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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semburan lumpur lapindo diwilayah Kec. Porong, Kab. Sidoarjo merupakan 

bencana ekologi yang menyemburkan lumpur panas dari perut bumi. Bencana 

ekologis hingga saat ini masih terus berlangsung. Volume semburan lumpur panas 

sebanyak 40.000 m3/hari telah mengenangi lahan pertanian, permukiman 

penduduk, serta fasilitas umum lainnya (UNEP, 2006). Semburan lumpur panas 

semakin mengkhawatirkan setelah diketahui mengandung logam berat.  

Logam berat merupakan unsur logam dengan berat molekul tinggi, dan dalam 

kadar rendah umumnya meracuni tumbuhan, hewan, serta manusia. Secara alami 

logam berat akan terus berada dialam karena tidak mengalami transformasi 

sehingga menyimpan racun yang laten. Logam berat Hg dan Pb yang diketahui 

terdapat di lumpur lapindo merupakan unsur yang umumnya terdapat didalam 

kawasan tercemar. Secara alami tanaman yang hidup di lahan tercemar peka 

terhadap konsentrasi kandungan logam berat yang tinggi (Darmono, 1995).   

Tanaman yang terpapar logam berat tersebut dapat menimbulkan berbagai 

macam dampak terhadap tanaman yang tumbuh ditanah tersebut antara lain 

berkurangnya produktifitas dan pertumbuhan tanaman. Jumlah logam berat yang 

sangat tinggi menyebabkan tanaman mudah mati (Darmono, 1995). Pencemaran 

logam berat berpengaruh besar terhadap perubahan ekosistem, menurunkan 

produktifitas dan kualitas hasil pertanian, juga manusia yang mengkonsumsi hasil 

pertanian yang tercemar (Iqbal et.al., 2011). 
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Kondisi lumpur panas lapindo sangat tidak memungkinkan digunakan sebagai 

lahan pertanian karena semburan yang dihasilkan banyak mengandung kandungan 

hara makro didalam lumpur lapindo sangat kecil . Kandungan semburan juga 

menunjukkan adanya konsentrasi logam berat walaupun dalam relatif rendah. 

Kondisi tersebut justru menjadi ekosistem baru bagi mikroorganisme seperti 

bakteri yang mampu hidup di kondisi ekstrim. 

Pemanfaatan penelitian ekspoloratif mikrooganisme seperti bakteri dapat 

digunakan sebagai bentuk aplikatif bioteknologi lingkungan.`Diperlukan suatu 

isolat bakteri yang mampu bekerja ganda sekaligus, yakni meremidasi dan 

menjadi pupuk hayati. Pada  penelitian sebelumnya bahwa isolat bakteri mampu 

menjadi bioremidiasi dan agen pupuk hayati.  Penelitian Alemu (2013), bahwa 

kemampuan bakteri yang toleran logam berat seperti Psedomonaus fluoresceus 

selain menjadi aktifator bioremidiasi juga mampu sebagai agen biofertilisasi. 

Selain itu penelitian Immamudin, et.al., (2015) bahwa isolat Ochrobactum sp. 

S79-L7T03 yang hidup di kawasan tambang tercemar juga mampu memproduksi 

IAA.  

Menurut Waluyo (2009) bioremidiasi merupakan pengembangan bidang 

bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam 

mengendalikan pencemaran. Mikroorganisme yang digunakan memiliki 

fleksibilitas metabolisme dengan kemampuan menyesuaikan diri dan adaptasi 

yang tinggi (Munir, 2005). 

Pupuk hayati merupakan inokulan berbahan aktif organisme hidup yang 

berfungsi untuk merambat hara tertentu atau memfasilitasi tersedianya hara dalam 

tanah bagi tanaman (Simanungkalik, et.al., 2006). Tujuan dari  pupuk hayati 



3 
 

adalah meningkatkan jumlah mikroba dan mempercepat mikrobial tertentu untuk 

menambah ketersediaan hara yang dapat diasimilasi oleh tanaman.  

Mikroba-mikroba tanah banyak berperan didalam menyediakan maupun 

penyerapan unsur hara bagi tanaman. Tiga unsur hara penting bagi tanaman yaitu 

N, P, dan K. Seluruhnya proses pengambilan hara tersebut melibatkan aktivitas 

mikroba. Penyediaan hara dapat berlangsung melalui hubungan simbiosis ataupun 

non-simbiosis (Saraswati, 2012). 

Pemanfaatan hasil penelitian eksplorasi isolat bakteri lumpur lapindo 

digunakan sebagai bioteknologi merupakan salah satu cara mendetoksifikasi 

logam berat. Selain itu diharapkan kemampuan bakteri tersebut mampu 

menyuburkan lahan yang tercemar. Untuk itu dilakukan pengujian kemampuan 

isolat bakteri melalui uji in-vitro sebagai isolat bioremidiasi dan pupuk hayati. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kemampuan potensi isolat 

bakteri lumpur lapindo berkemampuan ganda sebagai bioremidiasi dan pupuk 

hayati melalui uji in-vitro. 

1.3 Hipotesis 

Terdapat isolat bakteri lumpur lapindo yang berpotensi berkemampuan ganda 

dan memiliki kemampuan tertinggi sebagai bioremidiasi dan pupuk hayati melalui 

uji in-vitro. 

 




