
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Tingkat pencemaran lingkungan perairan dan tanah semakin tinggi dan 

kompleks. Pencemaran ini diakibatkan masih maraknya penggunaan bahan-bahan kimia 

berbahaya di tengah-tengah masyarakat maupun industri, serta belum baiknya sistem 

pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan. Salah satu bahan kimia yang memberikan 

kontribusi cukup besar sebagai sumber pencemaran adalah herbisida. Herbisida adalah 

salah satu jenis pestisida yang mengandung senyawa kimia beracun dan digunakan 

untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan penggangu yang tidak dikehendaki (Ledoh 

dkk., 2010). Karena herbisida aktif terhadap tumbuhan, maka herbisida bersifat 

fitotoksik. Penggunaan herbisida juga menguntungkan dalam menghemat waktu dan 

tenaga kerja. 

Herbisida yang diaplikasikan untuk mengendalikan gulma, baik aplikasi 

pratumbuh maupun pascatumbuh, sebagian akan diserap gulma atau tanaman, sebagian 

akan hilang menguap, dan sebagian lagi akan tertinggal dalam tanah, atau yang sering 

kita sebut sebagai residu herbisida (Sriyani dan Abdul, 2008). Herbisida yang tertinggal 

ini sebagian akan diurai oleh mikroba tanah sedangkan sebagiannya lagi akan bergerak 

secara horizontal melalui aliran permukaan ataupun secara vertikal ke lapisan tanah yang 

lebih dalam, bahkan sampai air bawah tanah (Sriyani dan Abdul, 2008). 

 Salah satu jenis herbisida yang banyak diproduksi dan dipasarkan serta 

digunakan secara luas di berbagai negara termasuk di Indonesia adalah gramoxone. 

Bahan aktif gramoxone adalah paraquat (1,1-dimetil-4,4-bipirilidium) (Sriyani dan 

Abdul, 2008). Paraquat adalah herbisida yang bersifat non-selektif digunakan secara luas 
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untuk mengontrol pertumbuhan rumput liar atau gulma oleh banyak negara (Jaszek et 

al., 2006). Paraquat pada partikel tanah, cenderung tetap terikat kuat dalam waktu yang 

lama dalam keadaan tidak aktif, waktu paruh paraquat bisa mencapai 20 tahun (Watts, 

2011). Karena sifat paraquat yang terserap kuat ke dalam tanah, hampir 99,99% dari 

aplikasi paraquat mencapai tanah (Jaya et al., 2012). Paraquat dianggap sebagai 

herbisida paling beracun yang ditunjukkan dengan nilai LD50 yaitu 93-113,5 mg/kg, ion 

paraquat akan menyebabkan keracunan pada manusia (Europian Commission, 2003). 

Beberapa tahun terakhir konsentrasi herbisida dan residu paraquat ditemukan dalam 

sumber air, makanan dan tanah telah meningkat dan dapat menyebabkan beberapa 

masalah toksikologi dan lingkungan (Jaszek et al., 2006). 

Penggunaan paraquat yang semakin meningkat dalam jangka panjang dapat 

mengganggu keseimbangan ekosistem karena keberadaan residunya di dalam tanah. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Stanley et al. (2013) menunjukkan bahwa ketika 

herbisida paraquat diaplikasikan, herbisida paraquat terbukti berpengaruh tidak hanya 

terhadap gulma tetapi pada organisme non target, termasuk mikroorganisme tanah. 

Biomassa mikroba tanah memainkan peran yang penting dalam ekosistem tanah yaitu 

dalam siklus nutrisi dan dekomposisi (De Lorenzo et al., 2001). Paraquat terbukti 

menurunkan populasi dan keragaman bakteri (Baboo et al., 2013; Stanley et al., 2013). 

Keberadaan paraquat di dalam tanah (20 ppm) mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri Azotobacter dan Rhizobium yang berperan dalam fiksasi nitrogen sehingga dapat 

mempengaruhi kesuburan tanah. Paraquat juga diketahui menghambat pertumbuhan 

bakteri E.coli dan alga di dalam tanah (Riadi dkk., 2011). 

Tingginya intensitas aplikasi dan jumlah herbisida yang diaplikasikan 

menimbulkan kekhawatiran mengenai bahaya pencemaran yang berasal dari residu 
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herbisida yang tertinggal di lingkungan, khususnya dalam tanah dan air (Sriyani dan 

Abdul, 2008). Kekhawatiran ini menimbulkan kebutuhan untuk dapat memonitor 

keberadaan herbisida dalam tanah dan air secara periodik dengan cepat dan akurat, 

sehingga dapat segera diambil langkah penyelesaian yang tepat. Maka ditemukan upaya 

untuk pemulihan kondisi lingkungan dengan menggunakan aktivitas biologis untuk 

mendegradasi dan menurunkan toksisitas dari berbagai senyawa pencemar. Teknik 

tersebut dikenal dengan istilah bioremediasi. Untuk pemulihan lingkungan tanah 

maupun perairan dilakukan bioremediasi dengan menggerakkan mikroorganisme yang 

ada pada lingkungan yang tercemar. Telah di ketahui bahwa sebenarnya masih ada 

mikroorganisme indigenous yang terdapat pada lingkungan yang tercemar yang 

berpotensi melakukan degradasi terhadap residu herbisida, dimana mikroorganisme 

tersebut memiliki kemampuan untuk mengurai bahan organik kompleks menjadi lebih 

sederhana. 

Penelitian Stanley et al. (2013) tentang pengaruh aplikasi herbisida (atrizine dan 

paraquat) terhadap polulasi bakteri tanah menunjukkan penurunan populasi pada minggu 

ke 4 dan meningkat kembali pada minggu ke 6 dan ke 8. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada beberapa bakteri yang mampu bertahan hidup dengan kehadiran herbisida, sehingga 

bakteri tersebut memungkinkan memiliki potensi dalam proses degradasi residu 

herbisida. 

Informasi lain mengenai penggunaan herbisida berbahan aktif paraquat yaitu 

gramoxone juga telah lama digunakan oleh masyarakat di Desa Batetangnga, Kecamatan 

Binuang, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Herbisida ini telah digunakan selama 

puluhan tahun. Namun, karena kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat 

setempat mengenai pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh paraquat sehingga herbisida 
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ini masih digunakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan para pemilik perkebunan, bahwa hasil perkebunan mengalami 

penurunan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh paparan residu paraquat yang 

berpengaruh terhadap berkurangnya  keragaman mikroorganisme heterotrofik yang 

menyebabakan menurunnya kesuburan tanah, terutama mikroba yang berperan sebagai 

dekomposer, pelarut fosfat, dan bakteri nitrifikasi yang berperan dalam siklus N untuk 

kesuburan tanaman. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu diketahui profil dari 

mikroorganisme indigenous potensial pendegradasi paraquat pada tanah perkebunan. 

Selain itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh paparan paraquat terhadap 

populasi mikroba heterotrofik pada tanah perkebunan Desa Batetangnga, Kecamatan 

Binuang, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. 

I.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pada tanah perkebunan Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten 

Polman, Sulawesi Barat terdapat residu paraquat? 

2. Apakah ada pengaruh paparan residu paraquat terhadap populasi mikroba 

heterotrifik (bakteri, yeast, kapang) dan bakteri yang berperan sebagai dekomposer, 

pelarut fosfat, dan nitrifikasi pada tanah perkebunan? 

3. Apakah pada tanah perkebunan terdapat bakteri indigenous yang berpotensi 

mendegradasi residu paraquat? 

4. Berapakah besar persentase biodegradasi paraquat dalam kultur oleh bakteri 

indigenous terpilih yang diisolasi dari tanah perkebunan yang terpapar paraquat? 

5. Apakah nama spesies isolat bakteri indigenous terpilih pendegradasi paraquat yang 

diisolasi dari tanah perkebunan? 
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I.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kadar residu herbisida paraquat yang terdapat di tanah perkebunan Desa 

Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. 

2. Mengetahui pengaruh paparan herbisida paraquat terhadap populasi mikroba 

heterotrifik (bakteri, yeast, kapang) bakteri yang berperan sebagai dekomposer, 

pelarut fosfat, dan nitrifikasi pada tanah perkebunan. 

3. Mengetahui bakteri indigenous potensial pendegradasi residu paraquat pada tanah 

perkebunan. 

4. Mengetahui besar persentase biodegradasi paraquat dalam kultur oleh bakteri 

indigenous terpilih yang diisolasi dari tanah perkebunan yang terpapar paraquat. 

5. Mengetahui nama spesies isolat bakteri indigenous terpilih pendegradasi paraquat 

yang diisolasi pada tanah perkebunan. 

I.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat bahwa penggunaaan herbisidaakan 

menghasilkan residu yang berbahaya bagi lingkungan, kesehatan manusia, dan 

organisme lain terutama mikroba.  

2. Memberikan informasi ilmiah tentang dampak residu herbisida terhadap populasi 

mikroba tanah. 

3. Memberikan informasi ilmiah bahwa terdapat bakteri indigenous tanah yang mampu 

bertahan terhadap keberadaaan residu herbisida. 

4. Memberikan informasi ilmiah mengenai keberadaan mikroba potensial pendegradasi 

residu herbisida dalam tanah. 
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