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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pertanian di Kabupaten Blitar merupakan salah satu sektor industri 

terbesar sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Selain tanaman pangan, 

produksi tanaman hortikultura saat ini terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, terutama pada tanaman cabai. Kabupaten Blitar pada tahun 2015, 

merupakan penyumbang hasil produksi tanaman cabai terbesar peringkat pertama, 

yang mencapai 40,49 ribu ton atau 16,20 persen dari total produksi cabai rawit di 

Jawa Timur yaitu sebesar 250.007 ton (Indarti, 2016).  

 Peningkatan produksi tanaman cabai dipengaruhi oleh faktor tanah, iklim, 

varietas, dan kultur teknis (Sila & Sopialena, 2016). Iklim merupakan faktor yang 

sangat berpengaruh pada serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), karena 

tanaman cabai sangat rentan terhadap serangan hama serta penyakit akibat 

terjadinya anomali cuaca. Peningkatan hasil produksi tanaman cabai tidak dapat 

terlepas dari penggunaan pestisida, sebagai upaya dalam mengendalikan serangan 

hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman (OPT). Keberhasilan 

pestisida dalam menyelamatkan hasil produksi pertanian, berdampak pada 

peningkatan dan ketergantungan petani dalam menggunakan pestisida yang 

cenderung berlebihan (Hasibuan, 2012). 

 Sampai saat ini penggunaan pestisida terus mengalami peningkatan, 

karena petani beranggapan bahwa pengendalian hama secara kimiawi
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menggunakan pestisida lebih efektif dibandingkan dengan pengendalian hama 

secara biologis. Sementara itu, dari penggunaan pestisida yang diaplikasikan pada 

tanaman hanya 20% saja yang dapat mengenai target hama sasaran, sedangkan 

80% lainnya jatuh ke tanah dan terakumulasi di dalam tanah (Nurdin, 2011). 

Faktor peningkatan cemaran residu pestisida juga dapat muncul karena pemakaian 

pestisida secara terus menerus, mengabaikan aturan penggunaan dosis dan 

penggunaannya di luar pengawasan resmi (Rahmansyah & Sulistinah, 2009). 

 Menurut Oktavia, Moelyaningrum, & Pujiati (2015) penggunaan pestisida 

harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan prinsip lima tepat, yaitu 

tepat jenis, tepat sasaran, tepat dosis atau konsentrasi, tepat waktu, dan tepat cara 

aplikasi. Berdasarkan hasil observasi pada salah satu petani cabai di Desa Jabung 

Kabupaten Blitar, upaya yang dilakukan dalam mencegah serangan hama serta 

penyakit pada tanaman cabai yaitu dengan penyemprotan pestisida jenis 

insektisida dan fungisida. Intensitas penyemprotan pestisida dilakukan 2 sampai 3 

kali dalam seminggu pada saat pembibitan hingga pemanenan, bahkan intensitas 

penyemprotan dapat ditingkatkan sesuai dengan tingkat serangan yang terjadi. 

 Penggunaan pestisida yang tidak terkendali dengan intensitas yang 

berlebihan, dapat meningkatkan residu yang tertinggal pada lokasi atau lahan 

pertanian. Residu pestisida dengan bahan aktif yang sangat toksik dan sulit 

terdegradasi, apabila digunakan secara terus menerus baik dengan sengaja 

maupun tidak sengaja, akan berdampak negatif pada lingkungan. Dampak negatif 

yang dihasilkan dari residu pestisida dapat mempengaruhi kualitas tanah, seperti 

berkurangnya kesuburan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati tanah dan 
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pencemaran lingkungan. Menurut (Permentan, 2015) waktu urai yang diperlukan 

untuk terjadinya 50% dekomposisi berupa disipasi dan degradasi suatu bahan aktif 

pestisida kimia pada tanah diperlukan waktu < 90 hari untuk penggunaan pada 

ekosistem pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan).  

 Secara alami, pada lahan pertanian tercemar pestisida terdapat populasi 

mikroba tertentu yang mampu menyesuaikan diri dan dapat bertahan hidup 

melalui adaptasi terhadap kontaminan. Beberapa mikroba tersebut dapat 

mengubah senyawa-senyawa kimia beracun pada lingkungan yang tercemar 

menjadi produk yang tidak beracun. Salah satu mikroba yang mampu beradaptasi 

terhadap lingkungan yang tercemar yaitu bakteri. Bakteri dapat bertahan hidup 

dengan cara memecah atau mendegradasi senyawa pencemar menjadi bahan yang 

kurang beracun atau bahkan tidak beracun (Warouw, 2008).  

 Peran mikroba dalam mendegradasi senyawa pestisida sangat penting 

dalam proses bioremidiasi, sehingga eksplorasi terhadap spesies bakteri toleran 

pada tanah yang tercemar pestisida perlu dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian 

Lumantouw, Kandou, Rondonuwu, & Singkoh (2013) pada tanah pertanian tomat, 

kemampuan bakteri Vibrio sp, Mycrobacterium sp dan Corynebacterium sp dapat 

tumbuh pada media seleksi yang mengandung fungisida mankonzeb berdosis 10% 

menunjukkan bahwa bakteri tersebut dapat toleran. Penelitian (Ifediegwu et al., 

2015) menyatakan bahwa hasil isolasi bakteri Pseudomonas aeruginosa, Serretia 

marcescens dan Klebsiella oxytoca dapat digunakan sebagai agen bioremediasi di 

tanah yang terkontaminasi residu pestisida dengan bahan aktif klorpirifos. 

 Berdasarkan hal tersebut, muncul pemikiran bahwa isolasi dan 
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karakterisasi bakteri toleran pestisida pada tanah pertanian cabai di Desa Jabung 

Kabupaten Blitar yang memiliki riwayat penggunaan pestisida berbahan aktif 

imidakloprid, asetamiprid dan propineb juga perlu dilakukan sebagai langkah 

awal dalam rangka mendukung teknologi bioremidiasi. 

 Proses dan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

apabila dari segi proses dan produk keduanya dapat dicapai sekaligus, serta 

memenuhi syarat pemanfaatan hasil penelitan sebagai sumber belajar yaitu 

kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan sarana, kejelasan 

informasi yang diungkap, kejelasan pedoman eksplorasi dan kejelasan perolehan. 

Proses penelitian ini mengacu pada salah satu teknik dalam mikrobiologi yaitu 

isolasi dan pewarnaan Gram yang sesuai dengan pembelajaran biologi SMA kelas 

X pada materi pembelajaran kingdom monera. 

 Materi pembelajaran kingdom monera dalam silabus kurikulum 2013 

menuntut adanya kegiatan praktikum, hal tersebut dikarenakan adanya penerapan 

pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran kurikulum 2013. Pendekatan 

saintifik dicirikan dengan adanya kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi dan mengkomuniasikan. Aspek pendekatan saintifik 

terintegrasi pada pendekatan keterampilan proses dan metode ilmiah 

(Kemendikbud, 2013). Keterampilan proses perlu dikembangkan untuk 

memperkuat pendekatan saintifik dalam menerapkan pembelajaran berbasis 

eksperimen melalui pengalaman langsung dan menjadikannya sebagai proses 

belajar bagi siswa, salah satunya yaitu dengan adanya kegiatan praktikum 

(Rusman, 2013). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan 
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penelitian dengan judul “Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Toleran Pestisida di 

Tanah Pertanian Cabai Desa Jabung Kabupaten Blitar sebagai Sumber 

Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana karakteristik bakteri toleran pestisida dari tanah pertanian cabai 

Desa Jabung Kabupaten Blitar? 

2) Spesies bakteri apa yang toleran terhadap pestisida berdasarkan hasil isolasi 

dan karakterisasi? 

3) Bagaimana pemanfaatan proses dan hasil penelitian isolasi dan karakterisasi 

bakteri toleran pestisida di tanah pertanian cabai Desa Jabung Kabupaten 

Blitar sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian. 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Menganalisis karakteristik bakteri toleran pestisida dari tanah pertanian cabai 

Desa Jabung Kabupaten Blitar. 

2) Mengetahui spesies bakteri yang toleran pestisida berdasarkan hasil isolasi 

dan karakterisasi. 

3) Memanfaatkan proses dan hasil penelitian isolasi dan karakterisasi bakteri 
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toleran pestisida di tanah pertanian cabai Desa Jabung Kabupaten Blitar 

sebagai sumber belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

1) Menambah pengetahuan bagi peneliti bahwa di lahan pertanian yang tercemar 

pestisida terdapat bakteri toleran yang berpotensi sebagai agen bioremidiasi 

dan juga dapat sebagai terapan keilmuan pada mata kuliah Mikrobiologi. 

2) Proses dan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi SMA kelas X pada materi kingdom monera, Kompetensi Dasar 4.5 

Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. 

1.4.2 Secara Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar dan sebagai informasi bagi 

penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pemanfaatan bakteri toleran 

pestisida yang berpotensi sebagai agen Bioremidiasi. 

2) Melalui hasil dari kegiatan penelitian ini, dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada masyarakat khususnya petani, sehingga dapat lebih 

selektif dalam pemilihan dan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian. 

 Agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu 

adanya ruang lingkup penelitian, yaitu sebagai berikut. 

1) Sampel tanah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanah pertanian cabai 
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seluas 250 m
2 

di Desa Jabung Kabupaten Blitar, yang memiliki riwayat 

penggunaan pestisida dengan bahan aktif imidakloprid (Zychate 25 WP), 

asetamiprid (Mospilan 30 EC), dan propineb (Antracol 70 WP). 

2) Sampel tanah diperoleh dari rhizosfer tanaman cabai pada kedalaman 20 cm 

dari permukaan tanah.  

3) Media yang digunakan untuk isolasi bakteri toleran adalah media TSA yang 

mengandung pestisida 200 ppm. 

4) Identifikasi bakteri sampai tingkat spesies menggunakan MICROBACT
TM

 

GNB 24E (12A+12B) yang disesuaikan dengan buku Bergey’s Manual of 

Determinative bacteriologi dan buku Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriologi. 

 

1.6 Definisi Istilah 

 Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Isolasi bakteri merupakan suatu teknik untuk memisahkan biakan campuran 

bakteri menjadi biakan murni (Pelczar & Chan, 2013). 

2) Karakterisasi bakteri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengobservasi bakteri hasil isolasi. Kegiatan karakterisasi dapat dilakukan 

berdasarkan karakteristik morfologi dan karakteristik fisiologi (Winarni, 

2013). 

3) Bakteri toleran merupakan bakteri yang mampu bertahan dalam suatu 

lingkungan tertentu yang di dalamnya terdapat zat-zat yang membantu dalam 

kehidupannya (Darmurti, 2017). 
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4) Pestisida merupakan suatu zat atau campuran yang diharapkan mampu sebagai

pencegah, penghancur atau pengawasan hama dan termasuk vektor terhadap

manusia, penyakit pada binatang, serta tanaman pengganggu dalam proses

produksi (Yuantari, 2009).


