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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekosistem Perairan Danau

Ekosistem perairan danau adalah bagian dari bidang ilmu Limnologi yang

di dalamnya terdapat interaksi berbagai disiplin ilmu yaitu kimia, fisika, biologi,

dan sosial budaya. Interaksi tersebut menyebabkan suatu hubungan timbal baik

yang membutuhkan suatu keseimbangan ekologi, terganggunya atau dominannya

salah satu faktor menyebabkan terganggunya keseluruhan interaksi di dalam suatu

sistem ekologi. Pencemaran pada ekosistem perairan danau banyak disebabkan

oleh berlebihnya atau dominannya bahan pencemar kimia, biologi dan fisika

akibat aktifitas sosial budaya masyarakat sekitar danau yang masuk kedalam

ekosistem danau, sehingga meyebabkan ekoistem perairan danau tidak mampu

melakukan remediasi secara alamiah yang menyebabkan keseimbangan ekologi

danau terganggu.

Menurut Odum, (1994), Danau adalah badan air yang menggenang yang

luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi atau

ekosistem air tawar yang menggenang. Perairan danau merupakan salah satu

bentuk ekosistem air tawar yang ada di permukaan bumi, dimana terjadi proses

biogeokimia, proses ekologi dan hukum termodinamika yang seimbang. Setiap

ekosistem danau memiliki struktur aliran energi dan aliran nutrisi yang berbeda

beda tergantung kondisi danau. Aliran dan arus air Sungai dianggap sebagai
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bagian integral dan tidak terpisahkan pada ekosistem danau karena aliran Sungai

dapat mempengaruhi aliran sumber energi dan nutrien yang terkandung pada

danau.

Ekosistem danau merupakan suatu sistem ekologi yang di dalamnya

terdapat hubungan timbal balik antara komponen biotik, abiotik dan dekomposer

yang saling berkaitan membentuk suatu hubungan timbal balik dan saling

mempengaruhi satu sama lainnya dalam suatu bentuk aliran energi dan siklus

nutrisi. (Welch, et al. 2004). Efisiensi aliran energi dan nutrisi dapat diukur dari

rasio produktivitasnya berdasarkan tingkat trofik atau struktur jaringan makanan.

Semakin besar produktivitas energi dalam suatu ekosistem maka semakin besar

kemungkinan siklus energi yang terjadi pada ekosistem tersebut. Pada sistem

ekologis yang matang (mature) terjadi siklus energi rendah karena keragaman

varietas tinggi sedangkan pada sistem ekologis yang immature maka siklus energi

tinggi dengan keragaman varietas yang rendah. Siklus energi adalah suatu proses

terjadinya perpindahan energi dan materi antara organisme pada ekosistem danau,

terganggunya siklus energi menyebabkan keseimbangan ekologis menjadi

terganggu. Perubahan komponen ekosistem dapat menyebabkan

ketidakseimbangan ekologis baik yang diakibatkan oleh kegiatan manusia atau

secara alamiah. (Odum, 1969). Keseimbangan ekosistem perairan danau sangat

dipengaruhi oleh kegiatan metabolisme danau tersebut, sehingga kualitas suatu

perairan dapat dinilai.

Menurut Lehmusluoto (2002), Tingkat tropik suatu perairan danau sangat

dipengaruhi oleh jumlah bahan organik yang masuk ke dalam perairan sehingga
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jika semakin tinggi kandungan bahan organik dalam suatu danau maka

produktivitas danau semakin tinggi, metabolisme yang terjadi semakin tinggi,

kebutuhan oksigen akan semakin tinggi, proses oksidasi semakin tinggi sehingga

jika kebutuhan oksigen tidak tercukupi maka reaksi aerob akan berubah menjadi

anaerob. Proses ini akan mengganggu keseimbangan ekologis danau dan

metabolit primer dan sekunder hasil proses oksidasi dapat menjadi racun bagi

organisme di danau sehingga status danau akan menjadi rusak. Pengelolaan danau

di Indonesia sampai saat ini belum dikelola dengan baik, belum diketahui volume,

presipitasi, evaporasinya serta debit inflow dan outflow-nya dan beban

pencemarannya, sehingga pemanfaatan danau di Indonesia untuk berbagai

keperluan sulit untuk diprogramkan bahkan sebagian danau di Indonesia sudah

mengalami kerusakan dengan terjadinya sedimentasi dan beban pencemaran yang

cukup tinggi. Menurut Suwanto (2011). menyatakan bahwa dari 15 danau yang

termasuk program penyelamatan Danau di Indonesia rata rata danau di Indonesia

termasuk pada status mesotrophik (agak subur) yaitu suatu kondisi dimana

kandungan bahan organik cukup tinggi sehingga suklus dan aliran energi pada

danau tersebut cukup tinggi (Lehmusloto, et. al, 1995).

B. Pencemaran Perairan Danau

Menurut Davies (2004), pada umumnya limbah yang mencemari

lingkungan terutama perairan Sungai dan Danau adalah limbah organik hasil

aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan menurut

USEPA (1996) bahwa aktivitas pertambangan, pertanian, kehutanan adalah

penyumbang terbesar fosfor dan nitrogen yang terbawa melalui limpasan air dan
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menumpuk pada badan air atau air tanah dan air permukaan. Bahkan EPA telah

mengidentifikasi aktivitas pertanian sebagai salah satu sumber polutan yang

berkontribusi tinggi di Sungai dan danau dan dikategorikan sebagai kontributor

sumber limbah terbesar pada air permukaan. Pestisida sebagai bahan membantu

untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan

juga menjadi kontributor yang cukup tinggi dalam pencemaran perairan dan

tanah.

Pestisida dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan hasil produksi

dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya akan tetapi sebagai konsekuensinya, pestisida memiliki dampak negatif

terhadap lingkungan jika pemanfaatannya tidak beraturan sehingga menyebabkan

dampak yang tidak baik terhadap organisme atau lingkungan non target, antara

lain terjadinya resistensi organisme dan lingkungan, mutasi gen dari organisme

target maupun non target, teratogenik dan karsinogen pada organisme terpapar

atau tidak terpapar pestisida. Sebagian besar pestisida merupakan senyawa yang

persisten dan stabil di alam, memiliki waktu paruh yang lama sehingga pestisida

sangat sulit didegradasi secara alamiah di alam. Karena sifat tersebut maka

pestisida dapat terakumulasi pada organisme target dan non target, pestisida dapat

mengalami biomagnifikasi pada organisme melalui jaring rantai makanan.

Pemanfaatan Pestisida di Kota Semarang dan sekitarnya sudah cukup

mengkhawatirkan terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh Baskoro dan

Chrisna (2009), bahwa Pestisida Organochlorine seperti DDT

(Dichlorodiphenyltrichloroethane) masih terdeteksi di banyak Sungai saat ini
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bahkan terdeteksi sampai muara Sungai di Kota Semarang, hal ini menunjukkan

pestisida Organochlorine memiliki waktu paruh yang panjang dan sangat sulit

terdegradasi. Pestisida DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), dieldrin, dan

Chlordane adalah pestisida yang paling sering hadir dalam air dan sedimen sungai

dan danau. Bahkan penelitian oleh Nowell, et al (1999), menyatakan bahwa

Perairan dan sedimen di 15 Sungai di Amerika mengandung kadar

Organochlorine di atas 10 % dari batas ambang yang diperbolehkan. Pestisida

Organochlorine bersifat sangat persisten dan akumulatif sehingga walaupun

sudah dilarang pemanfaatannya lebih dari 20 tahun yang lalu residu

Organochlorine terdeteksi sampai saat ini di perairan dan sedimen Sungai, Danau

dan Muara Sungai.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudewa (2009), menunjukkan bahwa

residu pestisida golongan Organophophat jenis Diazinon, Klorpirifos, Fentoat,

Karbaril dan BPMC (O-Sec-Butylphenyl Methylcarbamate) yang terdapat pada

sayur kubis dan polong kacang panjang yang dijual di pasar Badung Denpasar

Bali terdeteksi nilai residu Klorpirifos pada kubis dan kacang panjang adalah

sebesar 0,525 ppm dan 1,296 ppm dan nilai residu Karbaril sebesar 0,303 ppm dan

0,471 ppm. Dimana nilai residu klorpirifos pada kubis dan kacang panjang

melebihi nilai MRL (Maximum Residue Limit) pada sayuran yaitu sebesar 0,5

ppm. Hal ini menunjukkan residu pestisida golongan organophospat sudah perlu

dicermati dengan seksama terutama pada daerah penghasil produk hortikultura,

karena pemanfaatan pestisida pada daerah penghasil hortikultura cukup tinggi.

Penelitian ini dapat dijadikan komparasi dengan kondisi Kota Salatiga dan



29

Kabupaten Semarang sebagai sentral hortikultura yang banyak memanfaatkan

pestisida, sehingga cemaran pestisida dimungkinkan akan mengganggu sistem

ekologi di sekitarnya.

Menurut Lee and Lee (1999) bahwa studi mengenai potensi toksistas

pestisida Organophosphat Diazinon dan Klorpirifos di Orange County, Newport

Beach, Santa Ana, Orange, Anaheim, USA menunjukan hasil bahwa telah terjadi

potensi toksistas akut terhadap Ceriodaphnia dubia dan Mysidopsis Bahia di

sepanjang perairan sungai di sekitar San Francisco Bay, Los Angeles,

Sacramento, Stockton dan San Diego akibat pemanfaatan Organofosfat pestisida

Diazinon dan Klorpirifos cukup tinggi yaitu sekitar dari 100.000 pon per tahun.

Menurut Otieno (2014) penelitian mengenai monitoring terhadap residu pestisida

0rganophosphat dan Carbamat di ekosistem danau Naivasha, Kenya menunjukan

bahwa residu Klorpirifos- etil (CPF) terdeteksi pada kisaran 2,6 - 24,9 mg/ml

dalam air dan sedimen sedangkan Diazinon terdeteksi dalam kisaran di 9,3 mg/ml

- 33.3 mg/ml. Penelitian ini juga mendeteksi residu organophosphat dan Karbamat

pada jaringan ikan (Niloticus leucosticus), residu Klorpirifos-etil (CPF) terdeteksi

pada jaringan ikan sedangkan Diazinon tidak terdeteksi pada jaringan ikan.

Dengan terdeteksinnya residu Klorpirifos-etyl (CPF) menunjukan telah terjadi

bio-akumulasi Klorpirifos-etyl (CPF)

C. Rawa Pening

Rawa Pening adalah danau alami yang terletak secara administratif berada

di dua wilayah yaitu Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, sehingga secara

pengelolaannya melibatkan dua pemerintahan Kota/Kabupaten, walaupun secara
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otoritas di bawah kendali Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah.

Sehingga diperlukan kerjasama yang komprehensif dalam pengelolaan Rawa

Pening. Danau Rawa Pening dikelilingi oleh 4 Kecamatan wilayah administratif

Kabupaten Semarang, yaitu Kecamatan Bawen, Kecamatan Banyubiru,

Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ambarawa dan 2 Kecamatan pada wilayah

administratif Kota Salatiga yaitu Kecamatan Sidomukti dan Kecamatan

Argomulyo. Rawa Pening secara geografis terletak pada 7°4’ LS – 7°30’ LS dan

110° 24’46’’ BT – 110°49’06’’ BT, dan berada di ketinggian antara 455 – 465

meter di atas permukaan laut (dpl) serta dikelilingi oleh tiga Gunung yaitu

Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran.

Penelitian mengenai Rawa Pening secara scientific dimulai oleh Van

Bemmelen sejak tahun 1941. Rawa Pening adalah sebuah danau yang terbentuk

akibat depresi alami yang merupakan gabungan proses vulkanik deretan Gunung

Ungaran-Telomoyo-Surapati dan pergeseran tektonik lempeng payung ridges

pada zona lipatan utara. Terbentuknya Rawa Pening sangat berhubungan dengan

Gunung Surapati (1300 meter) yang merupakan Gunung api di deretan Ungaran-

Surapati-Merbabu-Merapi. Deretan Gunung berapi Ungaran-Surapati-Telomoyo

pernah setinggi 2000 meter, akan tetapi 700 meter puncaknya telah runtuh karena

letusan dan meninggalkan kawah besar yang disebut Kawah Klegung. Aktivitas

vulkanik Gunung Surapati menyebabkan Gunung tersebut terbagi menjadi dua

bagian lembah yang besar. Lembah tersebut semakin menyempit akibat runtuhnya

dinding kawah Gunung Surapati yang kemudian mendorong material vulkanis ke

lembah tersebut. Proses geologis yang berlangsung lama menyebabkan cekungan
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terebut menjadi membulat membentuk sebuah danau dengan pintu utama sebuah

bendungan air pada Sungai Tuntang. Selanjutnya bendungan tersebut menjadi

satu-satunya pintu air yang mengatur keluar masuknya air dari Rawa Pening.

(Bemmelen, 1949)

Proses geomorfologi Rawa Pening yang berlangsung lama menyebabkan

Rawa Pening sebagai muara dari berbagai sungai yang kemudian ditampung dan

dialirkan ke daerah yang lebih rendah melalui Sungai Tuntang sedangkan sungai-

sungai yang mengalir ke Rawa Pening terdiri dari:

1. Sub-DAS Galeh, terdiri dari Sungai Galeh dan Sungai Klegung

Sub DAS Galeh melewati daerah di Kecamatan Banyubiru dan Kecamatan

Jambu. Luas sub DAS Galeh mencapai 6.121 Ha.

2. Sub-DAS Torong, yaitu Sungai Torong

Sub DAS Torong melewati daerah di Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan

Bandungan. Berdasarkan letaknya sub DAS Torong berada di sebelah barat

Rawa Pening, dengan luas wilayah 2.687 Ha. Sub DAS Torong juga melewati

daerah Kecamatan dengan luas wilayah 2.687 Ha.

3. Sub-DAS Panjang, terdiri dari Sungai Panjang dan Sungai Kupang

Sub DAS Panjang melewati daerah di Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan

Bandungan. Berdasarkan letaknya sub DAS Panjang berada di sebelah utara

Rawa Pening dengan luas wilayah 4.893,24 ha.



32

4. Sub-DAS Legi, yaitu Sungai Legi

Sub DAS Legi melewati daerah di Kecamatan Banyubiru yang letaknnya

memanjang dari bagian hulu di lereng Gunung Telomoyo hingga bermuara ke

Rawa Pening.

5. Sub-DAS Parat, yaitu Sungai Parat

Sub DAS Parat melewati daerah di Kecamatan Banyubiru dan Kecamatan

Tuntang, sedangkan Sub DAS Parat berada di sebelah selatan Rawa Pening,

dengan luas wilayah 4.638,35 Ha .

6. Sub-DAS Sraten (Kali Sraten)

Sub DAS Sraten hanya melewati daerah di Kecamatan Getasan.

7. Sub-DAS Rengas, terdiri dari Sungai Rengas dan Sungai Tukmodin

Sub DAS Rengas hanya melewati daerah di Kecamatan Ambarawa dan

Bandungan. Berdasarkan letaknya sub DAS Rengas berada di sebelah utara

Rawa Pening, dengan luas wilayah 1.751 ha.

8. Sub-DAS Kedung Ringin, yaitu Sungai Kedung Ringin

Sub DAS Kedung Ringin melewati daerah Kecamatan Tuntang . Sub DAS

Kedung Ringin berada di sebelah timur Rawa Pening, dengan luas catchment

area 774,86 Ha. Di sub-sub DAS Kedung Ringin mengalir Sungai Ngreco,

Ndogbacin dan Sungai Praguman, yang ketiganya bermuara di Rawa Pening.

Sub DAS Kedung Ringin merupakan sub DAS yang paling kecil, dengan mata

air di sekitar Gunung Kendil.
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9. Sub-DAS Ringin, yaitu Sungai Ringin

Sub DAS Ringis melewati daerah Kecamatan Tuntang tepatnya di desa

Jombor, Kesongo dan desa Candirejo serta Kecamatan Sidorejo (Kelurahan

Sidorejo, Blotongan), dan Kecamatan Argomulyo (Kelurahan Pulutan dan

Mangunsari) Kota Salatiga. Sub DAS Ringis berada di sebelah timur Danau

Rawa Pening dengan luas catchment area 1.584,84 Ha. Di sub DAS Ringis

mengalir Sungai Tengah dan Sungai Tapen yang keduanya bermuara di Rawa

Pening.

Gambar 1. Peta Das Tuntang Hulu – Daerah Tangkapan Air Rawa Pening–Kabupaten
Semarang (Suwanto, 2011)

Rawa Pening berdasarkan topografi adalah terletak di daerah yang rendah

dan merupakan lembah yang dikelilingi oleh daerah yang tinggi (pegunungan dan

perbukitan) sehingga air mengalir dari daerah hulu mengalir melalui 9 Daerah

Aliran Sungai menuju muara di Rawa Pening. Kondisi ini menungkinkan
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terjadinya pencemaran akibat masuknya material material organik dan anorganik,

serta residu pestisida dan pupuk yang banyak digunakan pada kegiatan pertanian

di hulu (Pemerintah Daerah Kota Salatiga, 2012).

Menurut Pusat Litbang Sumber Daya Air (2006) bahwa fungsi utama dari

Rawa Pening adalah untuk menahan dan menampung aliran air permukaan dan

sebagai regulator hidrologi bagi daerah sekitarnya. yang kemudian dimanfaatkan

sebagai:

1. Suplai air Rawa Pening dimanfaatkan untuk PLTA (Perusahaan Listrik

Tenaga Air) Jelok dan PLTA Timo dimana PLTA Jelok merupakan bagian

dari interkoneksi listrik Jawa Bali dengan kemampuan maksimum 24,500

KW.

2. Suplai air Rawa Pening dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk

pemanfaatan daerah pasang surut (822 Ha) dan irigasi sawah sebesar 39.277

Ha di Kabupaten Semarang , Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.

3. Rawa Pening pengendali banjir daerah hilir di Kabupaten Demak dan

Kabupaten Grobogan, karena Danau Rawa Pening menampung air sebelum

dialirkan ke Sungai Tuntang dan selanjutnya mengalir ke Kabupaten

Grobogan dan Kabupaten Demak.

4. Kegiatan pariwisata yaitu untuk Wisata Air dan Agro Wisata.

Rawa Pening juga dimanfaatkan oleh nelayan mencakup 2.251 jiwa baik

untuk kegiatan perikanan darat, perikanan alami maupun perikanan budidaya.

Kerusakan ekologis Rawa pening menyebabkan beralih fungsinya daerah tutupan

Rawa Pening akibat sedimentasi. Menurut Hardini, et al. (2012) bahwa hasil dari
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peta analisis perubahan tutupan lahan waduk tahun 2000 sampai dengan tahun

2009 diperoleh perubahan tutupan lahan air menjadi sawah dengan persentase

21,37%, sawah menjadi air sebesar 1,16% dan genangan waduk yaitu dengan

persentase 78,47%. Hal ini menunjukkan terjadi penyempitan danau akibat

adanya sedimentasi di Rawa Pening.

Menurut Suwanto (2011) Pencemaran Pestisida menjadi hal yang sangat

penting untuk dikendalikan karena dapat merusak keseimbangan ekologis perairan

danau, karena danau merupakan tempat bermuaranya Sungai yang membawa

bahan pencemar hasil aktivitas antropogenik di sekitar dan hulu, terutama

aktivitas pertanian. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa tengah (2008)

menyatakan bahwa status Rawa Pening sudah dalam kategori tercemar,

berdasarkan parameter yang diukur meliputi kandungan Sulfide, Phenol, COD

dan BOD yang diambil dari tiga titik yaitu sumber air Bukit Cinta, tengah waduk

dan out let waduk , sebagai berikut:

Tabel 2. Kualitas Air Periaran Rawa Pening (BLH Provinsi Jawa Tengah, 2008)

No. Titik Sampling Parameter (mg/L) Tahun 2008 Bahan Mutu Air
1 Sumber Air Bukit

Cinta
Sulfida
Phenol
COD
DO

0.065
6
40.38
3.49

0.002
1
25
4

2 Tengah Waduk Sulfida
Phenol
Fecal Coliform
T.Coliform
BOD
COD

0.037
6
9.000
12.000
5,952
64.61

0.002
1
1.000
5.000
3
2.5

3 Outlet Waduk Sulfida
Fecal Coliform
T. Coliform
COD

0.012
16.000
24.000
51.39

0.002
1.000
5.000
25

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Prov. Jawa Tengah, 2008.



36

Aktivitas pertanian di daerah hulu menjadi penyebab tercemarnya Rawa

Pening terutama oleh pupuk dan pestisida yang mengandung unsur N-P-K dan

unsur organophosphat. Hal ini menyebabkan residu dari penggunaan pupuk dan

pestisida akan mengalir ke badan air danau. Residu pestisida yang masuk ke

perairan akan berikatan dengan komponen lipida dan substrat organik karena

memiliki afinitas dan kestabilan yang kuat, sehingga residu pestisida akan

terakumulasi di perairan danau dan menyebabkan terganggunya keseimbangan

ekosistem. Status Rawa Pening berdasarkan Indeks Lingkungan Hidup yang

dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bahwa Rawa Pening termasuk

danau dengan statustercemar.

Menurut Budhihardjo dan Huboyo (2007) bahwa pola sebaran fosfat dan

nitrat di Rawa Pening menunjukkan penurunan kadar fosfat dan nitrat dari arah

hulu ke muara Rawa Pening sedangkan berdasarkan riset yang dilakukan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup bahwa kondisi Rawa Pening menunjukkan

indikator BOD rata rata di atas 4,14 mg/lt - 6,1 mg/lt dengan kandungan fenol di

atas 0,009 ml/tl- 0,044 ml/tl. Kandungan Nitrogen dan fosfor di Rawa Pening

sudah melebih batas normal dengan kategori tercemar ringan sampai sedang, hal

ini dimungkinkan akibat pencemaran bahan bahan organik, termasuk pupuk dan

pestisida. Pencemaran pestisida di Rawa Pening menjadi hal yang sangat penting

karena efek yang akan ditimbulkan mengingat pestisida bersifat bioakumulatif,

biomagnifikatif, persisten di alam dan memiliki waktu paruh yang panjang.

Menurut Winarno (2004) bahwa beberapa hasil penelitian melaporkan

kandungan residu pestisida pada sayuran di Kota Salatiga sudah sampai pada
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tingkat membahayakan. Hal ini karena sifat bioakumulatif pestisida dan waktu

paruh yang lama sehingga residu pestisida terdeteksi pada hasil pertanian. Jika

residu pestisida dapat tertinggal dalam waktu yang lama pada produk hortikultura

maka hal ini pula dapat pula terjadi pada badan air sungai dan danau. Rawa

Pening sebagai muara sembilan sungai dimana terdapat aktivitas pertanian,

perkebunan dan domestik maka kemungkinan besar sudah tercemar pestisida

bahkan dikhawatirkan organisme yang hidup di Rawa Pening juga sudah tercemar

residu pestisida. Sedangkan menurut Larasati, et al (2001) bahwa residu pestisida

pada sayuran yang beredar di pasar tradisional dan modern di Kota Semarang

menunjukkan residu pestisida yang cukup tinggi sebagai berikut pada pasar

tradisional terdeteksi residu pestisida pada sayuran kubis sekitar 1,277 ppm dari

standar 1 ppm, sayuran selada terdeteksi sekitar 1,244 ppm dari standar = 1 ppm,

kacang panjang 1,515 ppm dari standar 1 ppm dan wortel terdeteksi 0,978 dari

standar 1 ppm, sedangkan hasil uji pada sayuran di pasar modern adalah sayuran

kobis 1,674 ppm standar 1 ppm, selada terdeteksi 1,151 ppm, standar 1 ppm,

kacang panjang terdeteksi 1,007 ppm, standar 1 ppm dan wortel terdeteksi 0.237

ppm standar 1 ppm. Oleh karena itu penelitian tersebut dapat digunakan sebagai

pertimbangan dalam analisis residu dan tingkat pencemaran pestisida di daerah

Salatiga dan Semarang, termasuk tingkat pencemaran di daerah Rawa Pening.

Sumarwoto (1980), Kandungan Diazinon pada sayuran sawi di Salatiga

terutama Kopeng sudah melebihi batas yang diizinkan yaitu 227 ppb dari 0,75 ppb

yang diizinkan. Hal ini memungkinkan kandungan residu Diazinon pada air tanah

dan air permukaan mengalir dan bermuara di Rawa Pening sehingga menurunkan
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kualitas perairan Rawa Pening Sedangkan menurut Winarno (2004), terdeteksinya

Residu pestisida pada tanaman kangkung, genjer dan talas yang letaknya jauh dari

paparan langsung pestisida dan tidak terpapar secara langsung oleh pestisida. Hal

ini menunjukkan bahwa residu pestisida dapat terbawa oleh air tanah maupun air

permukaan sehingga residu dapat berpindah tempat dan menyebabkan residu

terpapar pada tempat yang lain. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa

pemanfaatan pestisida oleh masyarakat petani melebihi dosis dan frekuensi

penyemprotan yang melebihi batas yang dianjurkan. Hal ini di sampaikan juga

oleh Miskiyah dan Munarso (2008) bahwa telah terdeteksinya 17 residu pestisida

yang diujikan pada 3 jenis sayuran, yaitu cabai merah, selada, dan bawang merah

yang diperoleh dari petani, pedagang, dan pasar swalayan di Jawa Tengah

(Bandungan untuk cabai merah dan selada, Brebes untuk bawang merah), dan

Jawa Barat (Cianjur untuk cabai merah, selada, dan bawang merah) menunjukkan

bahwa residu pestisida golongan Organochlorine lebih dominan, diikuti dengan

golongan Organophosphat dan Carbamat untuk semua jenis sampel sayuran yang

diamati baik di tingkat petani, pedagang dan pasar swalayan. Hasil juga

menunjukkan bahwa dari semua jenis sampel sayuran yang diamati, kandungan

residu pestisidanya masih di bawah ambang batas maksimum residu pestisida

(BMR). Hal ini perlu menjadi perhatian karena dengan terdeteksinya residu

pestisida pada produk hortikultura pada level distribusi di supermarket maka

kemungkinan besar terdeteksinya residu pestisida di lokasi sekitar pertanian akan

lebih tinggi karena lokasi sekitar pertanian terpapar pestisida secara terus menerus

baik pada tanah dan badan perairan. Menurut Hanani et al, (2004), bahwa data
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analisis deskriptif dengan metode survei pada petani di Kecamatan Ambarawa

yang merupakan wilayah sentra pertanian sayuran menunjukkan bahwa jenis

pestisida yang digunakan oleh petani setempat adalah Curacron (69,2%), Dencis,

Dursban, dan yang jarang adalah Matador dan Diazinon. Pestisida tersebut

walaupun termasuk dalam kelompok Organophosphat yang bersifat persisten

rendah dan mudah terurai di lingkungan akan tetapi jika pola pemanfaatan

pestisida sangat tinggi dan tidak mempertimbangkan dosis/takaran yang tertulis

dalam label dapat menyebabkan merusak sistem ekologi di daerah tersebut.

D. Pestisida

Menurut US Environmental Protection Agency (2002). Pestisida adalah zat

atau campuran zat yang digunakan untuk mencegah, menanggulangi, membasmi

atau mengurangi hama termasuk insektisida, herbisida, fungisida, dan berbagai zat

lain yang digunakan untuk mengendalikan hama. Sedangkan berdasarkan

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1973 yang dimaksud dengan pestisida adalah

semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk

mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seperti serangga, tikus,

fungi dan gulma, pemberantas rerumputan, mencegah hama-hama, binatang-

binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman.

Pestisida memberikan kontribusi yang besar dalam upaya penyelamatan

produksi pertanian sehingga efek samping pemanfaatan yang berlebihan dapat

membahayakan bagi lingkungan dan manusia, Oleh karena itu Pemerintah

berkewajiban untuk mengatur peredaran dan penggunaan Pestisida di Indonesia.

Pestisida termasuk bahan berbahaya, sehingga dalam pengaturannya juga
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mengacu kepada peraturan-peraturan internasional yang disepakati bersama

dengan Badan Internasional seperti FAO (Food and Agriculture Association),

WHO (Word and Health Organization) dan Kesepakatan Protokol Montreal

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 ditegaskan bahwa : “Pestisida yang

akan diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib terdaftar,

memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan

lingkungan hidup. Berdasarkan Permentan No. 45/Permentan/SR.140/10/2009

bahwa: “Pestisida yang terdaftar/diizinkan adalah pestisida yang telah memenuhi

persyaratan administrasi dan kriteria teknis yang ditetapkan Menteri Pertanian”,

sebagai berikut:

1 Pestisida yang boleh didaftarkan adalah Pestisida yang tidak termasuk

kategori Pestisida dilarang pemanfaatannya meliputi pengelolaan tanaman,

peternakan, kesehatan hewan, perikanan, kehutanan, penyimpanan hasil,

rumah tangga, pengendali vektor penyakit pada manusia, karantina dan pra

pengapalan.

2 Pestisida dilarang adalah Pestisida yang berdasarkan klasifikasi WHO

mempunyai klasifikasi IA (sangat berbahaya sekali) atau IB (berbahaya

sekali), mempunyai LC50 < 0,05 mg/lt dalam 4 jam paparan, mempunyai

indikasi: Karsinogenik, Onkogenik, Teratogenik dan Mutagenik

Menurut Ratnaike (2003) Pestisida digunakan untuk mengendalikan hama,

akan tetapi pestisida dapat pula menjadi racun bagi lingkungan atau organ non

target. Berdasarkan mekanisme fisologis toksisitas pestisida meliputi racun acut

dan racun kronis, sebagai berikut:
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1 Racun akut

Racun akut adalah gejala keracunan yang dapat terlihat langsung, tidak dalam

jangka waktu lama. Walaupun racun dapat didegradasi/reversible akan tetapi

daya racun yang sangat kuat menyebabkan keracunan tidak bersifat reversible

dan menyebabkan kematian.

2 Racun kronis

Racun kronis adalah gejala keracunan yang tampak efeknya setelah waktu

yang relatif lama karena residu pestisida terakumulasi dalam lemak yang

terkandung dalam tubuh dan efek akan terlihat pada waktu yang cukup lama.

Racun ini juga apabila mencemari lingkungan akan meninggalkan residu:

a. Residu yang sangat sulit untuk diubah menjadi zat yang tidak beracun hal

ini karena ikatan kimia pada senyawa pestisida sangat kuat dan bersifat

persisten, terjadi pada pestisida yang memiliki waktu paruh yang panjang.

b. Residu yang dapat dirombak oleh kondisi tanah tapi hasil rombakan masih

juga merupakan racun.

c. Residu yang dapat terurai di dalam tubuh manusia atau hewan tapi

menghasilkan metabolit yang juga masih beracun.

Oleh karena itu tingkat residu pestisida pada suatu tempat dapat dijadikan

indikator tingkat pencemaran pestisida.

Menurut Nollet dan Rathore (2010) bahwa pestisida dikalsifikasikan sebagai

berikut:
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1. Chlorinated Hydrocarbon Insecticide (CHI) = Organochlorine

Pestisida golongan Organoklorin adalah bahan kimia hidrokarbon yang

mengandung senyawa klorin, memiliki spektrum yang sangat luas, tidak

mudah larut dalam air, namun mudah larut dalam minyak sangat bersifat

presisten, bioakumulatif dan biomagnifikatif. Pestisida yang termasuk dalam

golongan Organoklorin adalah sebagai berikut (WHO IARC, 2010) :

a. Lindane = Hexachlorocyclohexane (HCH)

Lindan adalah senyawa pestisida dengan nama IUPAC γ-isomer

heksaklorosikloheksana atau benzene heksaklorida, senyawa ini

termasuk senyawa organoklorin yang palingan beracun dan banyak

dimanfaatkan pada bidang pertanian dan perternakan. Struktur kimia dari

Lindane (International Union Of Pure And Applied Chemistry

Nomenclature) adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Kimia Lindane = Hexachlorocyclohexane (HCH)

Pestisida Cyclodiene (Chlordane) adalah jenis insektisida chlorinated

cyclodiene yang bersifat lipofilik, tidak mudah menguap dan memilkik

kecepatan degradasi yang rendah sehingga pestisida ini sangat persisiten

pada ligkungan, serta bersifat bioakumulasi dan biomagnifikasi pada
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lingkungan yang terpapar. Struktur kimia dari Cyclodiene, sebagai

berikut :

Gambar 3. Struktur Kimia Cyclodiene

Keterangan:
Struktur kimia insektisida Diklorinasi dari jenis Cyclodiene.
1) Chlordane. 2) Heptaklor. 3) Aldrin.
4) dieldrin. 5) Endrin. 6) Endosulfan.

b. Toxaphene

Toxaphene atau Camphechlor; Diklorinasi Camphene, Poly chloro

camphene merupakan jenis pestisida chlorinated hidrokarbon yang

bersifat tidak mudah menguap sehingga sangat sulit terdegrdasi secara

alamiah dan bersifat akumulatif dan bersifat biomagnifikatif pada

lingkungan dengan struktur kimia sebagai berikut :

Gambar 4. Struktur Kimia Toxaphene

Keterangan :
1) Toxicant B. 2) 8-Cl Toxicant B. 3) 9-Cl Toxicant B.
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c. DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) Mirex dan Chlordecone

Senyawa pestisida DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethan), Mirex dan

Chlordecone bersifat tidak larut dalam air akan tetapi mudah larut dalam

lemak, sangat presisten dan sulit terurai sehingga bersifat bioakumialitif

dalam lingkungan hidup dan biomagnifikatif karena masuk pada rantai

makanan, dengan struktur kimia sebagai berikut :

Gambar 5. Struktur Kimia DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) dan Turunannnya.

Keterangan :
DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) dan Turunannnya.
1) p,p 0-DDT. 2) Methoxychlor. 3) TDE (p,p 0-DDD).
4) Dicofol. 5) Ethylan.

Gambar 6. Struktur Kimia Mirex , Chlordecone dan Chlordecone

Keterangan :
1) Mirex 2) Chlordecone
3) Chlordecone Alcohol (Chlordecol)
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Menurut WHO-UNEP (2006) bahwa senyawa pestisida Chlorinated

Hydrocarbon Insecticide, Organochloride, Organochlorine, Chlorocarbon,

Diklorinasi Hidrokarbon atau Diklorinasi pelarut adalah senyawa organik

yang mengandung minimal satu kovalen atom chlorine dengan struktur

berbeda-beda. Sifat kimia Organochlorine tergantung pada berbagai aplikasi

dengan banyak derivatif Chlorinated Hydrocarbon Insecticide (CHI).

Pestisida dengan bahan aktif Organochlorine termasuk pestisida yang sangat

efektif dan telah banyak digunakan pada bidang pertanian dalam jangka waktu

yang lama, akan tetapi karena efek samping yang berbahaya dan bersifat

akumulatif /magnifikatif maka pestisida golongan oganochlorine dilarang atau

dibatasi peredaran dan pemanfaatannya berdasarkan konvensi Stockholm 17

Mei 2004.

2. Organoposphat

Pestisida golongan Organophosphat merupakan golongan pestisida yang cukup

besar dimanfaatkan menggantikan kelompok pestisida chlorinated

hydrocarbon. Pestisida Organophosphat mengandung gugus kimia H3PO4

(asam fosfat) yang bersifat racun akan tetapi bahan aktif dari pestisida.

Pestisida golongan Organophosphat merupakan golongan pestisida yang cukup

besar dimanfaatkan menggantikan kelompok pestisida chlorinated

hydrocarbon. Pestisida Organophosphat mengandung gugus kimia H3PO4

(asam fosfat) yang bersifat racun akan tetapi bahan aktif dari pestisida

Organophosphat lebih mudah terdegradasi di alam, lebih cepat hilang
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keaktifannya. Pestisida Organophosphat dikelompokkan menjadi tiga

kelompok derivat yaitu (Karalliedde, 2001).

a. Derivat Alifatik, memiliki struktur senyawa dengan rantai karbon yang

lurus dan tidak berbentuk cincin. Derivat Alifatik meliputi pestisida

Malathion, Dimeton,, Dikrotofos, Mitamidofos, dan Asefat sebagai

berikut:

Gambar 7. 1. Malathion 2. Dimeton 3. Dikrotofos 4. Acefat 5. Mitamidofos (WHO IARC, 2010)

b. Derivat Fenil memiliki struktur rantai karbon berbentuk cincin fenil

dimana salah satu cincin H ditempati oleh gugus fosfat sedangkan lainnya

memiliki gugus CH3, Cl, CN, NO2 atau S. Stabilitas derivat ini lebih besar

daripada derivat Alifatik sehingga residunya dapat lebih lama di

lingkungan. Organophosphat yang termasuk derivat fenil adalah Metil

Parathion, Parathion, Fention, Fonofos, Profenofos
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Gambar 8. 1. Parathion, 2. Penthion, 3. Fonofos, 4. Profenofos (WHO IARC, 2010)

c. Derivat Heterosiklik sama dengan derivat fenil akan tetapi perbedaannya

satu atau beberapa atom C ditempati oleh O, N atau S. Senyawa-senyawa

kelompok ini paling stabil dan lama bertahan di lingkungan. Pestisida yang

termasuk derivat ini antara lain Klorpirifos, Fention, Temephos,

Metidation dan Diazinon

Gambar 9. 1. Klorpirifos 2. Fention 3. Diazinon 4. Temefos 5. Metidation (WHO IARC, 2010)

3. Carbamat

Senyawa Carbamat atau Urethanes adalah sebuah senyawa kimia organik

sintetik yang memiliki struktur inti–NH-(CO)O-, yang merupakan ester dari

asam Carbamat (NH2COOH) dan molekul/gugus aktif alkil (R) yang dapat
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tersubstitusi dengan atom hidrogen (H), gugus amida (NH2) atau dari gugus

asamnya (COOH). (WHO IARC, 2010). Sedangkan menurut Fishel (2012).

Pestisida golongan Carbamat yang berasal dari asam Carbamat yang banyak

digunakan sebagai insektisida dengan mekanisme penghambatan enzim

cholinesterase dan penghambatan transmisi impuls saraf. Pestisida golongan

Carbamat diperkenalkan pada tahun 1956 dengan nama Carbaryl. Carbaryl

memiliki toksisitas rendah bagi mamalia baik secara oral maupun dermal dan

memilki spektrum kontrol luas, terutama dalam pengendalian gulma. Pestisida

golongan Carbamat memiliki toksisitas rendah pada manusia dan hewan

mamalia akan tetapi efektif pada insekta.

Keracunan akibat eksposure oleh Carbamat ditandai dengan tanda-tanda dan

gejala keracunan mirip dengan yang disebabkan oleh Organophosphat

pestisida yaitu melalui inhalasi, oral maupun dermal. Carbamat terdegradasi

dan terhidrolisis secara enzimatis di hepar dan diekskresikan melalui ginjal

dan hepar. Paparan Carbamat dapat melalui inhalasi menyebabkan eudema

pada paru-paru dan memutus rantai respirasi, dengan tanda dan gejala

stimulasi kolinergik yang berlebihan. Pada Mikroorganisme Carbamat

menyebabkan terputusnya rantai respirasi sehingga sel pada organisme

menjadi lisis.

Gambar dibawah ini menunjukkan pembagian pestisida Carbamat

berdasarkan struktur kimianya sebagai berikut :
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Gambar 10. Struktur Carbamat Insektisida (Fishel, 2012).

Efek toksik pestisida golongan Carbamat menyebabkan suatu kondisi anemia

pada manusia. Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin dalam

darah berkurang dari normal, terbentuknya sulfhemoglobin dan

methemoglobin di dalam sel darah merah karena kandungan sulfur yang tinggi

pada pestisida sehingga menimbulkan ikatan sulfhemoglobin menyebabkan

haemoglobin menjadi tidak normal dan tidak dapat menjalankan fungsinya

dalam menghantarkan oksigen. Methemoglobin terbentuk ketika zat besi di

dalam Hb teroksidasi dari ferro menjadi ferri, selain itu juga dapat disebabkan

karena terjadi ikatan nitrit dengan Hb sehingga membentuk methemoglobin

yang menyebabkan Hb tidak mampu mengikat oksigen. Kehadiran

sulfhemoglobin dan methemoglobin dalam darah akan menyebabkan

penurunan kadar hemoglobin di dalam sel darah merah sehingga terjadi

hemolitik anemia. Hemolitik anemia yang terjadi akibat kontak dengan

pestisida akibat terjadinya gangguan enzimatik pada sel darah merah. Semakin

besar zat toksik atau paparan karbamat pada manusia maka semakin besar

pula risiko anemia yang akan diderita.
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Berdasarkan monitoring penggunaan Carbamat di Pulau Jawa terdeteksi

residu karbofuran pada tanah sawah (0,8 – 56,3 ppb), air sawah (0,1 – 5,0

ppb), beras (tt – 5,0 ppb), kedelai (1,2 – 610 ppb); pakan ternak (12 – 102

ppb); daging sapi (110 – 269 ppb); dan serum sapi potong (167 – 721 ppb),

Beberapa sampel pangan tersebut mengandung residu karbofuran termasuk

golongan Carbamat yang melebihi batas maksimum residu yang ditetapkan

oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah 100 ppb. Keberadaan residu

karbofuran dalam produk pangan tersebut perlu menjadi perhatian mengingat

Carbamat merupakan pestisida yang bersifat toksik bagi kesehatan

masyarakat dan ternak (Indraningsih, 2008).

4. Golongan Senyawa Bipridilium (Paraquat Dichloride)

Menurut EPA (1997) Paraquat dichloride (1,1 '-dimetil-4, 4'-bipyridinium

dichloride) adalah herbisida yang tidak berbau, berbentuk bubuk bersifat

higroskopis dengan titik leleh sekitar 340 C, larut dalam air, sedikit larut

dalam alkohol dan tidak larut dalam pelarut non polar organik, bersifat korosif

terhadap logam, terhidrolisis pada kondisi basa, dan terurai secara fotokimia.

Paraquat atau kation 1,1-dimetil,4,4-bipiridilium juga tersedia sebagai garam

dibromida ataupun diklorida dengan rumus [C12H14N2] Br2 atau [C12H14N2]

Cl2. Senyawa ini berwujud padatan berwarna putih bersih dan sangat larut

dalam air dengan struktur kimia [C12H14N2] Cl2 sebagai berikut
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Gambar 11. 1,1-dimetil,4,4-bipiridilium diklorida (EPA. 1997)

5. Golongan Arsen

Bahan aktif yang termasuk golongan ini adalah Arsen Pentoksida, Kemirin

dan Arsen Pentoksida Dihidrat, pada umumnya dimanfaatkan untuk

insektisida rayap kayu dan rayap tanah, dengan struktur kimia sebagai berikut:

Gambar 12. Struktur Kimia Arsen

Arsen berbentuk serbuk atau pelet, berwarna abu-abu metalik, tidak berbau,

berat molekul: 74,92 g/mol, titik lebur: 817°C, titik sublimasi: 615ºC dengan

kerapatan = 5,7 g/cm3. Arsen bersifat stabil pada tekanan dan suhu normal,

tidak larut dalam air. Pada paparan jangka panjang Arsen menyebabkan

menimbulkan dermatitis. Bahan ini dapat memiliki efek terhadap membran

mukosa, kulit, sistem saraf perifer/tepi, hati, dan sumsum tulang, dapat

menimbulkan hiperpigmentasi, hiperkeratosis, perforasi septum nasal,

neuropati, gangguan hati, dan anemia, bersifat karsinogenik terhadap manusia.

Bahan aktif yang termasuk golongan ini adalah Arsen Pentoksida, Kemirin

dan Arsen Pentoksida Dihidrat, yang digunakan untuk insektisida rayap kayu
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dan rayap tanah, masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan pernafasan. WHO

menetapkan ambang aman tertinggi arsen di air tanah sebesar 50 ppb. Arsen

banyak ditemukan pada sedimen pada daerah aluvial yang merupakan

endapan lumpur Sungai dan tanah dengan kaya bahan organik (Patai, S. 1994).

Identifikasi pestisida pada air dan sedimen suatu perairan danau dapat dilakukan

dengan menggunakan metoda Gass Chromatography, sehingga residu jenis

pestisida dapat diketahui dan diidentifikasi secara akurat. Metoda Kromatografi

adalah metode pemisahan secara kimia berdasarkan prinsip perbedaan partisi

antara zat yang akan dipisahkan dari senyawa pengikatnya atau perbedaan partisi

antara zat pada fasa diam dan fasa gerak. Gas pembawa pada fese gerak biasanya

menggunakan gas Hellium atau Nitrogen. Gas pembawa dialirkan melalui kolom

kromatografi dengan kecepatan tetap dengan membawa zat yang dipisahkan.

(Grob dan Barry, 2004)

Proses Kromatografi Gas pada umumnya terbagi 2 jenis metoda sebagai berikut :

a. Kromatografi Gas–Cair (KGC). Pada metode ini fase diam yang digunakan

berupa cairan sehingga senyawa yang akan dipisahkan dilarutkan pada cairan

dalam fase diam.

b. Kromatografi Gas-Padat (KGP). Pada metode fase diamnya yang digunakan

berupa padatan.

Pada sistem Kromatografi Gas merupakan suatu sistem yang terintergrasi yang

meliputi kontrol GC dan ruang penyedia gas pembawa (carier gas), ruang atau

tempat untuk memasukan sampel (sample injector), kolom yang terkontrol,
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detektor dan redorder system serta komputer yang dilengkapi dengan perangkat

pengolah data. (Stuart, 2003)

Menurut Yuliati dkk (2012). Analisis dengan metode gas kromatograpi

diperlukan akurasi dari alat GC (Gas Chromatography) yang baik. SHIMADZU

GC-FID 2010 merupakan instrument analytical yang didesain khusus sebagai alat

analis yang handal dengan tingkat keakurasian yang tinggi, waktu analisa suatu

sample yang cepat sehingga dapat mengurangi kesalahan akurasi sehingga dapat

meningkatkan produktivitas. SHIMADZU GC-FID 2010 dilengkapi dengan

software AFC (Advanced Flow Controller) dan Auto Sampler unit . SHIMADZU

GC-FID 2010 memiliki karakteristik specifikasi seperti berikut :

Dimensi, Dimensi (mm) : 515 (p) × 440 (t) × 530 (l) dengan berat : 30 kg, Power

Supply : 230 Volt AC (standard model with FID detector), 50/60 Hz, 2600 Watt,

Column Oven : Dimensi (mm) : 280 (W) × 280 (H) × 175 (D), Volume (L) :

13.7, Range Suhu : Suhu Ruang +4°C sampai 450°C, Akurasi Suhu : ±1%

(kalibrasi pada 0.01 °C), Deviasi Suhu : ± 2°C, Stabilitas Suhu : ±0.05 °C,

Koefisien Suhu : 0.01 °C / °C, Cooling rate : 6 minutes, Overheat Protection :

470 °C

Injection Port, Range of Temperature : 450 °C dengan Injection Unit :

Split/Splitless Injection dengan Direct Injection

Detector. Detector Type : Flame Ionization Detector (FID), Range temperature :

450 °C, Overheat Protection : 470 °C
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E. Bioremediasi Pestisida Oleh Mikroorganisme

Proses Bioremediasi bakteri berhubungan erat dengan pertumbuhan

bakteri pada substrat sebagai sumber karbon dan pada umumnya mengikuti suatu

model pertumbuhan tertentu sehingga dapat diketahui parameter kinetika

pertumbuhan. Model Pertumbuhan bakteri pada umumnya mengikuti model

pertumbuhan Monod. Berdasarkan Persamaan Monod parameter kinetika

pertumbuhan dan degradasi bakteri adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Spesifik (dX/dt= u X)

2. Waktu Generasi bakteri (Tg). Tg menggambarkan waktu yang diperlukan

untuk menggandakan populasi sel, menggambarkan laju pertumbuhan sel dan

selama fase eksponensial Tg relatif konstan (tG= 0,693 μ).

3. Koefisien Konversi atau Rendemen Produktivitas (Y) . Yx/s = Xt –Xo/So –S

Rendemen Produktivitas menggambarkan biomassa yang terbentuk dan

substrat yang digunakan pada proses kinetika bakteri. Parameter kinetika

pertumbuhan bakteri diperlukan dalam suatu proses bioremediasi untuk

mengetahui proses metabolisme bakteri dalam memanfaatkan substrat tertentu

sebagai sumber energi.

Biodegradasi sebagai dasar bioremediasi adalah proses yang melibatkan

reaksi katabolisme dari senyawa organik dan anorganik yang melibatkan proses

transformasi bahan pencemar dan kemampuan agen biologi dalam detoksifikasi

polutan baik secara tunggal maupun konsorsium. Mikroorganisme memiliki

kemampuan untuk berinteraksi secara kimiawi, fisik dan biologi dengan substrat

target dan menyebabkan perubahan struktural atau degradasi lengkap dari molekul
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target. Kemampuan degradasi bakteri akibat aktivitas enzim ekstraseluler yang

bertindak sebagai degradator. Enzim yang terlibat dalam proses degradasi pada

umumnya adalah esterases, glutathione S - transferase (GSTs) dan sitokrom

P450. Proses degradasi pestisida melibatkan tahapan proses metabolisme sebagai

berikut: Pada Tahap I metabolisme, katabolisme substrat melalui oksidasi, reduksi

atau hidrolisis, Tahap II melibatkan konjugasi pestisida senyawa rantai panjang

menjadi asam amino yang memiliki rantai yang lebih pendek dan reduksi

toksisitas pestisida. Tahap ketiga melibatkan konversi metabolit sekunder menjadi

konjugat pada proses co-metabolisme (Hernández et al, 2013).

Biodegradasi pada prinsipnya adalah proses pemecahan substrat

berpolutan oleh enzim baik secara invivo dan invitro yang bertujuan mengubah

struktur kimia yang bersifat toksik menjadi non toksik, hasil degradasi harus dapat

diterima oleh lingkungan dan terdegradasi secara lengkap. Biodegradasi yang

tidak lengkap dapat menyebabkan hasil degradasi dapat lebih berbahaya daripada

substrat sebelum didegradasi.

Bioremediasi sebagai salah satu solusi untuk menangani pencemaran

akibat masuknya pestisida ke badan air dengan memanfaatkan mikroorganisme

dalam mengembalikan proses reselience lingkungan akibat tekanan bahan

pencemar atau polutan antara lain logam berat, hidrokarbon, bahan organik dan

senyawa pestisida. Bioremediasi adalah teknologi rekayasa mikroorganisme

terseleksi yang ditumbuhkan pada polutan tertentu sebagai upaya untuk

menurunkan kadar polutan. Pada saat proses Bioremediasi berlangsung enzim-

enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi struktur kimia melalui
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proses yang disebut biotransformasi. Proses biotransformasi menyebabkan proses

biodegradasi yaitu degradasi polutan dari struktur kompleks menjadi tidak

kompleks, mengubah metabolit hasil metabolisme menjadi tidak bersifat toksik

(Fingerman, et al. 2005).

Menurut Cookson (1995), strain bakteri yang mampu mendegradasi

pestisida adalah antara lain adalah

1. Achromobacter mampu mendegradasi 2,4-D dan Carbofuran.

2. Arthrobacter mampu mendegradasi Esopenphos, 2,4-D.

3. Alcaligenus mampu mendegradasi Isipenphos (2,4-D).

4. Flavobacterium mampu mendegradasi Pentachlorophenol (PCP), EPTC

(ethyl dipropylthiocarbamate , 2,4-D (diklorofenoksiasetat.).

5. Methylomonas mampu mendegradasi S-ethyl dipropy (thiocarbamate)–EPTC.

6. Pseudomonas mampu mendegradasi Alachlor, Isopenfhos, carbofuran, 2,4-D

Rhodococcus mampu mendegradasi EPTC -S-ethyl dipropy (thiocarbamate).

7. Pseudomonas mampu mendegradasi Metyl Parathion.

Menurut Lu et al. (2013) strain bakteri Cupriavidus sp. DT-1, yang

mampu mendegradasi klorpirifos dan 3,5,6-trikloro-2-pyridinol (TCP) dan

mampu memanfaatkan sebagai sumber karbon tunggal. Mekanisme degradasi

menunjukkan bahwa klorpirifos dihidrolisis menjadi TCP, dechlorinated 2-

Pyridinol, dan kemudian terjadi katabolisme cincin piridin. Konsorsium strain

bakteri Cupriavidus sp. DT-1 dan Escherichia coli BL21 pada tanah tercemar

klorfirofos menghasilkan degradasi 100 % dan 94,3 % dibandingkan dengan tanah

tercemar pada plot perlakuan tanpa inokulasi 28,2% dan 19,9% di . Sedangkan
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menurut Chen et al (2012) Mekanisme Biodegradasi klorpirifos dan produk

hidrolisis 3,5,6-trikloro-2-Pyridinol oleh strain Cladosporioides Cladosporium,

sebagai berikut:

Gambar 13. Mekanisme Biodegradasi klorpirifos dan produk hidrolisis 3,5,6-trikloro-2-Pyridinol
oleh strain Cladosporioides Cladosporium

Penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al., (2009), bahwa konsorsium

bakteri Escheria coli dan Ochrobactrum sp. memiliki potensi lebih besar untuk

dimanfaatkan dalam proses degradasi yang lengkap pada Metyl Parathion . Proses

degradasi Metyl Parathion dimulai dengan hidrolisis yang membentuk PNP (p-

nitrophenol) dan asam dimethylthiophosphoric, kemudian membentuk

hydroquinone degradasi, kemudian, berlangsung melalui pembentukan

Hydroquinone, sehingga akumulasi PNP (p-nitrophenol) dapat dicegah, sebagai

berikut:

Gambar 14. Mekanisme Degradasi Metyl Parathion oleh Konsorsium Escherechia coli dan
Ochrobactrum sp
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Teknologi bioremediasi pada umumnya dapat berlangsung secara

biostimulasi dan bioaugmentasi yang melibatkan aktivitas enzimatik. Proses

aktivitas enzimatik sangat berpengaruh besar dalam bioremediasi. Menurut Riya

dan Jagatpati (2012), Penemuan strain bakteri penghasil enzim pendegradasi

polutan dapat dijadikan dasar pengembangan teknologi boremediasi dalam

mengatasi pencemaran lingkungan. Tabel di bawah ini menunjukkan enzim

pendegradasi polutan yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam mendegradasi

berbagai jenis golongan pestisida.

Tabel 3. Enzim Yang Berperan Dalam Proses Bioremediasi Berbagai Golongan Pestisida (Riya
and Jagatpati 2012)

Jenis enzim Mikrorganisme Jenis Petsisida
Strategi
Bioremediasi

Oxidoreductases Gox Pseudomonas sp.
LBr

Glyphosate Plant

Agrobacterium
strain T10

Monooxygenases ESd Mycobacterium sp Endosulphan and
endosulphato

-

Ese Arthrobacter sp. Endosulphan. Aldrin.
Malation. DDDT and
endosulphate

-

Cyp1A
1/1A2

Rats Atrazine. Norrlurazon
and isoproturon

Plant

Cyp76B
1

Helianthus
tuberosus

Linuron. Chlortoluron
and isoproturon

Plant

P450 Pseudomonas
putida

Hexachlorobenzene
and
pentachlorobenzene

-

Dioxygenases TOD Pseudomonas
putida

Herbicides trifluralin
-

E3 Lucilia cuprina Synthetic pyrethroids
and insecticides
phosphotriester

-

Phosphodiesteras
es

PdeA Delftia acidovorans Organophosphorus
compounds

-

Phosphotriesteras
es

OPH Agrobacterium
radiobacter

-

OpdA Pseudomonas
diminuta

Insecticides
phosphotriester

-

Flovabacterium sp. Parathion, methyl
parathion, Malathion,
coumaphos, others

Bioremediation
and free enzymes
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Jenis enzim Mikrorganisme Jenis Petsisida
Strategi
Bioremediasi

Phosphonatase Phn Escherichia coli Organophosphorus
compounds

-

Sinorhizobium
meliloti

-

Haloalkane
dehalogenases

LinB Sphingobium sp. Hexachlorocyclohexan
e (β and δ isomers)

Bioaugmentation

Shingomonas sp. -
AtzA Pseudomonas sp.

ADP
Herbicides chloro-s-
trazine

Plants and
bacteria

TrzN Nocardioides sp. Herbicides chloro-s-
trazine

-

LinA Sphingobium sp. Hexachorocyclohexan

e (ϒ isomers)

Bioaugmentation

Shingomonas sp. -
TfdA Ralstonia eutropha 2,4-

dichlorophenoxyacetic
acid and pyridyl-
oxyacetic

Plant

DMO Pseudomonas
maltophilia

Dicamba Plant

C-P-lyase Glp
A&B

Psedomonas
pseudomallei

Organophosphorus
compounds

-

ND hocA Psedomonas
monteilli

Organophosphorus
compounds

-

mpd Pleisomonas sp. Organophosphorus
compounds

-

ND= not determined

Menurut Bento et al (2003) Biostimulasi mikroorganisme tanah pada pada

proses Bioremediasi pada tanah tercemar minyak diesel dengan penambahan N

dan P menghasilkan bioremediasi yang kurang memuaskan jika dibandingkan

dengan degradasi minyak diesel dengan bioremediasi dengan teknik

bioaugmentation. Konsorsium mikroba menghasilkan degradasi pada tanah yang

tercemar lebih baik, penurunan kandungan minyak diesel pada tanah lebih

signifikan. Hal ini menunjukkan proses Bioremediasi dengan teknik

biougmentation lebih signifikan dibandingkan Bioremediasi dengan teknik

biostimulation.
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Biostimulation dan bioaugmentation pada degradasi total hidrokarbon

minyak bumi (TPH) di tanah yang terkontaminasi dengan minyak diesel

menunjukkan bahwa Bioremediasi secara bioaugmentation menghasilkan

degradasi terbesar dibandingkan biostimulation. Aktivitas enzimatik

mikroorganisme pada degradasi tanah tercemar lebih aktif pada bioaugmentation

dibandingkan dengan biostimulation. Tabel di bawah ini menunjukkan

perbandingan persentase kumulatif dari dua tanah yang tercemar minyak diesel,

sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Prosentasi Kumulatif Dari Dua Tanah Yang Tercemar Minyak Desel
(Bento, et al, 2003)

TPH fractions
Light fraction Heavy fraction
(C12 C23) (C23 C40)

Soils
Long
Beach

Hong
Kong

Long
Beach

Hong
Kong

treatments % of degradation1

Attenuation 48.7 23.3 45.7 7.5
Biostimulation 45.8 16.0 45.2 6.2
Bioaugmentation 75.2 17.8 72.7 7.3

treatments
Weekly
degradation rate2

Attenuation 0.451 0.000021 0.205 0.105
Biostimulation 0.324 0.000008 0.106 0.00012
Bioaugmentation 0.577 0.000011 0.296 0.0405

Proses degradasi pestisida oleh bakteri sangat ditentukan oleh strain bakteri

sebagai agen biologi pendegradasi. Proses skrining bakteri-bakteri sangat

menentukan untuk mendapatkan kualitas bakteri unggul yang akan dimanfaatkan

dalam teknologi bioremediasi senyawa pestisida. Perkembangan teknologi

rekayasa genetika bakteri pendegradasi pestisida sangat diperlukan dalam
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perkembangan aplikasi teknologi bioremediasi. Skrining strain bakteri melalui

identifikasi spesies bakteri unggul dan terseleksi berdasarkan :

1. Sifat struktural dari bentuk morfologi, motilitas, bentuk fase kapsul, reaksi

pewarnaan dan pertumbuhan secara mikroskopik.

2. Sifat Biokimia mikroorganisme, metabolit primer/sekunder sebagai produk

akhir metabolisme, informasi biokimia dan komponen seluler bakteri.

3. Sifat fisiologi dan pengaruhnya terhadap oksigen, temperatur, pH, dan respon

terhadap zat antibakteri.

4. Sifat mikrorganisme secara ekologi.

5. Komposisi basa DNA, homologi, dan sifat genetik.

Perkembangan teknologi genetika dapat merekayasa strain bakteri secara

laboratorium sehingga menghasilkan strain bakteri yang mempunyai kemampuan

degradatif yang unggul terhadap senyawa pestisida dan senyawa senyawa

hidrokarbon rantai panjang yang sulit terdegradasi (Boehrer, 2008).

Menurut Fu-Min, et al. (2008). Teknologi Reyasa Genetika dan teknik DNA

rekombinan (GEM=Genetically Engineered Microorganisms) telah berhasil

menciptakan bakteri pendegradasi limbah berbahaya dalam kondisi laboratorium,

sebagai berikut:

Tabel 5. Bakteri Pendegradasi Kontaminan hasil Teknologi Rekayasa Genetika (Menn, et al.
2008)

Microorganism Modification Contaminants Reference

Pseudomonas sp. B13 pathway mono/dichlorobenzoates REINEKE and
KNACKMUSS, 1979,
1980

P. putida pathway 4-ethylbenzoate RAMOS et al., 1987

P. putida KT2442 pathway toluene/benzoate PANKE et al., 1998

Pseudomonas sp. FRI pathway chloro-,methylbenzoates ROJO et al., 1987
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Microorganism Modification Contaminants Reference

C. testosteroni VP44 substrate
o-,p-
monochlorobiphenyls Hrywna et al., 1999

specificity

Pseudomonas sp. LB400 substrate PCB Erickson and

specificity Mondello, 1993
E. coli
JM109(pSHF1003) substrate PCB, benzene, toluene Kumammru et al., 1998

specificity

P. pseudoalcaligenes substrate TCE, toluene, benzene Suyama et al., 1996

KF707-D2 specificity

E. coli FM5/pKY287 regulation TCE, toluene Winter et al., 1989

Rekayasa jalur plasmid Pseudomonas putida telah dimanipulasi secara

ekstensif untuk memperluas kemampuan katabolik pada senyawa hidrokarbon

rantai panjang dan memodifikasi jalur metabolisme toluene plasmid pWWO

(TOL), sehingga dapat memanfaatkan toluena sebagai sumber karbon utama.

Teknologi ini dapat dimanfaatkan dalam rangka mengatasi pencemaran

pencemaran tanah oleh bakteri secara bioremediasi. (Menn, et al. 2008).

Menurut Hernández (2013) Aktivitas enzimatik utama bakteri dalam

proses pendegradasian pestisida oleh mikroorganisme adalah sebagai berikut:

1. Hidrolase

Hidrolase adalah enzim yang terlibat secara luas dalam proses degradasi

senyawa majemuk yang umumnya mempunyai ikatan ester, ikatan peptida,

ikatan karbon - halida, urea, thioesters. Pada proses biodegradasi senyawa

aromatic compounds terdapat dua jalur degradasi yang melibatkan enzim

hidrolase.
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Gambar 15. Jalur Degradasi Pestisida Aromatik oleh Mikrorganisme (Fritsche dan Hofrichter,
2009)

2. Phosphotriesterases (PTEs)

Phosphotriesterases (PTEs) adalah enzim yang bertanggung jawab terhadap

mekanisme hidrolisis, detoksifikasi pestisida Organophosphat (Ops) dan

Inaktifkan Ache.

Gambar 16. Mekanisme Katalitik Enzim Phosphotriesterase Yang Menyebabkan Senyawa
Majemuk Menjadi Terurai (Bigley and Raushel, 2013)
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3. Esterases

Esterases adalah enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis ester

karboksilat atas (carboxiesterases), Amida (amidases), ester fosfat (fosfatase)

dan melepaskan alkohol atau tiol dan asam.

Pada proses degradasi Organophosphat, karbamat dan piretroid dikenal

dengan carboxylesterases sebuah enzim yang mampu menghidrolisis ikatan

ester karbosilat menjadi senyawa yang lebih sederhana. Gambar di bawah ini

menunjukkan degradasi gugus ester oleh enzim esterase menjadi hydroxyl dan

alkohol.

Gambar 17. Degradasi Gugus Ester Oleh Enzim Esterase Menjadi Hydroxyl Dan Alkohol

4. Oxidoreductase

Oxidoreductase adalah kelompok enzim yang mengkatalisis transfer elektron

dari satu molekul (reduktan atau donor elektron) kepada substrat target

(oksidan, atau akseptor elektron). Abo-Amer, A, E. (2007)Proses biodegradasi

Malathion melibatkan enzim Malathion Oxidireductase menjadi Malaoxon,

sebagai berikut:

Gambar 18. Degradasi Malathion Oleh Malathion Oxidoreductase
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5. Mixed Function Oxidases (MFO)

Reaksi yang dikatalisis oleh Mixed Function Oxidases (MFO) meliputi reaksi

N- dan O-dealkilasi, hidroksilasi cincin aromatik, deaminasi amin primer dan

sekunder, serta desulfurasi dengan sitokrom P-450 ialah komponen utama

dalam sistem enzim ini. Sitokrom P450 adalah enzim yang dapat larut dalam

air dan terlibat pada proses metabolisme dan merupakan enzim yang berperan

dalam degradasi hidrokarbon.

6. Glutathione S-Transferase (GST)

GSTs adalah kelompok enzim yang mengkatalisis komponen konjugasi

hidrofobik dengan tripeptide glutathione. Dalam reaksi ini gugus tiol dari

glutathione bereaksi dengan senyawa target untuk membentuk konjugat yang

dapat dimetabolisme atau dikeluarkan melalui aktivitas fisiologis selular.

Detoksifikasi senyawa endogen dan xenobiotik, transportasi intraseluler,

biosintesis hormon dan perlindungan terhadap stres oksidatif yang menjadi

dasar proses bioremediasi senyawa senyawa polutan (Hernández, 2013).

Gambar 19. Skema Reaksi Konjugasi Dikatalisis Oleh Glutation S-Transferase (GST).

Bioremediasi melibatkan proses katabolisme dan degradasi substrat polutan secara

enzimatik di dalam sel organisme sebagai agen biologi sehingga substrat terurai

menjadi lebih sederhana, sebagai berikut:
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a. Proses Degradasi Aerobik

Proses degradasi senyawa organik secara aerobik merupakan proses degradasi

terbesar di alam hal ini mengacu pada ketersediaan oksigen, oleh karena itu

mikroorganisme aerob memiliki ketersediaan dalam jumlah yang besar di alam.

Menurut Menn, et al. (2008) Proses Degradasi polutan pada umumnya terjadi

secara aerobik yang melibatkan proses enzimatik pada permukaan substrat

sebagai awal proses degradasi. Pseudomonas sp disamping memiliki enzim

hidrolase pendegradasi hidrokarbon diindikasikan pula mensintesa surfaktan yang

mampu mengemulsifikasikan substrat sehingga tegangan permukaan substrat

berkurang dan degradasi akan lebih mudah dilakukan. Gambar di bawah ini

menunjukkan proses emulsifikasi substrat hidrokrabon sehinga tegangan

permukaan membran sel mudah didegradasi, sebagai berikut:

Gambar 20. Keterlibatan Biosurfaktan Rhamnolipid. Pada Proses Emulsifikasi Pada Substrat
Hidrokarbon (Nilanjana dan Chandran, 2010)

Proses degradasi bahan kontaminan termasuk pestisida melalui beberapa tahap,

sebagai berikut :
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1) Proses degradasi adalah proses oksidasi pada polutan organik secara enzimatik

intraseluler oxygenase dan peroksidase secara oksidatif aerob. Proses oksidasi

melalui jalur degradasi periferal dengan mengonversi senyawa organik secara

bertahap melalui proses metabolisme intermediet dan sentral metabolisme,

misal pada proses TCA. Biosintesis biomassa sel dari proses precursor

metabolit, misalnya, asetil- CoA, suksinat, piruvat, gula melalui proses

glukogenesis yang digunakan pada proses pertumbuhan mikroorganisme,

seperti dijelaskan pada Gambar 21, sebagai berikut :

Gambar 21. Prinsip Utama Degradrasi Aerobik Pada Senyawa Hidrokarbon (Fritsche dan
Hofrichter, 2009)

Mikroorganisme terutama dari genus Pseudomonas memiliki kemampuan

biodegradable secara katalis enzimatik terhadap senyawa hidrokarbon organik

Proses metabolisme adalah anabolisme dan katabolisme yang menghasilkan

biomassa sebagai produk akhir dan zat-zat metabolit primer dan sekunder

secara enzimatik katalis yaitu oxidoreductases O2 yang digunakan untuk

memasukkan oksigen ke dalam substrat. Biodegradatif organisme
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membutuhkan oksigen di dua lokasi metabolik yaitu Proses Awal oksidasi

pada proses biodegradasi substrat dan proses akhir rantai pernapasan (Tiehm

dan Schmidt, 2011).

2) Proses Akhir Rantai Pernapasan

Respirasi aerob adalah reaksi katabolisme yang membutuhkan suasana

aerobik yang membutuhkan oksigen, dan reaksi ini menghasilkan energi

dalam jumlah besar. Energi ini dihasilkan dan disimpan dalam bentuk energi

kimia yang siap digunakan, yaitu ATP. Pelepasan gugus fosfat menghasilkan

energi yang digunakan langsung oleh sel untuk melangsungkan reaksi-reaksi

kimia, pertumbuhan, transportasi, gerak dan reproduksi.

Reaksi respirasi aerob secara sederhana digambarkan sebagai berikut:

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O

Proses respirasi aerob berlangsung dalam 3 tahap sebagai berikut:

a) Glikolisis

Proses Glikolisis adalah suatu proses katabolisme dari senyawa glukosa

dengan C6 dan berakhir dengan dua molekul C3 piruvat secara reaksi

ezimatik. Peristiwa ini berlangsung di dalam sitosol dalam kondisi anaerob

dengan katalisator enzim-enzim antara lain: Heksokinase, isomerase,

fosfogliserokinase, piruvatkinase, dehidrogenase. Tahap ini menghasilkan

2 molekul ATP dan 2 molekul NADH2
. Katabolisme glukosa

membutuhkan oksigen untuk menjaga rantai transpor elektron bekerja

dengan baik, oleh karena itu mikroorganisme merubah jalur aerob menjadi

anaerob melalui proses fermentasi. Fermentasi merupakan proses
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anaerobik yang menghasilkan jumlah ATP dalam kondisi tanpa adanya

oksigen yang menghasilkan asam piruvat sebagai hasil akhir glikolisis.

Asam piruvat sebagai produk akhir dari glikolisis. Proses fermentasi oleh

mikroorganisme menghasilkan etil alkohol dan CO2 sebagai hasil

fermentasi (Lithaw, 2009).

b) Siklus Krebs

Siklus Krebs diawali dengan masuknya Asetil CoA (C2) yang bereaksi

dengan asam oksaloasetat (C4) menghasilkan Asam Sitrat (C6). Secara

bertahap Asam sitrat melepaskan 2 atom C-nya sehingga kembali menjadi

asam oksaloasetat (C4), peristiwa ini diikuti dengan reaksi reduksi

(pelepasan elektron & ion hidrogen) oleh NAD+ dan FAD+ menghasilkan 2

molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Dari seluruh

rangkaian peristiwa siklus Krebs dihasilkan: 4 molekul CO2, 6 molekul

NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP (Lithaw, 2009).

c) Transport Elektron

Tahap akhir dari respirasi aerob adalah sistem transpor elektron sering

disebut juga sistem (enzim) sitokrom oksidase atau sistem rantai

pernapasan yang berlangsung pada krista dalam mitokondria. Pada tahap

ini melibatkan donor elektron, akseptor elektron, dan reaksi reduksi dan

oksidasi (redoks). Donor elektron adalah senyawa yang dihasilkan selama

tahap glikolisis maupun siklus Krebs dan berpotensi untuk melepaskan

elektron, yaitu NADH2 dan FADH2 (Lithaw, 2009).
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Biodegradasi oleh mikroorganisme melibatkan proses anabolisme dan

katabolisme. Pada proses katabolisme terjadinya degradasi substrat (polutan

organik) sebagai satu satunya sumber karbon dan energi melalui proses oksidasi.

Sedangkan proses anabolisme terjadi pembentukan biomassa dan metabolit primer

dan sekunder sebagai hasil proses metabolisme. Metabolit yang dihasilkan dapat

dimanfaatkan oleh mikroorganisme lain sebagai sumber energi mikroorganisme

lain dinamakan proses Co-metabolic. Co-metabolisme menjadi dasar

biotransformasi, biokonversi dan Bioremediasi bahan bahan yang bersifat polutan.

Metabolit sekunder dan kofaktor dapat dimanfaatkan untuk reaksi enzimatik

organisme yang lain dalam mendegradasi kontaminan lain (Lithaw, 2009).

Konsep teknik co-metabolisme dapat di kembangkan untuk mengatasi

pencemaran senyawa kompleks, akan tetapi kandungan zat toksik yang dihasilkan

sebagai metabolit sekunder menjadi permasalahan yang mengganggu. Tabel

menunjukkan substrat primer sebagai sumber karbon dan metabolit sekunder/co-

metabolisme yang dimanfaatkan oleh mikroorganisme dalam proses metabolisme

dan degradasi substrat secara aerob maupun an aerob, sebagai berikut:

Tabel 6. Substrat Primer Sebagai Sumber Carbon Dan Metabolit Sekunder/Co-Metabolisme.
(Semprini, 1995)

Compound
Primary substrate Cometabolism

Product
Aerobic Anaerobic Aerobic Anaerobic

CCl4 o xxxx CHCI3

CHCI3 x xx CH2CI2

CH2CI2 Yes Yes xxx Mineralized
CH3CCI3 x xxxx CH3CHCI2

CH3CHCI2 x xx CH3CH2CI
CH3CICH2CI Yes x x CH3CH2CI
CH3CH2CI Yes xx a

CCI2 = CCI2 o xxx
CHCI =
CCI2

CHCI = CCI2 xx xxx CHCI CHCI
CHCI = CHCI xxx xx CH2 = CHCI
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CH2 = CCI2 x xx CH2 = CHCI
CH2 = CHCI Yes xxxx x Mineralized
Keterangan: .
0 = tidak berpotensi, x = berpotensi kecil, xx = berpotensi sedang, xxx = berpotensi
baik, xxxx = berpotensi sangat baik, a = mudah terhidrolosa

Pada proses Bioremediasi mekasime co-metabolisme menjadi sangat penting

karena metabolisme sekunder dari proses degradasi dapat bersifat co-degradation

atau anti-degradation tergantung metabolit sekunder yang dihasilkan. Bakteri

Baccilus sp menghasilkan senyawa alkaloid yang dapat menghambat

pertumbuhan bakteri lain, sedangkan pada bakteri metanotropik menghasilkan

metabolit primer dan sekunder yang dapat dimanfaatkan oleh organism lain

sehingga bersifat sinergisme. Proses degradasi ini dapat berlangsung pada

senyawa hidrokarbon alifatik maupun aromatik secara aerob maupun anaerob,

secara tunggal maupun secara bersama pada lingkungan tertentu (konsorsium).

Skema di bawah ini menunjukkan bahwa proses degradasi trichloromethane

menghasilkan produk cometabolic yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain

sebagai berikut :

Gambar 22. Mekanisme Co-Metabolisme Trichloromethane Pada Sistem Methane Mono-
Oxygenase Bakteri Methanotripic (Fritsche and Hofrichter, 2008)
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Bioremediasi adalah proses pendegradasian kontaminan hidrokarbon alifatik dan

aromatik rantai panjang menjadi hidrokarbon rantai pendek yang lebih sederhana

secara aerob maupun an aerob, sebagai berikut :

1) Proses Degradasi Aerob Hidrokarbon Alifatik

Hidrokarbon alifatik adalah senyawa yang mengandung unsur Karbon dan

Hidrogen dalam bentuk rantai panjang atau rantai pendek, rantai bercabang

maupun tidak bercabang. Hidrokarbon alifatik dibagi menjadi alkana, alkena,

alkuna, alkohol, aldehida, keton, dan asam lemak. Besarnya polutan hidrokarbon

alifatik akibat aktivitas manusia menyebabkan permasalahan negatif terhadap

lingkungan, oleh karena itu teknologi degradasi sudah banyak dikembangkan

dengan menciptakan bakteri pendegradasi yang efektif pada teknologi

Bioremediasi. Bakteri yang memiliki kemampuan mendegradasi senyawa

hidrokarbon disebut bakteri hidrokarbonoklastik.

Pseudomonas sp. merupakan bakteri hidrokarbon noklastik yang mampu

mendegradasi hidrokarbon alifatik secara aerob. Oksigen ini berperan dalam

metabolisme seluler yaitu sebagai reaktan pada proses anabolisme dan

katabolisme. Enzim yang berperan dalam proses degradasi hidrokarbon adalah

enzim oksigenase. Hidrokarbon alifatik dimanfaatkan sebagai donor elektronnya

untuk aktivitas oksidasi hidrokarbon menjadi gas karbon dioksida (CO2) dan

bioproduk seperti asam lemak, gas, surfaktan, dan biopolimer . Degradasi awal

hidrokarbon alifatik dan sikloalifatik membutuhkan unsur molekul oksigen atau

degradasi secara aerobik. Pada proses tersebut terdapat dua jenis reaksi enzimatik

yang terlibat pada pendegradasian Hidrokarbon alifatik dan aromatik, yaitu
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monooxygendase dan dioxygenase reaction. Enzim dalam kelompok ini

mengkatalisis pemindahan oksigen ke dalam molekul substrat meliputi

monooksigenase dan dioksigenase (Fritsche and Hofrichter, 2008).

2) Degradasi Aerob Hidrokarbon Aromatik

Hidrokarbon aromatik terdiri dari kelompok Monocyclic Aromatics (BTEX) dan

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). Senyawa Hidrokarbon PAHs mejadi

sangat penting karena memiliki struktur polisiklik dan persisten di lingkungan

sehingga bersifat bioakumulatif bahkan biomagnifikasi pada rantai makanan dan

sulit didegradasi sedangkan senyawa hidrokarbon aromatik adalah jenis

hidrokarbon berantai pendek, ikatan tak jenuh atau bercabang sedikit lebih sulit

diuraikan oleh bakteri. Senyawa hidrokarbon aromatik ini digunakan sebagai

donor elektron secara aerobik oleh mikroorganisme seperti bakteri dari genus

Pseudomonas. (Pantoja, et al, 2010)

Hidrokarbon Aromatik didegradasi melalui pemanfaatan donor elektron secara

aerobik oleh bakteri Pseudomonas. Degradasi senyawa hidrokarbon aromatik

disandikan dalam plasmid atau kromosom oleh gen xy/E. Gen ini berperan dalam

produksi enzim katekol 2,3-dioksigenase. Metabolisme senyawa ini oleh bakteri

diawali dengan pembentukan Protocatechuate, catechol atau senyawa yang secara

struktur berhubungan dengan senyawa ini. Kedua senyawa ini selanjutnya

didegradasi oleh enzim katekol 2,3-dioksigenase menjadi senyawa yang dapat

masuk ke dalam Siklus Krebs (siklus asam sitrat), yaitu suksinat, asetil KoA, dan

piruvat. menunjukkan reaksi perubahan senyawa benzena menjadi katekol.

Hidrokarbon aromatik, misalnya, benzena, toluena, etilbenzena dan xilena
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(senyawa BTEX senyawa) dan naftalena. Pencemaran lingkungan banyak

disebabkan oleh hidrokarbon aromatik sehingga banyak mikroorganisme

memodifikasi secara genetik atau modifikasi plasmid katabololic untuk dapat

mendegradasi senyawa aromatik. Pseudomonas sp adalah jenis bakteri

hidrokarbolastik yang mampu mendegradasi secara aerobik polutan organik

dengan akan tetapi dapat pula melakukan degradasi secara anaerobik terutama

dari golongan hidrokarbon terhalogenasi, minyak bumi dan produk petrokimia

dan turunannya yang sulit didegradasi (Karthikeyan and Bhandari, 2001).

3) Proses Degradasi Hidrokarbon Secara Anaerob

Degradasi hidrokarbon secara anaerob banyak terjadi pada lingkungan yang

kandungan oksigennya sedikit bahkan tidak ada sehingga proses berubah menjadi

anaerob, misalnya biodegradasi hidrokarbon pada sedimen terkontaminasi,

oksigen dalam sedimen telah habis sehingga organisme aerobik tidak bisa

tumbuh. Hidrokarbon hanya bisa terdegradasi secara anaerob menggunakan

akseptor elektron selain oksigen.

Menurut Chakraborty (2013), menyatakan bahwa biodegradasi secara anaerob

pada sedimen yang mengandung benzena berhasil dilakukan oleh bakteri dari

genus Dechloromonas dengan memanfaatkan nitrat sebagai terminal akseptor

sebagai sumber karbon untuk aktivitas metabolisme dalam mendegradasi sedimen

yang mengandung Benzena. Metabolisme Anaerob adalah aktifitas respirasi yang

memanfaatkan serangkaian transpor elektron kepada aseptor elektron terakhir

sebagai sumber energi. Proses degradasi secara anaerob adalah proses degradasi

atau katabolisme oleh mikroorganisme tanpa oksidasi oleh oksigen, sehingga
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tidak terjadi reduksi bahan organik oleh karena itu bahan organik dikonversi

menjadi metana. Tabel di bawah ini menunjukkan bakteri Indigenous yang

berhasil diisolasi dan diidentifikasi dan mempunyai kemampuan degradasi

terhadap senyawa Xenobiotik. Tabel di bawah ini adalah bakteri yang mampu

memanfaatkan senyawa Xenobiotik atau turunannya sebagai sumber karbon

utama.

Tabel 7. Mikroorganime Indigenus Yang Dapat Mendegradasi Senyawa Xenobiotik (Kumar, et al
2011)

Organism Toxix chemicals Reference
Pseudomonas spp Benzene, anthracene, hydrocarbons, PCBs Kapley et al., 1999;

Cybulski et al., 2003
Alcaligenes spp Halogenated hydrocarbons, linear alkylbenzene

sulfonates, polycyclic aromatic, PCBs
Lal and Khanna,
1996

Arthrobacter spp Benzene, hydrocarbons, pentachlorophenol,
phenoxyacetate, polycyclic aromatic

Jogdand, 1995

Aromatics, long chain alkanes, phenol, eresol Cybulski et al., 2003
Bacillus spp Halogenated hydrocarbons, phenoxyacetates
Corynebacterium spp Jogdand, 1995

Aromatics
Aromatics

Flavobacterium spp Naphthalene, biphenyl Jogdand, 1995
Aromatics, branched hydrocarbons Jogdand, 1995

Azotobacter spp benzene, cycloparaffins Dean-Ross et al,
2002

Hydrocarbons
Rhodococcus spp Aromatics Sunggyu, 1995

Aromatics
Mycobacterium spp Hydrocarbons, polycyclic Park et al., 1998

Hydrocarbons Jogdand, 1995
Phenoxyacetates, Halogenated Jogdand, 1995

Nocardia spp hydrocarbon diazinom Jogdand, 1995
Methosimus sp PCBs, formaldehyde Ijah, 1998
Met honogens PCBs, polycyclic aromatics,
Xanthomonas spp biphenyls Jogdand, 1995

Menurut Sulistinah, (2008), strain Pseudomonas sp. yang mampu memanfaatkan

adiponitril sebagai satu-satunya sumber energi, karbon, dan nitrogen sebagai

substrat pertumbuhannya. Pseudomonas sp mampu tumbuh pada adiponitril

sampai konsentrasi 100 mM, dan pertumbuhan maksimum dicapai pada
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konsentrasi adiponitril 40 mM. Pada konsentrasi 40 mM adiponitril bakteri

Pseudomonas sp tumbuh dengan baik dengan waktu penggandaan 2 jam dan laju

pertumbuhan spesifik 0,346 jam.

Menurut Hernández and dan Sánchez, (2010) Sebuah konsorsium bakteri yang

mendegradasi Tetrachlorvinphos (Asam Fosfat, 2-Kloro-1-(2,4,5-

Trichlorophenyl) Etenil Ester Dimetil) diisolasi dari tanah pertanian yang

tercemar Tetrachlorvinphos. Konsorsium ini terdiri dari enam jenis kultur murni

berdasarkan karakteristik morfologi dan biokimia. Strain yang teridentifikasi

adalah Stenotrophomonas malthophilia, Proteusvulgaris, Vibrio metschinkouii,

Serratia ficaria, Serratia spp. dan Yersinia enterocolitica. Berdasarkan analisis

strain tunggal, bakteri Seratia ficaria A3 merupakan bakteri yang paling unggul

dalam mendegradasi Tetrachlorvinphos (TCV) dan mampu memanfaatkan

Tetrachlorvinphos sebagai satu-satunya sumber karbon. Strain bakteri yang paling

unggul dalam mendegradasi Tetrachlorvinphos adalah Seratia ficaria A3.

Pestisida Organophosphat seperti parathion dan metyl parathion telah digunakan

secara luas sebagai insektisida, fungisida, dan herbisida. Parathion, yang

merupakan Inhibitor Cholinesterase sangat beracun untuk kebanyakan hewan

termasuk manusia (LD50 adalah 5 sampai 10 mg/kg) dan dapat menyebabkan

kematian dengan menginduksi rantai pernafasan. Penggunaan Parathion dilarang

di banyak negara karena toksisitas dan sifat polutan, hal ini disebabkan parathion

dan metyl parathion memiliki waktu paruh yang panjang, stabil pada lingkungan

dan persisten sehingga senyawa ini sangat sulit didegradasi secara alamiah di

alam. Terdapat beberapa strain dari Genus Peudomonas yang dapat bertahan
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hidup pada substrat yang mengandung pestsida golongan organophospat

parathion dan metil parathion dengan konsentrasi tinggi oleh karena ini menjadi

dasar pengembangan teknologi Bioremediasi Pestisida, karena genus

Pseudomonas dapat memanfaatkan parathion dan metil parathion sebagai sumber

karbon dan elektron untuk pertumbuhan. Metyl Parathion mengalami oksidasi

menjadi p-Nitrophenol, p-Benzoquinon, Maleacetate, Ketoadioate kemudian

masuk ke dalam siklus TCA. Skema di bawah ini menunjukkan proses degradasi

Metyl Parathion oleh Pseudomonas sp sebagai berikut :

Gambar 23. Proses Degradasi Metyl Parathion Oleh Pseudomonas sp (Zhang, et al, 2009)

Menurut Yang et al (2007) bahwa Bacillus sp. DM-1. mampu hidup dan

mendegradasi pada parathion dan metyl parathion dengan konsentrasi tinggi

dengan yang melibatkan aktivitas enzim nitroreductase. Enzim yang dihasilkan

dapat mendegradasi parathion dan metyl parathion dan menurunkan toksisitas

pestisida. Penelitian didukung oleh Helliker (1999) Bakteri dari Genus

Pseudomonas sp memiliki kemampuan memanfaatkan metyl parathion sebagai

sumber karbon dan fosfat sebagai sumber energi, hal ini sebabkan Pseudomonas

sp memiliki enzim parathion hidolase dan sarcosine dehidrolase.
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Berdasarkan hasil analisis kuantitatif residu pestisida di Rawa Pening maka residu

pestisida golongan Organophosphat yang terdeteksi tertinggi adalah Profenofos,

Malathion dan Diazinon, oleh karena itu perlu perhatian dan penanganan terhadap

ketiga pestisida tersebut di perairan Rawa Pening (Pra Penelitian, 2013).

F. Profenofos

Profenofos merupakan senyawa insektisida dari golongan Organophosphat

turunan dari fenil Organophosphat yang terdiri dari gugus tiophosphat dengan

spektrum luas. Profenofos terdaftar pemanfaatan untuk pengendalian hama dan

serangga pada tanaman kapas dengan bahan aktif Profenofos. Struktur kimia dan

sifat kimia Profenofos adalah sebagai berikut :

1. Chemical Identification

Gambar 24. Struktur Kimia Profenofos O-(4-Bromo-2-Chlorophenyl) O-Ethyl Sprophyl-
Phosporothioate (Rumus Empiris C11H15BrClO3PS)

2. Common Name: Profenofos,

3. Chemical Name: O-(4-Bromo-2-Chlorophenyl) O-Ethyl S-Propyl

Phosphorothioate , Chemical Family: Organophosphat,

4. CAS Registry Number: 41198-08-7, OPP Chemical Code: 111401,

5. Empirical Formula: C11H15O3PSBrCl,

6. Molecular Weight: 373.65 g/mole,
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7. Trade and Other Names: Curacron 8E, CGA-15324 ,

8. Basic Manufacturer: Novartis Crop Protection, Inc.

Profenofos berupa cairan kuning pucat dengan titik didih 100°C dan kepadatan

1,46 g/cm3 pada 20°C. Profenofos memiliki kelarutan terbatas dalam air (20 ppm),

larut dalam pelarut organik (etanol, aseton, toluena, n-oktanol, dan n-hexane) di

25°C. Profenofos mempunyai bobot molekul 373.6, titik didih 100oC pada 1.80

Pa, tekanan uap sebesar 1.24 x 10-1m Pa pada suhu 25oC, kelarutan dalam air 28

mg/l 25oC dan mudah larut dalam pelarut organik. Relatif stabil pada kondisi

netral sampai asam dan tidak stabil pada kondisi basa. Pada proses hidrolisis di

laboratorium pada suhu 20oC mencapai 93 hari pada pH 5, 14.6 hari pada pH 7

dan 5.7 hari pada pH 9 (WHO, 1989).

Menurut EPA (2000). Proses hidrolisis Profenofos sangat dipengaruhi dengan

kondisi pH lingkungan dan proses katabolisme yang terjadi dalam kondisi aerob

atau anaerob. Pada umumnya Profenofos mengalami hidrolisis pada kondisi tanah

dengan pH netral hingga basa dengan hasil utama proses hidrolisis Profenofos

adalah 4-bromo-2-chlorophenoldan O-etyl-S-propyl phosphorthioate. Kondisi

tersebut mempengaruhi waktu paruh Profenofos di alam, sebagai berikut

1. 104-108 hari pada pH 5,

2. 24-62 hari pada pH 7,

3. 7-8 hari pada pH 9.

Dampak terpaparnya Profenofos secara berlebihan maka menimbulkan

permasalahan terhadap lingkungan dan kesehatan bagi manusia. Dampak

kesehatan Profenofos terhadap manusia yaitu menghambat enzim Cholinesterase
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yang dapat menyebabkan keracunan akut terutama pada sistem respirasi manusia

sehingga menyebabkan kematian, sebagai berikut :

1. Asetilcholinesterase (AChE) atau acetylcholine acetyl-hydrolase atau ChE

tipe I, yang terdapat di dalam sel darah merah, ujung saraf, paru-paru, limpa,

dan sel otak, terdiri dari ikatan glikoprotein. AsetilCholinesterase (AChE)

berfungsi menguraikan asetilcholin menjadi Cholin dan asetat.

2. Pseudo-Cholinesterase (PChE) disebut juga Acylcoline Acyl-Hydrolase,

Butirylcolinesterase atau ChE tipe II yang terdapat pada hati, otot halus,

pankreas, dan sel otak. Pseudo-Cholinesterase (PChE) berfungsi menguraikan

butirilcholin menjadi cholin dan asam butirat.

Mekanisme penghambatan Profenofos pada Cholinesterase sistem pada tubuh

manusia terjadi pada proses penghantaran impuls syarat. Perjalanan rangsang

yang dibawa oleh asetilcholin dari otak menuju serabut otot melalui serabut saraf

(akson) akan dilepaskan dan diikat oleh reseptor diteruskan dan akan diikat oleh

enzim asetilcholinesterase yang berasal dari pembuluh kapiler darah. Proses

penghambatan Profenofos pada Asetilcholinesterase (AChE) dan Pseudo-

Cholinesterase (PChE) menyebabkan penghambatan enzim Cholinesterase

sehingga fungsi enzim tersubstitusi oleh Profenofos sehingga Asetilcholin akan

diteruskan menuju reseptor dan mengakibatkan menumpuknya Asetilcholin dan

mengakibatkan gangguan pada rantai respirasi. Gangguan pada rantai respirasi

jika berlangsung lama dan dalam dosis yang tinggi maka menyebabkan sel akan

mengalami lisis. Menurut Walker et al (2001) Mekanisme penghambatan

Acetylcholin pada sel adalah sebagai berikut:
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Gambar 25. Mekanisme Penghambatan Acetylcholin Pada Sel

Pada kondisi normal acetilcholin akan terkait dengan enzim acetilcholinterase

dan akan terhidrolisis menghasilkan asam asetat dan cholin, akan tetapi dengan

adanya Organophosphat maka gugus hidriksil akan terikat yang menyebabkan

akativitas enzim asetilcholinterase sehingga asetilcholin tidak dapat bekerja.

Menurut Santos et al (2007), Mekanisme penghambatan Acetylcholinesterase oleh

pestisida golongan Organophosphat adalah dengan cara menginaktifkan enzim

cholinesterase sehingga fungsi enzim cholinesterase tersubstitusi oleh

Organophosphat, digambarkan sebagai berikut

Gambar 26. Mekanisme penghambatan Acetylcholinesterase Oleh Pestisida Organophosphat
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Toksisitas Profenofos dapat menyebabkan gangguan terhadap sistem ekologis

terutama pada organisme non target. Penelitian yang dilakukan EPA (2002)

bahwa toksisitas Profenofos terhadap hewan non-target adalah sebagai berikut.

1. Toksisitas Profenofos pada burung dengan LD50= +/- 55.0 mg/kg bersifat

akut.

2. Profenofos mempunyai pengaruh akut terhadap lebah madu yaitu LD50=

0.095-12 μg/lebah.

3. Toksisitas akut Profenofos pada berbagai jenis ikan dalam jangka waktu 96

jam adalah LC50 =25-41 μg/l.

4. Standar konsentrasi akut Profenofos pada makanan dan minuman adalah 0.005

ppm/hari sedangkan konsentrasi kronik adalah 0.00005 ppm/hari

Hasil hidrolisis Profenofos adalah senyawa 4-bromo dan 2-chloro yang dapat

dimineralisasi oleh enzim fosfatase sedangkan produk lainnya yaitu O-ethyl-S-

propyl Phosporthioate belum diketahui proses degradasinya (EPA, 2000).

Sedangkan menurut WHO/UNEP (2006) bahwa metabolisme Profenofos pada

tikus terdegradasi sempurna dan tidak terdapat metabolit yang tersisa, sebagai

berikut
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Gambar 27. Pathway Metabolit Profenofos Pada Tikus (Proses Degradasi Profenofos

Keterangan :
Nilai Prosestasinya Metabolit Hasil degrdasi Profenofos (Met b= 7%, CGA
BOD=1%, met A 2=23%, Met D=<0,5%, Met C=34%, Met A1=28%

Profenofos bersifat tidak terlalu mobile sehingga diduga mobilitas dan potensial

leaching Profenofos tidak terjadi. Profenofos dapat bersifat sedikit persisten,

mobilitas rendah dan sedikit akumulatif. Proses hilangnya Profenofos di

lingkungan umumnya terjadi secara hidrolisis. Hidrolisis Profenofos pada larutan

netral dan basa mempunyai t1/2 adalah 104-108 hari pada pH 5 dan 24-62 hari

pada pH 7 dan 7-8 jam pada pH 9. Produk degradasi utamanya adalah 4-bromo-2-

chlorophenol dan O-ethyl-S-propyl Phosporthioate laju metabolisme.

Profenofos dipengaruhi oleh proses hidrolisis dan metabolisme aerobik dan

anaerobik pada kondisi netral dan basa. Potensi akumulatif Profenofos dan produk
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degradasinya yaitu 4- bromo -2-chlorophenol masih terdeteksi sejauh 6 inchi

(FAO, 1989).

G. Diazinon

Diazinon pertama kali terdaftar di Amerika Serikat pada tahun 1956 sebagai

pestisida Organophosphat yang dimanfaatkan untuk mengendalikan hama.

Diazinon memiliki nama kimia (0.0-dietil 0-2-isopropyl-6-metilpyrimidin-4-

methyl pyrimidinyl fosfosrotionat) dengan rumus empiris C12H21N2O3P5 adalah

insektisida dan nematisida non sistemik berspektrum luas (broad spectrum) dan

bertindak sebagai inhibitor asetilcholinesterase berakibat pada terhambatnya

transfer Cholin di dalam sel. Rumus bangun Diazinon sebagai berikut:

Gambar 28. Rumus Bangun Diazinon (Zhang & Pehkonen 1999)

Menurut EPA (2009) bahwa sifat fisika dan kimia Diazinon adalah sebagai

berikut:

1. Common Name: Diazinon,

2. Chemical Name: O,O-Diethyl O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl)

phosphorothioate,

3. Chemical family: Organophosphat,

4. Case number: 0238,

5. Vapor pressure: 1.40 x 10
-4

mm Hg @ 20 C,
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6. Empirical formula: C12H21N2O3PS,

7. Molecular weight: 304.3,

8. Trade and other names: Spectracide, D.Z.N., Knox-Out, Diazol,

9. Basic manufacturers: Makhteshim-Agan of North America Inc. Syngenta

Crop Protection.

Diazinon memliki titik didih 83-84°C, tekanan uap 1.4 10-4 mmHg pada 20oC,

kelarutan dalam air 40 μg ml-1 pada 25oC, sedikit larut dalam air (0.04%) dan

dapat dicampur dengan pelarut organik, stabil dalam lingkungan alkali, sedikit

terhidrolisis dalam air dan asam encer. Diazinon sangat sensitif terhadap oksidasi

dan suhu tinggi, serta cepat terurai pada suhu di atas 100oC. Diazinon mempunyai

waktu paruh (half-life) 30 hari dan koefisien serap oleh tanah Koc=1.000 E.

Menurut Burkhard dan Guth (1979), Proses hidrolisis Diazinon secara fotolisis di

tanah menghasilkan senyawa 2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol, sebagai berikut:

Gambar 29. Proses Degradasi Secara Photolysis Diazinon di Dalam Tanah (Burkhard dan Guth ,
1979)

Penelitian ini didukung oleh McKinney (2005), bahwa Diazinon terdegradasi

melalui dua jalur, yaitu jalur hydrolysis menjadi IMP-2-isopropyl-6-methyl-4-

pyrimidinol dan diethylthiophosphate dan jalur photochemical oxidation dari

diaoxon menjadi IMP-2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidino dan diethylphosphate,

sebagai berikut:
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Gambar 30. Proses Degradasi Diazinon di Udara (Mckinney , 2005)

Residu Diazinon secara alamiah dapat hilang atau terurai dengan baik dalam

lingkungan melalui penguapan, pencucian, pelapukan dan proses degradasi baik

secara kimia, biologi maupun fotokimia. Hidrolisis Diazinon menjadi IMPH (2-

isopropyl-4-methyl-6-hydroxy pyrimidine) dan proses degradasi Diazinon

meningkat akibat adanya aktivitas mikroorganisme sebagai agen biodegradasi.

Formulasi Diazinon terdegradasi menjadi sejumlah tetraetilpirofosfat dan

menghasilkan sulfotepp (S,S-TEPP) dan monothiotepp (O,S-TEPP), kedua

senyawa tersebut mempunyai sifat toksik yang lebih tinggi dibandingkan

Diazinon, terutama O,S-TEPP yaitu 14000 kali lebih toksik dari Diazinon.

Senyawa Sulfotepp (S,S-TEPP) dan monothiotepp (O,S-TEPP) merupakan

inhibitor enzim Cholinesterase. Oksidasi Diazinon menjadi bentuk diazoxon yang

lebih toksik pada jaringan hewan dan tumbuhan. Pada vertebrata, oksidasi terjadi

di mikrosom hati dalam kondisi aerob dan pada insekta oksidasi terjadi dalam

lemak tubuh.

Kecepatan oksidasi Diazinon menjadi diazoxon dua kali lipat untuk setiap

kenaikan suhu 10o C dari 10o – 60o C. Proses pembentukan metabolit Diazinon
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terjadi melalui reaksi primer yaitu hidrolisis yang diikuti oleh reaksi pemecahan

rantai cincin Diazinon, sehingga Diazinon terdegradasi pada reaksi primer

menjadi 2-isopropyl-4-methyl-6-pyrimidinol (IMP) dan Tiofosfonat. Diazinon

mengalami degradasi di tanah dan akan terurai menghasilkan CO2 (Roberts &

Hutson, 1999). Proses biotransformasi Diazinon oleh Pseudomonas sp

menghasilkan senyawa diazoxon dan 2 - isopropil-6 -metil- 4- hydroxypyimidine (

IMHP atau oxypyrimidine) (Abo-Amer, 2010). Skema proses biotransormasi

diazinon digambarkan sebagai berikut:

Gambar 31. Skema Biotransformasi Diazinon oleh Pseudomonas sp.

Proses hidrolisis Diazinon di alam berlangsung cepat pada kondisi asam dengan

waktu paruh 12 hari pada pH 5 sedangkan dalam kondisi netral dan basa Diazinon

dihidrolisis lebih lambat dengan waktu paruh 138 hari pada pH 7 dan 77 hari pada

pH 9. Diazinon terdegradasi dengan waktu paruh berkisar antara 5 sampai 20 hari

di atas lapisan tanah 6 inci. Diazinon bisa diserap oleh akar tanaman dan

ditranslokasikan pada tanaman dan cepat didegradasi di daun, buah dan rumput-

rumputan dengan half life berkisar 2-14 hari. Hasil hidrolisis Diazinon

menghasilkan pyrimidinol (hydroxyl pyrimidinol) dan diazoxon. Proses degradasi
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Diazinon di alam dapat terdegradasi secara secara alamiah di lingkungan akibat

proses fotokatalis dan bioderadsi mikroorganisme di alam (Kamrin, 1997).

H. Malathion

Malathion adalah pestisida golongan Organophosphat bersifat non sistemik yang

memiliki spektrum yang luas dengan mekanisme kerja menghambat kerja

Cholinesterase terhadap asetilcholin (Asetilcholinesterase Inhibitor) sehingga

dapat memutus rantai respirasi yang dapat menyebabkan lisis pada sel. Malathion

banyak dimanfaatkan untuk mengendalikan banyak jenis insekta. Diproduksi

pertama kali secara komersial di Amerika Serikat oleh American Cyanamid

Chemical Company kemudian pada 1991 diambil alih hak prodoksinya

dipindahkan ke Cheminova Agro, Inc (EPA 2001). Malathion diidentifikasi

secara kimia sebagai berikut:

Tabel 8. Tabel Identifikasi Kimia Malathion (EPA 2001)

Characteristic Information Reference
CAS Nomenclature Diethyl

[(dimethoxyphosphinothioyl)
thio] butanedioate

CAS, 2001

Common name Malathion Howard and Neal, 1992
Synonym(s) 1,2-

Di(ethoxycarbonyl)ethylO,O-
dimethyl phosphorodithioate

Howard and Neal, 1992

Registered trade
name(s)

Cekumal Farm Chemicals Handbook,
2000

Fyfanon® Howard and Neal, 1992
Malixol® Farm Chemicals Handbook,

2000
Maltox® Howard and Neal, 1992

Chemical formula C10H19O6PS2 Howard and Neal, 1992
Chemical structure
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Characteristic Information Reference

Butanediocic acid,
[(dimethoxyphosphinothioyl)thio
]-, diethyl ester (Malathion)

Identification
numbers:

CAS registry 000 121-75-5 Howard and Neal, 1992
NIOSH RTECS WM 8400000 HSDB, 2001
EPA hazardous
waste
OHM/TADS
DOT/UN/NA/IMC
O shipping

NA 2783; Malathion HSDB, 2001

HSDB 665 HSDB, 2001
NCI

CAS = Chemical Abstracts Services; DOT/UN/NA/IMCO = Department of
Transportation/United Nations/ North America/International Maritim Dangerous Good
Code; EPA = Enviromental Protection Agency; HSDB = Hazardous Substances Data
Bank; NCI = National Cancer Institute; NIOSH = National Institute foe Occupational
Safety and Helath; OHM/TADS = Oil Hazardous Materials/Technical Assistance Data
System; RTECS = Registry of Toxic Effects of Chemical Substance

Proses biodegradasi Malathion pada umumnya dimulai dengan proses hidrolisa

dimana gugus aril-alkil dapat berikatan langsung dengan fosfor, oksigen atau

sulfur sulfur (phosphothioates) atau gugus aril berikatan dengan fosfor dan Alkil

berikatan dengan oksigen atau sulfur (fosfonat atau thion phosphonates) yang

selanjutnya melibatkan banyak reaksi enzimatik, sebagai berikut:

Gambar 32. Skema Umum Degradasi Organophosphat Malathion (Singh dan Walker, 2006)
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Malathion di alam akan terdegradasi di atmosfer melalui reaksi fotokimia dengan

menghasilkan radikal hidroksil, waktu paruh untuk reaksi ini di udara

diperkirakan 5 jam. Malathion menyerap panjang gelombang > 290 nm oleh

karena itu Malathion rentan terhadap fotolisis langsung. Degradasi Profenofos dan

Malathion terjadi melalui jalur biodegradasi, hidrolisis dan tergantung pada

kondisi pH. (Naidu, et al, 1989). Malathion dapat terdegradasi secara anareob,

biodegradasi berlangsung tanpa oksigen dan aerob biodegradasi dengan

ketersediaan oksigen. Menurut studi EPA (2004) bahwa degradasi Malathion

secara anaerob pada suatu perairan Sungai dengan kondisi pH sedimen 7,8 dan air

8,7 berlangsung selama 2,5 hari. Salah satu studi mencatat bahwa di dalam air

Sungai, 75% dan 90% dari Malathion telah terdegradasi masing-masing dalam

satu Minggu dan dua Minggu. Studi lain menemukan bahwa paruh Malathion

bervariasi dari 0,5 hari menjadi 10 hari berdasarkan pH di kolam, danau, Sungai

dan badan air lainnya (EPA 2004). Sakata (2003) biotranformasi Malathion pada

mamalia dapat menyebabkan proses katabolisme Malathion menjadi Malaoxon

yang dapat menyebabkan gangguan terhadap rantai respirasi pada jalur

metabolisme, sebagai berikut:
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Gambar 33. Metabolisme Malathion pada Mamalia (Sakata, 2002)

Menurut FAO/WHO (1995) Proses degradasi Malathion pada sistem akuatik akan

terdegradasi menjadi monocarboxylic acid –dimetyl monocarboxylic acid -

dicarboxylic acid - dimetyl dicarboxylic acid- dicarboxylic acid-CO2. Gambar

dibawah ini menjukan proses degradasi Malathion pada sistem akuatik secara

aerobik.

.

Gambar 34. Proses Degradasi Malathion Pada Sistem Akuatik Secara Aerobik. (FAO/WHO,
1995)
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Menurut Abo-Amer AE., (2010). Pseudomonas aeruginosa AA 112 diisolasi dari

tanah dapat memanfaatkan Malathion sebagai sumber karbon tunggal dan sumber

energi. Pseudomonas aeruginosa AA112 mampu tumbuh di MSMPY medium

yang mengandung 42,75 mg/ml Malathion. Dengan konsentrasi optimum

Malathion 22 . 8 mg / ml. Malathion terdegradasi menjadi dietil suksinat,

hidrogen sulfida dan fosfat sehingga residu Malathion dapat dimetabolisme

menjadi senyawa yang tidak aktif dan senyawa kurang toksik dengan mekanisme

sebagai berikut :

Gambar 35. Biodegradasi Malathion oleh Bakteri Psudomonas sp (Abo-Amer, 2010)

Menurut Laveglia dan Dahm (1977), Hasil biodegradasi utama Prefenofos adalah

pembentukan metabolit mono dan asam bervalensi dua melalui kegiatan

carboxylesterase. Proses Oksidatif desulfurisasi dan demethylation pada

mekanisme mineralisasi yang menyebabkan rute kecil dari metabolisme, meliputi

oksidasi reduksi sulfur dan metil.

Kamal et al (2008) Efisiensi strain Bacillus thuringiensis MOS- 5 (BT) yang

diisilasi dari air limbah pertanian yang terkontaminasi Organophosphat di daerah

Berket El - Sabaa Mesir mampu mendegradasi dan memanfaatkan Malathion
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sebagai satu satunya sumber karbon. Berdasarakan uji degradasi secara

laboratorium mampu menurunkan kandungan Malathion sampai 99,93 % dengan

masa kultivasi 30 hari. Malathion terdegradasi menjadi monokarboksilat acid

(MMA) dan dikarboksilat asam (MDA) melalui aktivistas enzim esterase.

Menurut Tamer (2013) Biodegradasi Malathion Oleh Staphylococcus Sciuri,

Pseudomonas Aeruginosa, Bacillus Pseudomycoides) dan Bacillus Licheniformis

secara invitro menunjukkan residu Malathion mengalami penurunan sebesar

91,30 sampai dengan 98,70 %, dengan Senyawa akhir adalah Malathion

Monocarboxylic Acid (MMA), Malathion Dicarboxylic Acid (MDA) dan Ethyl

Hydrogen Fumarate (EHF).

Gambar 36. Senyawa Hasil Biodegradasi Malathion (Tamer, 2013)

Senyawa Malathion Monocarboxylic, Malathion Monocarboxylic dan Etyl

Hidrogen Fumarat sebagai hasil proses biodegradasi Malathion bersifat asam,

sehingga pada uji biodegradasi secara laboratorium dengan indikator Bromtymol

Blue menghasilkan perubahan warna biru menjadi kuning (indikator senyawa

asam), yang menunjukkan kemampuan mikroorrganisme mendegradasi

Malathion.

Menurut Michaelson (2009), Biodegradasi Malathion di alam adalah suatu

proses alamiah dalam upaya mengembalikan suatu lingkungan tercemar oleh
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senyawa Malathion menjadi baik kembali yang melibatkan banyak kegiatan

ezimatik mikroorganisme. Pada proses biodegradasi Malathion di alam

menghasilkan senyawa metabolit diethyl malate, desmetyl Malathion, ethanol.

Oxaloacetat, dimetyl phosphat, meylphosphat, metyl thiophosphat, methanol,

metyltiophosphat dan phosphate. Senyawa akhir proses degradasi Malathion

adalah phophat dan tiophosphat yang dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme

lain sebagai sumber energi sebagai proses co-metabolisme. Gambar di bawah ini

menunjukkan proses biodegradasi Malathion dan kemungkinan senyawa hasil

biodergradasi sebagai sumber karbon bagi mikrooganisme lain, sebagai berikut:

Gambar 37. Proses Biodegradasi Malathion Dan Kemungkinan Senyawa Hasil Biodergradasi
(Michaelson 2009)
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Menurut FAO (1989), Profenofos akan terhidrolisa dengan cepat pada pH

normal sampai basa dan kondisi aerobik dan reaksi selanjutnya adalah

biotransformasi phenolphosphorus ester melalui hidrolisis kimia menjadi 4-

bromo-2-klorofenol dan pembentukan residu dan biotransformasi metabolik

Prefenofos adalah sebagai berikut:

Gambar 38. Jalur Metabolisme Profenofos Dalam Tanah Dan Reaksi Enzimatik Secara Aerobik

Menurut Da Silva (2013) Fungi yang berhasi diisolasi dapat dimanfaatkan sebagai

mikroorganisme pendegradasi Profenofos dan mampu mentransformasi senyawa

yang bersifat toksik menjadi senyawa non toksik. Penelitian degradasi Profenofos

oleh Penicullium raistrickii CBMAI 931, Aspergillus sydowii CBMAI 935,

Aspregillus sydowii CBMAI 1241 dan Trichoderma sp. CBMAI 932 menunjukkan

potensi biokatalitik yang baik terhadap Profenofos pada konsentrasi yang tinggi

(15, 30, 50 dan 65 ppm). Hal ini terbukti bahwa hampir seluruh kandungan

Profenofos terdegradasi sempurna 95-99 %, Enzim phosphotriesterases yang
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dihasilkan oleh Penicullium raistrickii CBMAI 931, Aspergillus sydowii CBMAI

935, Aspregillus sydowii CBMAI 1241 dan Trichoderma sp. CBMAI 932 dapat

mentranformasikan bahan aktif Profenofos (4-bromo-2 doclorophenol) hampir

sempurna dan dapat memanfaatkan Profenofos (4-bromo-2 doclorophenol)

sebagai sebagai sumber karbon dan nitrogen utama dengan mekanisme sebagai

berikut:

Gambar 39. Mekanisme Degradasi Profenofos Pada Medium Cair Oleh Fungi Penicullium
raistrickii CBMAI 931, Aspergillus sydowii CBMAI 935, Aspregillus sydowii CBMAI
1241 dan Trichoderma sp. CBMAI 932

Menurut Lusiana, et al (2012) Hasil yang terbaik untuk biodegradasi TPH

(Total Petroleum Hydrocarbons) dan Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and

Xylenes (BTEX) adalah bioreaktor dengan penambahan Pseudomonas aeruginosa

adalah 3% (v/v), pada media teraerasi dengan konsentrasi cemaran minyak bumi

1000 ppm dengan hasil biodegradasi TPH 100% dalam waktu 21 hari dan

penurunan kadar BTX sebesar 100% dalam waktu 14 hari.

Megeed and Nakieb (2008), Teknologi Biologi molekuler merupakan

sarana mengoptimalkan kapasitas biodegradatif mikroorganisme terutama dalam

rangka memperoleh agen biologi yang paling unggul dalam mendegradasi

lingkungan tercemar. Modifikasi gen dari agen biologi untuk mendapatkan gen

yang bertanggung jawab dalam degradasi polutan. Teknologi Biologi Molekuler
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pada strain bakteri Pseudomonas sp yang mampu mendegradasi senyawa alifatik,

aromatik, terpena dan poliaromatik hidrokarbon sehingga dapat dimanfaatkan

untuk mengatasi pencemaran pestisida melalui mekanisme hidrolisis dan

detoksifikasi dengan enzim carboxylesterase dan phosphotriesterase .

Menurut Mueller, et al (1990), Pseudomonas paucimobilis dapat

mendegradasi fluoranthen dan memanfaatkannya sebagai sumber karbon untuk

kegiatan metabolismenya sedangkan menurut Michael et al (1998)

Mycobacterium sp memiliki kemampuan dalam mendegradasi naftalena (59,5%),

fenantrena (50,9%), fluoranthen (89,7), 1-nitropyrene (12,3), 3-

methylcholanthrene (1,6%), dan 6-nitrochrysene (2,0%) dalam waktu 1 Minggu,

pada 24 dan 30 ° C. Malgahni et al, (2009) Isolasi terhadap bakteri pendegradasi

Profenofos pada tanah dari Provinsi Hubei Cina berhasil diisolasi 2 strain bakteri

Pseudomonas putida dan Burkholderia gladioli. Kedua strain tumbuh dengan

baik pada pH 5,5-7,2 dengan profil temperatur 28o sampai 36 o C. Bioremediasi

Profenofos oleh Pseudomonas putida dan Burkholderia gladioli pada tanah yang

terkontaminasi dengan perlakuan 200 ug g-1 menghasilkan tingkat degradasi

Profenofos sebesar 90 % pada waktu 96 jam inkubasi dengan mekanisme

degradasi Profenofos sebagai berikut:

Gambar 40. Mekanisme Degradasi Profenofos oleh Pseudomonas strain OW
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Menurut Chanika (2011) bahwa Pseudomonas putida dan Acinetobacter

rhizosphaerae dapat dengan cepat menurunkan Organophosphat Fenamiphos

(FEN). Kedua strain dapat memanfaatkan Fenamiphos (FEN) sebagai sumber

karbon dan nitrogen sehingga menunjukkan potensi bioremediasi tinggi terhadap

residu Fenamiphos (FEN) dan turunannya di lingkungan tercemar dengan

mekanisme degradasi Fenamiphos sebagai berikut:

Gambar 41. Metabolic Pathway Fenamiphos (FEN) oleh Bakteri Pseudomonas putida dan
Acinetobacter rhizosphaerae (Chanika, 2011)

Mekanisme degradasi menunjukkan bahwa konsorsium dari dua bakteri tersebut

menunjukkan proses co-metabolisme yang menyebabkan proses degradasi

menjadi sempurna dan saling melengkapi sehingga dapat dijadikan dasar

bioremediasi yang efektif.

Gallego, et al (2011), Pseudomonas putida mampu menurunkan asam

klorobenzoat (Chlorinated aromatic compounds ) sebagai satu-satunya sumber

karbon diisolasi dari Sungai Riachuelo, Buenos Aires. Uji biodegradasi aerobik

selama 14 jam dengan efisiensi penyisihan 92 %. Pada proses Bioremediasi

klorobenzoat tidak terpengaruh oleh kehadiran senyawa organik yang lain bahkan
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dapat menurunkan COD dari 210 menjadi 29.2 sekitar 86.1%. Hal ini merupakan

suatu perkembangan baru dalam aplikasi Bioremediasi di lingkungan, sebagai

berikut:

Tabel 9. Biodegradation Of 3-Chlorobenzoic Acid oleh Pseudomonas putida

Parameter (mg 1-1) Initial Final % Remotion
3-Chlorobenzoic acid 102.5 8.2 92
COD 210 29.2 86.1
Chloride ND 20.9 -
Jong- Su Seo, et al (2009)

Perkembangan teknologi Bioremediasi telah banyak menghasilkan strain

mikroorganisme yang mampu mendegradasi senyawa pencemar, antara lain

sebagai berikut :

Tabel 10. Berbagai Strain Mikroorganisme Pendegradasi Senyawa Pencemar (Jong- Su Seo, et al
.2009)

Bacterial spesies Strains Aromatics
Achromobacter sp. NCW CBZ
Alcaligenes denitrificans FLA
Arthrobacter sp. F101 FLE
Arthrobacter sp. P1-1 BDT, CBZ, PHE
Arthrobacter sulphureus RKJ4 PHE
Acidovorax delafiekdii P4-1 PHE
Bacillus cereus P21 PYR
Brevibacterium sp. HL4 PHE
Burkholderia sp. S3702, RP007, 2A-

12TNFYE-5, BS3770
PHE

Burkholderia sp. C3 PHE
Burkholderia cepacia BU-3 NAP, PHE, PYR
Burkholderia cocovenenans PHE
Burkholderia xenovarans LB400 BZ, BP
Chryseobacterium sp. NCY CBZ
Cycloclasticus sp. P1 PYR
Janibacter sp. YY-1 DBF, FLE, DBT, PHE,

ANT, DD
Marinobacter NCE312 NAP
Mycobacterium sp PYR, BaP
Mycobacterium sp JS14 FLA
Mycobacterium sp 6PY1, KR2, AP1 PYR
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Bacterial spesies Strains Aromatics
Mycobacterium sp RJGII-135 PYR, BaA, BaP
Mycobacterium sp PYR-1, LB501T FLA, PYR, PHE, ANT
Mycobacterium sp CH1, BG1, BB1, KR20 PHE, FLE, FLA, PYR
Mycobacterium flavescens PYR, FLA
Mycobacterium vanbaalenii PYR-1 PHE, PYR, dMBaA
Mycobacterium sp KMS PYR
Nocardioides aromaticivorans IC177 CBZ
Pasteurella sp. IFA FLA
Polaromonas
naphthalenivorans

CJ2 NAP

Pseudomonas sp. C18, PP2, DLC-P11 NAP, PHE
Pseudomonas sp. BT1d HFBT
Pseudomonas sp. B4 BP, CBO
Pseudomonas sp. HH69 DBF
Pseudomonas sp. CA10 CBZ, CDD
Pseudomonas sp. NCIB 9816-4 FLE, DBF, DBT
Pseudomonas sp. F274 FLE
Pseudomonas paucimobilis PHE
Pseudomonas vesicularis OUS82 FLE
Pseudomonas putida P16, BS2701, BS3750,

BS590-P, BS202-P1
NAP. PHE

Pseudomonas putida CSV86 MNAP
Pseudomonas fluorescens BS3760 PHE, CHR, BaA
Pseudomonas stutzeri P15 PYR
Pseudomonas saccharophilia PYR
Pseudomonas aeruginosa PHE
Ralstonia sp. SBUG 290, U2 DBF, NAP
Rhodanobacter sp. BPC-1 BaP
Rhodococcus sp. PYR, FLA
Rhodococcus sp. WU-K2R NAT, BT
Rhodococcus erythropolis I-19 ADBT
Rhodococcus erythropolis D-1 DBT
Staphylococcus sp. PN/Y
Stenotrophomonas
maltophilia

VUN 10,010 PYR, FLA, BaP

Stenotrophomonas
maltophilia

VUN 10,003 PYR, FLA, BaA, BaP,
DBA, COR

Sphingomonas yanoikuyae R1 PYR
Sphingomonas yanoikuyae JAR02 BaP
Sphingomonas sp. P2, LB126 FLE, PHE, FLA, ANT
Sphingomonas sp. DBF, DBT, CBZ
Sphingomonas paucimobilis EPA505 FLA, NAP, ANT, PHE
Sphingomonas wittichii RW1 CDD
Terrabacter sp. DBF63 DBF, CDBF, CDD, FLE
Xanthamonas sp. PYR, BaP, CBZ
PYR, pyrene; BaP, Benzo [a] pyrene; PHE, phenanthrene; FLA, fluoranthene; FLE,
fluorene; ANT, anthracene; NAP, naphthalene; BaA, benz [a] anthrance; dMBaA,
dimethylbenz [a] anthracene; DBA, dibenz [a,h] anthracene; COR, coronene; CHR,
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Bacterial spesies Strains Aromatics
chrysene; DBF, dibenzofuran; CDBF, chlorinated dibenzothophene; HFBT, 3-hydroxy-
2-formylbenzothiophene; BP, biphenyl; CBP, chlorobiphenyl; NAT, naphthothiohene;
BT, benzothiophene; BZ, benzoate; ADBT, alkylated dibenzothiophene; CBZ, carbazole;
DD, dibenzo-p-dioxin; CDD, chlorinated dibenzo-p-dioxin; MNAP, methyl naphthalene.

Menurut Jong- Murniasih, et al (2009), Studi tentang potensi bakteri laut

yang diisolasi dari air laut yang tercemar menunjukkan kemampuan bakteri

Pseudomonas sp Kalp3b22 mampu mendegradasi Fenantren sebesar 59,5%

selama 29 hari kultivasi, struktur senyawa hasil degradasi menunjukkan adanya

senyawa naftalenol pada akhir fermentasi. Pada mekanisme co-metabolisme

naftalenol dapat dimanfaatkan oleh bakteri lain sebagai sumber karbon, sehingga

proses bioremediasi dapat berjalan secara sinergis dan sempurna.

I. Identifikasi Bakteri Indigenous

Menurut Benson (20O1), Studi bioremediasi pestisida dengan

memanfaatkan bakteri Indigenous akan lebih mudah dan aman, karena bakteri

indigenous merupakan bakteri yang hidup normal dan secara genetis telah

memodifikasi terhadap lingkungan tempat hidupnya. Oleh karena itu tahapan

skrining dan identifikasi terhadap bakteri pendegradasi merupakan hal yang

sangat penting untuk mendapatkan bakteri yang terbaik. Identifikasi bakteri dapat

dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: Pengamatan morfologi sel,

pewarnaan gram, uji fisiologis, uji biokimia dan biologi molekuler. Identifikasi

bakteri secara morfologi dan biokimia adalah salah satu metode identifikasi yang

banyak dilakukan untuk menentukan strain bakteri uji.

Menurut Kassim (2010) metode identifikasi dan klasifikasi bakteri dapat

dilakukan dengan cara uji karakteristik morfologi meliputi pewarnaan diferensial,
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uji biokimia yang meliputi uji deteksi fermentasi laktosa dan produksi H2S, uji

serologi meliputi uji aglutinasi, uji serologi, uji elisa, uji Western Blotting dan uji

molekular meliputi DNA base compisisition, plasmid fingerprinting, sequencing,

hidridization asam nukleat, polimerasi chain reaction. Tabel dibawah ini

menunjukkan ringkasan uji identifikasi bakteri sebagai berikut :

Tabel 11. Metode Identifikasi dan Klasifikasi Bakteri (Kassim, 2010)

Metoda Klasifikasi Identifikasi
Karasteristik Morfologi tidak ya
Pewarnaan Deferinsial ya ya
1. gram
2. asam
Uji Biokimia tidak ya
1. Frementasi Laktosa
2. Produksi H2S
Uji Serologi ya ya
1. Aglutinasi
2. Uji Seronologi (serotypes)
3. ELISA
4. Western Blotting
Test Phage Typing tidak ya
Asam Amino Squencing ya tidak
Uji Profil Asam Lemak tidak ya
Uji Flow Citometry tidak ya
*(For Pseudomonas sp dan Listeria sp)
DNA Base Composition ya tidak
Plasmid Fingerprinting tidak ya
Ribosom RNA Squencing ya tidak
Hybridization Asam Nukleat ya ya
Polomerase Chain Reaction ya ya

Menurut Fatmi (2008) Identifikasi bakteri dapat dilakukan secara analisis

fenotipik dan genotifik. Analisis fenotifik adalah identifikasi dengan mempelajari

sifat fisiologis atau biokimianya (Bergey’s Manual of Determinative

Bacteriology.), sedangkan analisis genotipik mempelajari karakterisasi galur

dalam satu spesies secara biologi molekular untuk mengetahui filogentik sehingga
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dapat diketahui kekerabatan strain bakteri uji. Analisis fenotific dan analisis

genotific perlu dilakukan pada proses identifikasi bakteri hal ini untuk melengkapi

dan untuk mendapatkan hasil dengan validitas yang baik. Menurut Rastogi and

Sani (2011) Pada analisis genotific, gen 16S-rRNA digunakan sebagai gen target

untuk menganalisis keragaman genom, hal tersebut karena :

a. 16S rRNA terdistribusikan secara universal pada makhluk hidup sehingga

memungkinkan dilakukan analisis kekerabatan.

b. 16s rRNA merupakan salah satu penyusun sub unit 30S, yang penting untuk

translasi yang terdiri dari 1542 pasangan basa sehingga 16s rRNA sehingga

dapat digunakan sebagai penanda molekuler yang memiliki validitas yang

akurat.

c. 16S rRNA digunakan sebagai penanda molekuler karena molekul ini bersifat

ubikuitus dengan fungsi yang identik pada seluruh organisme sehingga dapat

digunakan sebagai kronometer evolusi organisme sehingga dapat

merekonstruksi pohon filogenetic sehingga dapat digunakan untuk melacak

keragaman dan menempatkan galur-galur dalam satu spesies. 16S rRNA dapat

berubah sesuai jarak evolusinya, sehingga dapat digunakan sebagai

kronometer evolusi yang baik dan memiliki beberapa daerah yang memiliki

urutan basa yang relatif konservatif dan beberapa daerah urutan basanya

variatif.

Pada metode identifikasi dan klasifikasi biologi molekuler dengan

menggunakan pendekatan filogenetik yaitu analisis sequen gen 16S-rRNA

sehingga tidak bergantung pada kondisi pertumbuhan dan media yang digunakan.
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(Clarridge 2004). Ribosomal RNA (r-RNA) merupakan suatu makromolekul

paling penting karena molekul ini merupakan kerangka dari ribosom yang

berperan penting pada mekanisme translasi. Semua rRNA identik secara

fungsional dan terlibat dalam produksi sintesa protein, akan tetapi sequen di

bagian-bagian tertentu terus berevolusi dan mengalami perubahan pada level

struktur primer dengan tetap mempertahankan struktur sekunder dan tersier

(Brock and Madigan. 2012). Beberapa segmen rRNA dapat direkonstruksi

kembali sehingga dapat dilacak kekerabatannya secara filogenetic. Segmen rRNA

tersebar secara variatif pada setiap mahluk hidup mulai dari organisme tingkat

tinggi sampai pada organisme tingkat rendah sehingga penggolongan spesies ke

tingkat yang lebih tinggi (genus) akan lebih mudah terlacak. Molekul 16S-rRNA

dan 23 S-rRNA yang berevolusi secara bebas di alam sehingga dapat

menyediakan data untuk melacak hubungan filogenetic organisme. (Fatmi, et al.

2008). Metode identifikasi secara Bilogi Molekuler dengan memanfaatkan rRNA

lebih praktis dan lebih valid karena ketersediaan rRNA yang bersifat universal

dan tersebar di alam sehingga memungkinkan untuk mensintesis primer universal.

Pada proses PCR yang mampu melekat pada sequen dari gen rRNA adalah tiga

domain filogentik yaitu Archaea, Bacteria dan Eukaryotik. (Glazer dan Hiroshi,

2007). Daerah yang terkonservasi dapat digunakan sebagai daerah tempat

pelekatan primer pada proses amplifikasi gen 16S-rRNA secara in vitro dari

template yang diisolasi dari lingkungan (Vliet, 1998).

Prinsip amplifikasi gen 16S-rRNA dengan teknik PCR adalah

pemanfaatan DNA template yang diisolasi dari lingkungan sebagai pustaka klon



105

gen yang uji. Sequen gen 16S-rRNA dapat digunakan untuk menduga sifat-sifat

organisme sebelum dikulturkan, identifikasi model kultivasi organisme yang

memiliki kekerabatan yang dekat dan sintetis pelacak oligonukleotida untuk

tujuan identifikasi, klsifikasi berdasarkan morfologi dan deteksi pertumbuhan

organisme spesifik dalam kultur campuran, pemantauan distribusi organisme di

alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui keragaman hayati secara

akurat dan cepat (Kolmodin and Williams, 2000).

Identifikasi organisme secara biologi molekular meliputi tahapan tahapan sebagai

berikut :

1. PCR (Polymerase Chain Reaction)

Teknik PCR (Polymerase Chain Reaction) merupakan metode amplifikasi DNA

secara in vitro. Amplifikasi DNA secara in vitro dengan metoda PCR (Polymerase

Chain Reaction) terdiri dari 3 tahap yaitu tahap denaturasi, annealing dan

elongasi.

a. Tahap denaturasi adalah tahap pembentukan DNA utas tunggal dari DNA utas

ganda. Proses ini pada umumnya terjadi pada suhu denaturasi DNA templat

berkisar antara 93 – 95oC

b. Tahap annealing yaitu tahap pelekatan primer yang umunnya terjadi pada

suhu 35-65°C, hal ini sangat tergantung pada panjang pendeknya

oligonukleotida primer yang digunakan. Sedangkan tahap pemanjangan

primer terjadi akibat aktivitas polimerisasi oleh enzim Taq polimerase yang

pada umumnya terjadi pada suhu 70°C (Kolmodin and Williams, 2000).
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Teknik PCR adalah suatu teknik biologi molekuler yang digunakan untuk

untuk memperbanyak sequen DNA tertentu secara cepat. Proses ini dinamakan

proses amplifikasi DNA dengan memanfaatkan teknik PCR, maka molekul DNA

(primer nukleotida) dapat diperbanyak sampai jutaan kopi dalam tabung reaksi

(proses amplifikasi gen 16S rRNA) (Kolmodin and Williams, 2000).

Teknik PCR-RFLP gen 16S-rRNA dikembangkan untuk mengetahui keragaman

bakteri dengan cara mengamplifikasi gen 16S-rRNA menggunakan primer

universal domain bakteri (Falk, et al, 2006). Keragaman genetik ini dapat dilihat

dengan membandingkan profil DNA hasil amplifikasi (gen 16S-rRNA) sehingga

perbedaan profil DNA (jumlah dan ukuran pita DNA yang terbentuk pada gel

elektroforesis) menunjukkan adanya keragaman genetik (Delorme, 2003).

Analisis DNA merupakan metode yang akurat untuk mengetahui

karakterisasi dan identifikasi spesies dalam menentukan hubungan kekerabatan

antara organisme. Identifikasi organisme berdasarkan analisis DNA adalah

analisis dengan memanfaatkan analisis asam nukleat dan analisis profil asam

nukleat dan plasmid (Tompkins, 1992).

2. Sequencing

Sequencing adalah salah satu teknik untuk menentukan informasi genetika

suatu organisme, melalui urutan basa nukleotida (Adenine, Guanine, Cytosine dan

Thymine) pada molekul DNA Proses Sequencing dilakukan dengan menggunakan

metode PCR (Polymerase Chain Reaction) yang melibatkan melibatkan fragmen-

fragmen DNA yang berbeda ukurannya akan tetapi memiliki ujung yang sama

yang kemudian dipisahkan melalui proses Polyacrylamide Gel Electrophoresis
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(Branton, 2008). Polyacrylamide Gel Elektroforesis (PAGE) adalah metode

analisis yang digunakan untuk memisahkan protein secara Electrophoresis dengan

menggunakan Discontinuous Polyacrylamide Gel dan Sodium Dedocyl Sulfate

sehingga protein dapat diidentifikasi berdasarkan berat molekul. (Mordacq and

Ellington, 1994).

Menurut Schaffer (2012) Universitas Oxford telah dapat memanfaatkan

mesin komersial yang dapt membaca urutan basa DNA secara langsung dengan

membuat dan membaca Sequencing genom dengan cepat, sederhana dan

menghindari kesalahan yang mungkin terjadi pada pembacaan Sequencing ,

sehingga memudahkan dalam melihat pola translokasi pada skala besar.

Sedangkan menurut Branton, et al (2008). Perangkat berbasis nanopore dapat

mendeteksi molekul tunggal dengan kemampuan analitis yang baik. Perangkat ini

mampu mengatur molekul dalam larutan melalui pori-pori pada skala nano.

Panjang kilobase polimer (DNA genom beruntai tunggal atau RNA) atau molekul

kecil (misalnya nukleosida) dapat diidentifikasi dan ditandai tanpa amplifikasi

sehingga mampu menganalisis Sequencing DNA dengan cepat dengan akurasi

yang baik.

3. Homologi analysis (BLAST Program dan RDP Metode)

Homologi analysis (BLAST Program dan RDP Metode) adalah suatu metode

analisis homologi untuk mengetahui struktur sekunder dari hasil sequencing asam

amino. Analisis dilakukan dengan dengan cara membandingkan hasil Sequencing

asam amino yang di uji dengan hasil Sequencing asam amino yang telah diketahui

strukturnya terlebih dahulu. Pada metode Homologi Analysis (BLAST Program
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dan RDP Metode) alat yang digunakan untuk analisis fenotipik Sequencing gen

16S rDNA adalah Automatic Sequencing System dan selanjutnya kekerabatan

antara mahluk hidup dapat dilacak berdasarkan pohon phylogenetic dengan

menggunakan BLAST (NCBI) OMEGA dan GCG Program. (Schaffer, 2012).


