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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kebutuhan makanan penduduk  dari waktu ke waktu terutama di negara 

berkembang terus meningkat (Atmawidjaja, et al., 2004). Negara-negara dunia 

ketiga yang sedang berkembang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dalam 

bidang pangan/sandang, menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan bahan-

bahan kimia pertanian untuk membantu pada kemajuan dan perkembangan 

pertanian (Ton, 1991; Sofia, 2001). Implikasinya kondisi pertanian di Indonesia 

dimasa mendatang banyak yang diarahkan untuk kepentingan agroindustri 

(Suwanto, 1994; Sofia, 2001). Salah satu pola yang dikembangkan mengarah pada 

pola pertanian yang makin monokultur, baik itu pada pertanian darat maupun 

hidroponik air. Mendukung peningkatan produksi hasil tanaman pangan, maka 

penggunaan pestisida yang dilakukan (Atmawidjaja, et al., 2004). Hal ini 

dilakukan agar usaha peningkatan produksi pertanian tidak hanya dilakukan 

melalui pemupukan tetapi juga melalui upaya perlindungan tanaman agar tanaman 

bebas dari serangan hama penyakit (Sofia, 2001).  

Terdapat beberapa golongan pestisida yang banyak digunakan untuk 

melindungi tanaman justru berdampak negatif  seperti berdampak negatif pada 

tanaman non-target (Gwo-Chen, 1983). Menurut Karthikeyan, et al., (2003) efek 

yang terjadi pada tanaman non-target mencakup berbagai gejala, termasuk 

perubahan pertumbuhan vegetatif, kematian tanaman, menurunkan kemampuan 

reproduksi dan berdampak pada ekologi. Bahkan Klejin & Snoejing (1997) 

menyatakan adanya interaksi kompetitif antara tumbuhan satu spesies dapat 

mengubah dominasi spesies dan distribusi yang dapat menyebabkan dampak lebih 

lanjut dalam ekosistem. Adanya dampak negatif yang ditimbulkan akibat sebagian 

petani yang tidak memperhatikan  cara penggunaan pestisida sesuai dengan jenis 
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hama yang ada dan tidak memperhatikan struktur kimia, dapat mengancam 

kesehatan makhluk hidup (Navarro, et al., 2007).   

Dampak negatif ini akan terus terjadi seandainya tidak berhati-hati dalam 

memilih jenis dan cara penggunaan pestisida. Pengendalian hama dan penyakit 

tanaman dengan menggunakan pestisida (yang mencakup insektisida) telah 

dianggap petani sebagai salah satu cara diantara berbagai cara yang mampu 

menyelamatkan hasil pertanian dari gangguan hama penyakit tanaman 

(Budigunawan, 2004). Insektisida golongan organofosfat (klorpirifos) biasanya 

sering digunakan untuk mengendalikan hama kutu daun Myzus persicae dan hama 

Thrips sp yang biasanya sering muncul di lapangan (Christin, 2011). Hal ini 

mengakibatkan pestisida menjadi sarana pengendalian hama dan penyakit 

tanaman yang memegang peranan penting dan dibutuhkan oleh petani 

(Budigunawan, 2004). Namun disisi lain karena pestisida  adalah bahan kimia 

beracun, pemakaian pestisida berlebihan  dapat menjadi sumber pencemar bagi 

bahan pangan, air dan lingkungan  hidup (Atmawidjaja, et al., 2004). 

Menurut Tarumingkeng (1992) dan Novianto (2004) penggunaan 

insektisida yang bersifat racun kronis seperti organofosfat diramalkan 

menyebabkan perubahan keseimbangan populasi hayati (biodiversitas) berbagai 

ekosistem. Dampak positif  dan negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan 

pestisida sangat beragam. Bahkan dampak negatif yang dihasilkan dari 

penggunaaan pestisida yang ditimbulkan ialah adanya residu pestisida terutama 

dalam tanah, maka mengenai kadar residu pestisida dalam tanah merupakan 

sesuatu yang harus terus dipelajari sehingga upaya pencegahan terhadap bahaya 

yang lebih buruk yang disebabkan oleh residu pestisida dapat diatasi 

(Budigunawan, 2004). 

Kadar residu dalam tanah akan dipengaruhi oleh sifat-sifat tanah, karena 

pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman 

dalam aplikasinya sebagian besar pestisida akan jatuh ke tanah (Budigunawan, 

2004). Efek racun pestisida dan herbisida pada organisme dan lingkungan 

ditentukan oleh sifat kimia (sistemik atau non sistemik), bahan aktif (formulasi), 
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persistensi di lingkungan dan konsentrasi yang digunakan dalam aplikasi. Ada 

beberapa faktor lain diantaranya seperti keterampilan dari petani, waktu aplikasi 

dan kondisi cuaca dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap toksisitas 

pestisida yang dapat menjadi sangat berbahaya. Bahan kimia yang terakumulasi 

dalam tanah dan air, sangat beracun bagi organisme non target termasuk 

tumbuhan , hewan dan manusia (Ashraf, et al., 2012). 

Menurut Christin (2011) residu pestisida untuk golongan organofosfat 

(klorpirifos) masih diperbolehkan ada didalam tanah dalam konsentrasi yang telah 

ditentukan. Pestisida klorpirifos dapat menjadi racun bagi beberapa tanaman 

(Korade & Fulekar, 2009) dan dapat bertahan cukup lama dalam tanah sekitar 60 

sampai dengan 120 hari dan bahkan ada yang bertahan sekitar dua minggu sampai 

lebih satu tahun, tergantung iklim dan kondisi lainnya (Chetsea, 1990; Gilan, 

2011). Peningkatan konsentrasi pestisida dapat meningkatkan persistensi di tanah.  

Berdasarkan sudut pandang pertanian akumulasi residu dalam tanah dapat 

menyebabkan peningkatan penyerapan bahan kimia yang toksik oleh tanaman, 

dimana konsumsi produk tanaman dapat membahayakan hewan ternak dan 

manusia (Streyer, L., 1981). Residu pestisida yang terakumulasi dalam tanah, 

dapat diserap oleh tanaman. 

Menurut Korade & Fulekar (2009) kontaminan zat organik dapat 

terdegradasi di zona akar tanaman atau terdegradasi sesuai prosesnya dan diserap 

oleh tanaman atau terjadi penguapan tergantung pada sifat fisik-kimia tanah.  

Pestisida yang terdapat dalam tanah kemudian terserap oleh tanaman akan 

terdistribusi ke dalam akar, batang, daun dan buah (Anonim, 2012
a
). Berdasarkan 

kondisi tersebut secara tidak langsung dan tidak sengaja, tubuh mahkluk hidup 

telah tercemar pestisida. Tanaman yang ditanam pada lahan pertanian yang sudah 

tercemari oleh bahan aktif yang berasal dari pestisida dapat mempengaruhi pada 

proses pertumbuhan tanaman. Hasil penelitian sebelumnya (Korade & Fulekar, 

2009) menyebutkan bahwa pada proses perkecambahan biji mengalami penurunan 

yang disebabkan oleh semakin meningkatnya konsentrasi klorpirifos dalam tanah. 
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Pengaruhnya dapat terlihat secara morfologi tanaman itu sendiri, seperti  nampak  

kelainan pada bentuk daun, akar, batang, pucuk, dan warna daun (Christin, 2011). 

Ahmed, et al. (2011) menyatakan konsentrasi fipronil tinggi yang terdapat 

dalam tanah dapat menghambat pertumbuhan vegetatif (akar, batang, dan daun)  

bahkan dalam kondisi tanaman yang tercekam oleh kandungan fipronil dapat 

menurunkan kadar klorofil pada tanaman golongan kacang-kacangan, ketidak 

mampuan hidup tanaman tersebut atau terjadi kematian. Klorofil merupakan 

katalisator fotosintesis yang sangat penting sebagai pigmen hijau dalam jaringan 

tumbuhan berfotosintesis (Harbone, 1984). Bahkan sebagian besar tanaman 

berwarna hijau menghasilkan makan dan energi dari proses fotosintesis pada 

kloroplas dengan bantuan sinar matahari (Campbell, et al., 2010). Terhambatnya 

pembentukan klorofil, menyebabkan terhambat proses metabolisme pada 

tumbuhan. Terhambatnya proses metabolisme pada tanaman, maka terhambat 

pula proses pertumbuhan (Campbell, 2003).  

Tanaman cabai dan tomat merupakan tanaman pertanian yang selalu 

mengalami permintaan yang meningkat. Semakin meningkatnya permintaan cabai 

dan tomat, mengisyaratkan bahwa produksi per hektar hasil komoditi cabai dan 

tomat perlu ditingkatkan. Suatu pertanian dikatakan sukses ditentukan oleh 

pertumbuhan dan hasil tanaman yang memuaskan (Nyakpa, et al., 1988; Suharja 

& Sutarno, 2009). Pada umumnya, petani  cabai dan tomat dalam meningkatkan 

hasil produksinya cenderung menggunakan pestisida untuk mencegah dari 

serangan hama dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas produksi 

(Walangadi, 2000; Sri, 2006). Menurut Sri (2006) penggunaan pestisida dilakukan 

secara berjadwal sebelum terjadi serangan hama dan penyakit secara tidak 

langsung dapat menghambat pada pertumbuhan tanaman. sehingga akan berakhir 

pada keterlambatannya musim panen, dan menyebabkan kualitas tanaman cabai 

berkurang. Adanya latar belakang tersebut maka akan dilakukan penelitian 

mengenai Pengaruh Pestisida pada Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Capsicum 

annuum L dan Solanum lycopersicum L. 
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B.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  latar belakang yang telah dipaparkan maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut, yaitu “Bagaimana pertumbuhan dan kandungan klorofil 

yang terpapar pestisida pada Capsicum annuum L dan Lycopersicon esculentum”? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, muncul beberapa pertanyaan penelitian, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertumbuhan vegetatif (tinggi, dan jumlah daun) pada tanaman 

Capsicum annum L dan Lycopersicon esculentum yang terpapar pestisida? 

2. Bagaimana gangguan yang terlihat pada morfologi tanaman Capsicum 

annum L dan Lycopersicon esculentum selama penelitian? 

3. Bagaimana kandungan klorofil pada daun tanaman  Capsicum annum L 

dan Solanum Lycopersicon esculentum.? 

 

C. BATASAN MASALAH 

Pada penelitian yang dilaksanakan ada beberapa batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Pertumbuahan yang dimaksud ialah pertumbuhan vegetatif yang terfokus 

pada tinggi tanaman dan jumlah daun. 

2. Kandungan klorofil yang dimaksud pada penelitian ini ialah kandungan 

klorofil total pada bagian tanaman Capsicum annum L dan Lycopersicon 

esculentum  

D. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan 

tanaman dan kandungan klorofil pada  tanaman Capsicum annum L dan 

Lycopersicon esculentum yang terpapar pestisida golongan organofosfat yang 

memiliki bahan aktif klorpirifos. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini antara lain 
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1. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi pada masyarakat bahwa 

penggunan pestisida yang berlebihan dapat mengganggu pada morfologi dan 

fisiologi tanaman yang berdampak pada hasil panen sehingga dapat 

menggunakan mulsa untuk mengurangi dampak pada hasil panen. 

2. Manfaat teoritis yaitu memberikan informasi adanya residu pestisida yang 

dapat berdampak negatif  bagi lingkungan dan makhluk hidup sehingga 

penggunaan pestisida sesuai dengan dosis pemakaian yang telah ditentukan.  


