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ABSTRAK 
Profenofos merupakan salah satu pestisida yang digunakan petani untuk 

meningkatkan produksi hasil buah dan sayur. Residu pestisida sebagian akan 
tertinggal pada permukaan buah dan sayur. Analisis kadar residu pestisida perlu 
dilakukan untuk menjamin keamanan bahan pangan. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui penurunan kadar relatif residu pestisida profenofos pada buah stroberi 
(Fragaria Sp.) setelah pencucian. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimental. Sampel diekstraksi menggunakan n-heksan. Ekstrak dipekatkan 
kemudian di clean up dengan teknik SPE (Solid Phase Extracton) menggunakan 
kolom dengan florisil sebagai fase diam. Hasil pemurnian ditambahkan baku 
profenofos sebesar 100 ppm kemudian dibaca dengan GC-MS. Pengukuran kadar 
relatif pada sampel dilakukan dengan melihat luas area kromatogram yang 
dihasilkan setiap sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara relatif 
semua sampel dari petani dan pasar yang diuji mengandung residu pestisida 
profenofos. Residu yang terdapat pada sampel petani lebih besar dibanding 
dengan pasar tradisional. Terjadi penurunan kadar residu setelah pencucian 
dengan air pada sampel petani sebesar 92,93% dan pada sampel pasar sebesar 
94,85%.  

 
Kata kunci : Pestisida, Profenofos, Stoberi (Fragaria Sp.), GC-MS. 

ABSTRACT 
Profenofos is one of the pesticides used by farmers to reduce pest and 

improve the quality of fruits and vegetables products. Several pesticides will 
remain on the surface of fruits and vegetables as residue. None of the residue left 
in the fruit that ready for consumption or its presence still within the permitted 
threshold. The purpose of this research to obtain the relative levels of profenofos 
residues on washed strawberry (Fragaria Sp.) using water or liquid detergent of 
fruit washer. Determination of residues on performed by the following stages, the 
samples were extracted using n-hexane, then concentrated and cleaned up using 
SPE (Solid Phese Extraction) with a florisil column. One hundred ppm of 
profenofos standard was added to purified samples and measured using GC-MS 
according the prior research. Relative concentration of samples obtained by 
comparing the peak area of the chromatograms foe each sample. The results 
showed that relatively none of samples of farmers is greater than the sample of 
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traditional markets. Residue decreased after washing with water for the sample of 
farmer by 92,93% and the market samples by 33,43% respectively.  

 
Keywords : Pestiside, Profenofos, Stoberry fruits (Fragaria Sp.), GC-MS 

 

PENDAHULUAN 

Buah stroberi merupakan salah satu buah yang dikonsumsi dalam bentuk 

segar. Buah stroberi sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit sehingga 

membutuhkan teknik budidaya yang optimal (Prihatman,2000). Metode 

pengendalian hama yang digunakan oleh petani adalah pada pemberian pestisida 

(Syahbirin et al., 2001; Fenoll et al., 2007).  Frekuensi pemberian pestisida 

dilakukan setiap tiga hari sekali sampai buah benar-benar siap panen. Cara yang 

dilakukan petani pada umumnya adalah dengan teknik semprot dan kocor dengan 

konsentrasi tertentu (Anonim, 2011). Jenis pestisida yang digunakan petani 

diantaranya Curacron 500 EC, Regent dan Diazinon 600 EC. Curacron dengan 

bahan aktif profenofos merupakan salah satu pestisida golongan organofosfat 

yang digunakan sebagai insektisida oleh petani buah (Anonim, 2011). 

Penggunaan pestisida meninggalkan residu pada buah dan sayuran baik 

secara langsung ataupun tidak langsung (Fenoll et al., 2007). Pestisida yang 

digunakan juga dapat mengkontaminasi air, tanah, dan bahan makanan serta udara 

(Sudewa et al., 2008). Adanya residu pestisida dalam buah setelah dipanen  

menyebabkan keracunan pada manusia melalui pernafasan dan dapat masuk ke 

dalam saluran pencernaan bersama makanan (Atmawidjaja et al., 2004) serta 

degradasi lingkungan yang dapat memberikan pengaruh jangka panjang terhadap 

ekosistem alamiah.  

Residu pestisida adalah sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang 

terdapat dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah (Deptan, 

2007). Residu pestisida yang tertinggal pada buah masih diperbolehkan pada batas 

atau kadar  pestisida tersebut pada buah ketika siap di panen (Connell and Miller, 

2006). Kontrol penggunaan pestisida sangat diperlukan untuk mengetahui batas 

aman penggunaan pestisida. Standar Nasional Indonesia (SNI) 7313:2008 
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menetapkan batas maksimum residu pestisida jenis profenofos pada buah sebesar 

5 mg/kg (BSN, 2008). 

Penelitian sebelumnya membuktikan, penurunan jumlah kadar residu 

pestisida dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dicuci dengan air, 

direbus, dicuci dengan larutan pencuci buah dan dicuci dengan air hangat 

(Atmawidjaja et al., 2004; Sembiring, 2011). Pencucian dengan air, air panas dan 

larutan pencuci buah dapat menurunkan residu pestisida Profenofos pada cabai 

merah (Sembiring et al., 2011) dan kadar residu pestisida Metidation pada Tomat 

(Atmawidjaja et al., 2004). 

Analisis residu pestisida dilakukan dengan cara (1) homogenisasi, (2) 

ekstraksi residu pestisida dari sampel matrik, (3) pembersihan dari ekstrak (bila 

diperlukan), dan (4) analisis penentuan kadar. Ekstraksi pestisida golongan 

organofosfat dapat dilakukan dengan pelarut organik etil asetat dan Na2SO4, etil 

asetat saja, kombinasi (Etil asetat, diklorometana dan Na2SO4) dan  asetonotril 

atau aseton. Kromatografi gas dipilih untuk metode analisis residu pestisida 

karena kromatografi gas memiliki kelebihan diantaranya teknik analisis yang 

cepat, dapat menghasilkan batas deteksi yang lebih rendah, akurat dengan resolusi 

yang meningkat, serta dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif 

senyawa dalam suatu campuran (Nollet, 2004). 

 

METODE PENELITIAN 

Alat  

GC-MS (Gas Chromatography Spectrofotometry Massa) QP2010S-

Simadzu, kolom kromatografi Rxi-1MS 30m 0,25mm ID (0,25 µmdf), blender, 

kertas saring Wathman, mikro pipet 200-1000 µL Socorex-Swiss, syringe (1 µL), 

timbangan ohaus corporation-NJ USA. 

Bahan 

Pelarut (heksan pro analisis dan aseton pro analysis-Merck,Germany), 

florisil (particle size 0,150-0,250 mm, for residue analysis) dan standar pestisida 

profenofos 96,9% (Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH. 
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Jalannya Penelitian 

Penentuan Sampel 

Sampel berupa buah stroberi diambil di dua tempat berbeda, yaitu : 

Petani : Pengambilan sampel dilakukan di sekitar Agrowisata Tawangmangu 

dengan cara pengambilan acak pada beberapa titik bagian tepi sampai tengah 

sebanyak ±250 gram buah stroberi yang siap panen. Selanjutnya sampel dibawa 

ke laboratorium dalam toples plastik tertutup.  

Pasar tradisional : Sampel dari pasar tradisional diperoleh dari 3 lokasi pedagang 

pasar Tawangmangu. Semua sampel dicampur dan diambil sebanyak ±250 gram 

buah stroberi segar siap konsumsi. Kemudian buah stroberi dicampur dan diambil 

±100 gram untuk dilakukan analisis. 

Perlakuan Sampel 

Sampel diambil dari beberapa tempat yaitu petani dan pasar tradisional. 

Dari setiap tempat sampel di bagi menjadi tiga kelompok perlakuan. 

1. Stroberi tanpa perlakuan 

2. Stroberi dicuci dengan air  

3. Stroberi dicuci dengan larutan cair pencuci buah 

Pembuatan larutan baku standar 

Dibuat larutan stok Profenofos 100 ppm dalam aseton dari larutan standar.  

Pemilihan pelarut 

Pelarut yang digunakan untuk optimasi adalah n-heksan dan etil asetat. 

Sebanyak 5 mL Stok standard profenofos 100 ppm di tambahkan ke dalam sampel 

organik buah stroberi 25 gram, kemudian Dilakukan ekstraksi. Hasil ekstraksi 

disaring kemudian di clean up dan dibaca menggunakan kromatografi gas. 

Ekstraksi 

Ekstraksi dilakukan berdasarkan Syahbirin, et al. (2001) dan Triani (2004) 

dengan modifikasi. Sampel buah stroberi hasil perlakuan pra ekstraksi dipotong-

potong dan ditimbang sebamyak 25 g, ditambahkan 25 mL Heksan p.a. dan 

diblender selama 2-3 menit. Ekstrak disaring dengan kertas saring (Whatman No. 

40). Ekstrak dipekatkan, dilakukan replikasi 3 kali. 
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Pemurnian (Clean Up)  

Kolom kromatografi diisi dengan florisil yang telah diaktifkan. Bagian 

bawah kolom disumbat dengan Wol gelas, selanjutnya kolom florisil dibasahi 

dengan melewatkan 25 mL n-heksan : Aseton (4:1, v/v). Ekstrak yang telah 

dipekatkan dilewatkan ke dalam kolom yang berisi florisil dan kemudian dielusi 

dengan pelarut heksan:Aseton (4:1, v/v). Eluat ditampung dan dipekatkan 

menggunakan evaporator sampai kering, dilarutkan dengan aseton sampai volume 

5 mL (Syahbirin, et al., 2001) 

Optimasi Alat 

Parameter kromatografi gas dapat dioptimasi dengan beberapa modifikasi. 

Optimasi dilakukan pada pemilihan gas pembawa, kecepatan alir gas pembawa, 

mode dan volume injeksi, suhu injeksi, suhu oven, ion source temperature dan 

interface temperature. Optimasi metode diambil dari modifikasi dari jurnal 

Analitical Science, 2005 vol.21. Kromatografi Gas yang digunakan yaitu model 

Shimadzu dengan beberapa optimasi parameter yang digunakan (Tabel 1).  
 

Tabel 1. Optimasi metode GC-MS 
Parameter Optimasi 1 Optimasi 2 Optimasi 3 

Gas pembawa Helium Helium Helium 
Kecptn. Alir 49,5 mL/mnt 5 mL/mnt 13,0 mL/mnt 
Mode dan Vol.Inj Splitless (1µL) Splitless (1µL) Split 1:10 (1µL) 
Jenis detector MS MS MS 
IE 70 eV 70 Ev 70 eV 
Suhu Injeksi 280 0C 280 0C 280 0C 
Suhu Oven *Terprogram *Terprogram *Terprogram 
Ion source temp. 250 0C 230 0C 250 0C 
Interface temp. 300 0C 300 0C 300 0C 

 

Analisis Data 

a. Kualitatif 

Penetapan kandungan residu pestisida dapat dilihat dari pola fragmentasi 

sampel dengan library alat tersebut. 

b. Kuantitatif 

Penetapan kadar profenofos dapat diperoleh dari luas area kromatogram 

yang dihasilkan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Optimasi penyari pestisida 

Optimasi pemilihan pelarut dilakukan pada dua pelarut organik yaitu etil 

asetat dan n-heksan. Penyari etil asetat dan n-heksan memberikan hasil pola 

kromatogram dan pemisahan yang cukup baik. Puncak yang muncul pada waktu 

retensi (Rt) yang lebih cepat, memiliki luas area yang lebih besar serta resolusi 

pemisahan yang baik menjadi acuan dipilihnya suatu pelarut yang akan 

digunakan. Profenofos dapat ditarik oleh senyawa organik seperti n-heksan, n-

oktanol, toluene, diklorometan, etil asetat dan aseton (Irie,2007).  

Kromatogram hasil pemilihan pelarut menunjukkan perbandingan kedua 

pelarut yang digunakan. Berdasarkan hasil ini, tidak ditemukan adanya puncak 

profenofos, karena terjadi tailing (penumpukan puncak) dengan beberapa senyawa 

lain yang keluar pada waktu retensi yang sama dengan profenofos. Kandungan 

senyawa lain yang terdapat pada stroberi lebih tinggi dibanding dengan 

kandungan profenofos sehingga puncak profenofos tidak terlihat. Profenofos 

merupakan salah satu pestisida yang kurang stabil dan mudah terhidrolisis 

menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Dari konsentrasi 50 ppm yang 

dispiking pada analit tidak mendapatkan respon puncak dalam kromatogram pada 

pelarut etil asetat. Penarikan profenofos menggunakan pelarut etil asetat kurang 

optimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Profil kromatogram ekstraksi profenofos dengan pelarut etil asetat dan n-heksa 

A. Ekstrak Etil asetat

Asam 
linoleat 

Profenofos 

B. Ekstrak Heksan 
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Optimasi pelarut menggunakan n-heksan memberikan hasil yang cukup 

baik dibandingkan dengan penyari etil asetat (Gambar 1). Pemilihan n-heksan 

sebagai penyari kedua didasarkan pada kepolaran senyawa profenofos tersebut. 

Untuk senyawa yang dikehendaki, profenofos memiliki pemisahan yang lebih 

baik dibanding dengan hasil ekstraksi menggunakan etil asetat. Pelarut n-heksan 

yang digunakan dapat menarik sebagian profenofos walaupun belum terpisah 

sempurna dengan puncak di sekitarnya dan profenofos dapat terbaca secara 

kualitatif dengan ekstraksi n-heksan. 

Ekstraksi sampel dan Pemurnian ekstrak (clean up) 

Ekstraksi residu pestisida dalam sampel dilakukan dengan cara 

homogenisasi menggunakan blender. Homogenisasi sampel bertujuan untuk 

memperluas permukaan sampel sehingga penarikan residu pestisida lebih cepat 

dan optimal. Sampel yang telah dihomogenkan dan dilarutkan dalam n-heksan, 

disaring dengan kertas Wathman. Secara organoleptis hasil penyaringan berwarna 

bening kekuningan dan bekas kertas penyaring berwarna merah muda yang 

berasal dari pigmen stroberi.  

Pemurnian ekstrak sampel dilakukan dengan metode SPE (Solid Phase 

Extraction) atau disebut ekstraksi fase padat. SPE digunakan untuk 

mempersiapkan sampel yang akan di analisis dengan menghilangkan campuran 

zat pengotor atau pengganggu yang ada pada sampel. Selain itu, sistem ini 

dilakukan untuk mempertahankan zat utama yang akan dianalisis dan memiliki 

konsentrasi lebih kecil dibanding pengotor. Teknik kromatografi ini dilakukan 

dengan cara ekstrak dilewatkan pada fase diam padatan yang berupa serbuk 

florisil pada suatu kolom kromatografi packing sederhana. Sistem SPE 

menggunakan eluen pelarut organik campuran etil asetat: n-heksan (1:4).Hasil 

clean up berupa ekstrak pekat dilarutkan dengan aseton dan diinjeksikan ke dalam 

GC-MS.  

Optimasi Metode Kromatografi gas 

Sistem kromatografi untuk suatu analisis diperlukan optimasi agar 

mendapatkan metode analisis yang baik. Resolusi yang tinggi dan waktu analisa 
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yang lebih cepat merupakan parameter untuk dipilihnya suatu metode analisis 

yang baik.  

Injeksi sampel 

Metode kromatografi gas memiliki dua mode injeksi yaitu splitless dan split 

injeksi, yang artinya kita dapat mengatur jumlah pembacaan sampel yang 

diinjeksikan ke dalam kolom GC-MS. Splitless biasa dipakai untuk pembacaan 

kadar yang relatife kecil nilainya sehingga masih dapat terbaca oleh detektor.  

Hasil optimasi mode injeksi, dipilih split dengan perbandingan rasio 1:50 

karena puncak profenofos memiliki intensitas dan pemisahan yang lebih baik 

(Gambar 2) karena tidak terganggu oleh senyawa lainnya. Pemilihan mode 

didasarkan pada jumlah analit yang terkandung dalam sampel, untuk profenofos 

dengan konsentrasi 1000 ppm dengan menggunakan rasio perbandingan 1:50 

dengan hasil pembagi yang lebih kecil sehingga senyawa target dalam sampel 

yang jumlahnya kecil dapat memberikan puncak yang optimal. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2. Modifikasi mode injeksi 
 

Oven 

Temperatur oven mengikuti sistem terprogram yang dapat diatur dengan 

menyesuaikan titik didih atau titik uap sampel sehingga sampel yang kita analisis 

dapat melewati suhu optimalnya dan dapat terbaca oleh detector. Waktu retensi 

sangat berpengaruh pada suhu oven karena semakin cepat mencapai flash point 

profenofos, maka profenofos akan keluar lebih dulu.  

Split Splitless 



 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Optimasi suhu oven 
 

Suhu terprogam bertujuan untuk meningkatkan resolusi komponen-

komponen dalam satu campuran yang mempunbyai titik didih yang luas (Gandjar 

dan Rohman, 2007). Kondisi optimum GC-MS yang digunakan untuk analisis 

residu pestisida dapat dikatakan optimal apabila menghasilkan puncak pemisahan 

yang baik dapat dilihat dari total jumlah nilai lempeng teoritisnya. Lempeng 

teoritis (teoritical plates) berkaitan dengan efisiensi kolom kromatografi. Efisiensi 

kolom dapat meningkatkan pemisahan, sehingga semakin besar nilai lempeng 

teoritis semakin baik pemisahan yang dihasilkan. Metode optimasi yang terpilih 

adalah metode optimasi III karena memiliki resolusi yang tinggi, jumlah lempeng 

teoritik yang relative besar serta waktu analisa yang cepat dibanding dengan 

metode yang lain (Gambar 3; Tabel 2). 

 
Tabel 2. Hasil Tampilan kolom 

No Optimasi Senyawa Rt Resolusi N Area 
1. I Profenofos 12,543 4250 4442 138888676 
2. II Profenofos 25,873 85514 226274 21504101 
3. III Profenofos 11,315 - 224215 268381 

 

Pengukuran residu profenofos 

Penetapan residu pestisida profenofos secara kualitatif dapat ditentukan 

dengan melihat similarity pada library GC-MS yang didasarkan pada bobot 

molekul dan pola fragmentasi. Kandungan residu secara kualitatif dapat dilihat 

dari waktu retensi dari masing-masing kromatogram sampel yang dianalisis. 

Pengukuran residu dilakukan dengan menambahkan stok profenofos 100 ppm. 
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Hasil pengukuran didapatkan dari kadar relatif yang diperoleh dari luas area 

kromatogram (Tabel 3). Buah stroberi pada semua sampel mengandung residu 

profenofos. 

Residu pestisida pada umumnya berasal dari residu permukaan yang 

tertinggal pada tanaman. Residu permukaan dapat hilang akibat pencucian, 

hidrolisis, dan perebusan (Sudewa et al, 2008). Kadar residu pestisida akan 

menurun setelah perlakuan (Sembiring et al, 2011). Hasil percobaan menunjukkan 

adanya nilai penurunan kadar residu pestisida setelah pencucian (Tabel 3). 

 
Tabel 3.Hasil pegukuran residu profenofos setelah pencucian 

        *Luas area sampel setelah ditambahkan baku 100 ppm 
 

Residu pestisida pada sampel pasar lebih kecil dari sampel petani. Kadar 

residu pestisida setelah perlakuan menunjukkan bahwa buah stroberi mengalami 

penurunan kadar residu pestisida profenofos setelah pencucian. Sampel dari petani 

mengandung kadar pestisida terbesar. Setelah mengalami pencucian dengan air 

terjadi penurunan kadar sebesar 92,93% dan setelah dicuci dengan sabun air 

pencuci buah hanya turun sebesar 94,85%. Tidak terjadi penurunan yang 

signifikan antara dicuci dengan air suling dan air sabun pencuci buah.  

 

 

 Sampel Rt (mnt) Luas area  Rerata ± SD Reduksi(%) 
 
 
 
 
Petani 

Tanpa 
pencuci
an 

11,298 1799018  
11,297 1852558 1642926 ± 3178856 0 
11,295 1277201   

Di cuci 
dengan 
air 

11,309 129548   
11,305 109672 116140 ± 11614 92,93 
11,307 109201   

Di cuci 
dengan 
sabun 

11,305 91547  
11,308 86721 84642 ± 8146 94,85 
11,302 75657   

 
 
 
 
Pasar 

Tanpa 
pencuci
an 

11,300 56487   
11,291 62997 68533 ± 15571 0 
11,300 86116   

Di cuci 
dengan 
air 

11,287 48807  
11,308 47409 45621 ± 4363 33,43 
11,303 40648   

Di cuci 
dengan 
sabun 

11,309 36135   
11,306 38796 37959 ± 1581 44,61 
11,305 38945   
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis data yang dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

Analisis residu pestisida pada buah stroberi (Fragaria Sp.) mengandung 

pestisida profenofos dengan rerata kadar relatif sebesar 1642926 dari sampel 

petani dan dan 116140 dari sampel pasar. Terjadi penurunan residu yang 

signifikan setelah dicuci air yaitu sebesar 92,93% dari petani dan 33,43% sampel 

sari pasar.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian perlu adanya monitoring khusus untuk petani 

buah dan sayur dalam penggunaan pestisida. Penelitian ini sebaiknya dilanjutkan 

untuk mengetahui penggunaan pestisida pada beberapa buah dan sayur yang 

melebihi batas ambang minimal. 
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