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Kelengkapan unsur isi sebuah buku referensi cukup, antara lain adanya
kata pengantar dari pakar/dosen senior di satu bidang ilmu (kesehatan
masyarakat), latarbelakang masalah, kajian teori tentang hormone
tiroid, pestisida dan dampaknya terhadap kesehatan, dan penyajian
hasil penelitian yang sudah dipublikasi. Namun di akhir buku terdapat
foto-foto kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, presentasi, hasil
publikasi, foto-foto tim peneliti yang sulit dikaitkan dengan isi buku.
Mencukupi. Kajian tentang dampak pestisida terhadap fungsi hormone
tiroid sudah cukup, namun dapat dikaji lebih mendalam keterkaitan
dengan fungsi hormone pertumbuhan yang lain, seperti IGF-1.
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Baik. Bagan teori (algoritma) tentang diagnosis hipotiroidisme (gambar
2.8) dan terjadinya gangguan fungsi tiroid karena pajanan pestisida
(gambar 4.1) sebaiknya diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
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Dari segi unsur isi buku (pendahuluan, kajian teori tentang tiroid,
kajian teori tentang pestisida, peran pestisida sebagai thyroid
disrupting chemicals berdasarkan temuan riset peneliti, dan
simpulan) sudah sesuai dengan panduan buku referensi.
Latarbelakang masalah terkait tingginya penggunaan pestisida dan
dampaknya terhadap kesehatan, terutama gangguan fungsi tiroid,
berdasarkan temuan penelitian penulis sudah disajikan dengan
baik, namun kemungkinan defisiensi yodium sebagai penyebab
lain perlu dipertajam.
Pembahasan sudah cukup baik, ruang lingkup pembahasan sudah
sesuai dengan topik yang diangkat, yaitu mengenai sifat toksik
pestisida terhadap fungsi tiroid. Bahasan tentang dampak pajanan
pestisida terhadap fungsi tiroid masih dapat dipertajam, terutama
terkait efek sinergis bila ada pajanan dari bahan toksik di lingkungan
yang lain.
Data dasar untuk permasalahan berdasarkan temuan/riset di area
pertanian kabupaten Brebes sejak tahun 2018, bagaimana dengan
area pertanian lain di Indonesia?
Referensi yang digunakan cukup up to date, terdapat 5 referensi
penulis sebagai first author dan 3 artikel sebagai corresponding
author, dan 3 artikel sebagai co-author
Buku sudah ber ISBN dan diterbitkan oleh FKM-UNDIP press
yang sudah menerbitkan berbagai buku ilmiah ber-ISBN
Semarang,
Reviewer 2

Prof. Dr. dr. BanundariRachmawati, Sp.PK(K)
NIP. 196006061988112002
Unit kerja :FakultasKedokteranUNDIP

