunga kol 

 

Sampel 
Jenis 

Pestisida 

Residu 

Pestisida 

(mg/kg) 

Pencucian dengan Air 

Biasa 

Pencucian dengan 

Air Panas 

Residu 

Pestisida 

(mg/kg) 

Residu 

yang 

Hilang 

(%) 

Residu 

Pestisida 

(mg/kg) 

Residu 

yang 

Hilang 

(%) 

Petani 

A 

Profenofos  ttd Ttd ttd ttd ttd 

Klorpirifos ttd Ttd ttd ttd ttd 

Diazinon 0,0599 0,0473 21,03% 0,0438 26,88% 

Petani 

B 

Profenofos  ttd Ttd ttd ttd ttd 

Klorpirifos ttd Ttd Ttd ttd ttd 

Diazinon 0,0802 0,0544 32,17% 0,0513 36,03% 

Petani 

C 

Profenofos  ttd Ttd Ttd ttd ttd 

Klorpirifos ttd Ttd Ttd ttd ttd 

Diazinon 0,0625 0,0511 18,24% ttd 100% 
 

Keterangan : 

ttd  : Tidak terdeteksi 
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Meskipun kandungan residu 

pestisida diazinon masih dibawah BMR, 

konsumen juga harus berhati–hati 

dalam mengkonsumsi sayur bunga kol, 

karena pestisida yang tergolong 

kelompok organofosfat adalah pestisida 

yang paling toksik diantara jenis 

pestisida lainnya dan sering 

menyebabkan keracunan pada manusia. 

Bila termakan, meskipun dalam jumlah 

sedikit semakin lama akan terakumulasi 

terus menerus dalam tubuh sehingga 

dapat menyebabkan kematian 

(Munarso, dkk, 2006). 

Proses preparasi berupa pencucian 

ternyata mampu mengurangi bahkan 

menghilangkan kandungan residu 

pestisida di dalam sayur bunga kol, 

seperti yang ditunjukkan Gambar 1. Hal 

ini juga sesuai dengan penelitian 

Alsuhendra (1998) bahwa residu 

pestisida yang terkandung di dalam 

sayuran mentah akan mengalami 

penurunan dan bahkan dapat hilang 

setelah sayuran itu mengalami 

pengolahan yang baik seperti 

pencucian. Hasil penelitian ini juga 

didukung dengan beberapa penelitian 

yang telah dilakukan, seperti Sembiring 

(2011) membuktikan terjadinya 

penurunan residu pestisida profenofos 

pada cabai merah dengan perlakuan 

dicuci air, air panas dan deterjen 

pencuci buah, penurunan residu 

pestisida klorpirifos dan monokrotofos 

pada sayur bunga kol dan cabai apabila 

dicuci dengan air (Chandra, dkk, 2014), 

penurunan residu profenofos pada cabai 

merah setelah pencucian dengan air 

(Ningsih, 2009), penurunan residu 

pestisida metidation pada tomat dengan 

perlakuan dicuci deterjen, dicuci air 

suling dan direbus (Atmawidjaja et al., 

2004), pengurangan residu pestisida 

diazinon pada stroberi ketika dicuci air 

biasa dan dicuci deterjen cair pencuci 

buah (Himawan, 2012), selain itu 

Sudibyaningsih (1990) dalam 

Ameriana, dkk (2000) yang 

memberikan informasi bahwa 

pencucian pada kubis dapat 

menurunkan kadar diazinon sekitar 

55%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram perbandingan rata-rata penurunan pestisida diazinon pada bunga 

kol sebelum dicuci dan setelah dicuci. 
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Sesuai data yang ditunjukkan 

Tabel 1, kandungan pestisida diazinon 

dari ketiga petani ketika dicuci dengan 

air biasa mampu berkurang sekitar 18-

32 % sedangkan ketika dicuci dengan 

air panas kandungan residu mampu 

berkurang sekitar 26-100 %. 

Berdasarkan Gambar 1, penurunan 

kandungan residu pestisida diazinon 

dari ketiga petani lebih banyak 

berkurang jika pencucian dilakukan 

dengan air panas dibandingkan dengan 

air biasa. Hal ini berkaitan dengan suhu 

pada proses pencucian, dengan adanya 

panas maka akan meningkatkan 

kelarutan (Chang, 2005), selain itu 

pestisida akan mudah terurai apabila 

ada panas. Panas akan mempercepat 

penguapan yang menyebabkan 

penghancuran insektisida lebih cepat 

seperti yang dijelaskan oleh 

Tarumingkeng (1992). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

suatu residu pestisida dapat berkurang 

atau hilang jika melalui tahap preparasi 

yang baik seperti pencucian dengan air 

biasa dan air panas. Namun, pencucian 

dengan air panas jauh lebih efektif 

dibandingkan dengan pencucian dengan 

air biasa, hal ini dikarenakan air panas 

mampu melarutkan lebih cepat residu 

pestisida dibandingkan dengan air biasa. 

Penentuan kandungan klorida dan 

fosfat dalam air pencucian sayur bunga 

kol dilakukan untuk mengetahui 

kandungan pestisida berupa fosfat dan 

klorida dari sayur bunga kol yang 

mampu terlarut di dalam air. 

Berdasarkan hasil penelitian seperti 

yang ditunjukkan oleh Tabel 2, 

kandungan fosfat dari ketiga petani 

dalam sampel air cucian sayur bunga 

kol dengan air biasa berkisar 1,193-

1,789 ppm dan dengan air panas 

berkisar 21,560-88,530 ppm. Data-data 

tersebut ternyata juga sesuai dengan 

data dari Kromatografi Gas. Bahwa, 

kandungan pestisida pada sayur bunga 

kol lebih banyak hilang ketika dicuci 

dengan air panas dari pada dicuci 

dengan air biasa, sehingga kandungan 

fosfat lebih banyak pada pencucian 

dengan air panas dibandingkan dengan 

air biasa. 

Pada analisis klorida, kandungan 

klorida dari ketiga petani dalam sampel 

air cucian sayur bunga kol dengan air 

biasa yaitu berkisar 0,1133-0,2266 ppm 

dan dengan air panas berkisar 0,3777-

0,7554 ppm. Hasil ini berhubungan erat 

dengan pestisida klorpirifos dan 

profenofos yang mengandung klorida di 

dalamnya. Kandungan residu pestisida 

klorpirifos dan profenofos yang sangat 

kecil membuat klorida yang terlarut di 

dalam air biasa atau air panas juga kecil. 

 

Tabel 2.   Kandungan kloridadanfosfat pada filtrathasil pencucian dengan air panas 

dan air biasa 

 

Sumber Sampel 

Konsentrasi Klorida 

(ppm) 

Konsentrasi Fosfat 

(ppm) 

Air Biasa Air Panas Air Biasa Air Panas 

Petani A 0,1133 0,4910 1,697 88,530 

Petani B 0,2266 0,3777 1,193 21,560 

Petani C 0,2266 0,7554 1,789 26,150 
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Adanya kandungan klorida juga bisa 

berasal dari tanah tempat penanaman 

sayur bunga kol dan pupuk yang 

digunakan petani sebagai penyubur 

tanaman. Lahan yang digunakan para 

petani merupakan lahan rotasi tanaman 

yaitu penanaman berbagai jenis 

tanaman secara bergiliran di satu lahan. 

Jadi, sebelum ditanami sayur bunga kol, 

lahan tersebut ditanami sayuran lain 

yang memungkinkan adanya 

penggunaan pestisida jenis organoklor, 

sehingga menyebabkan adanya klorida 

yang terserap di dalam tanah dan ketika 

lahan tersebut ditanami sayur bunga 

kol, klorida ikut terabsorpsi ke dalam 

sayur bunga kol. Penggunaan pupuk 

sebagai salah satu faktor penyubur 

tanaman juga bisa menyebabkan adanya 

klorida. Menurut Zulkarnain (2013) 

tanaman kubis merupakan tanaman 

yang mengkonsumsi NPK dari tanah 

dalam jumlah yang besar, oleh karena 

itu diperlukan pemupukan dengan 

pupuk organik atau pupuk buatan 

dengan dosis yang agak tinggi. Proses 

pemupukan ini memungkinkan adanya 

klorida yang ikut terabsorpsi ke dalam 

sayur bunga kol, apalagi pemupukan 

dilakukan dengan dosis yang tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

proses pencucian mampu membuat 

beberapa komponen pestisida yang 

cukup berbahaya jika terakumulasi 

dalam jumlah yang besar di dalam 

tubuh seperti fosfat dan klorida terlarut 

bersama air pencucian sayur bunga kol. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa residu pestisida yang 

ada di dalam sayur bunga kol pasca 

panen di daerah Koto Baru adalah 

pestisida berbahan aktif diazinon, 

proses pencucian mampu mengurangi 

kandungan residu pestisida dalam sayur 

bunga kol berkisar 18-100 %. Dalam air 

pencucian sayur bunga kol terdapat 

kandungan klorida dan fosfat. 
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