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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Metil metsulfuron merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam herbisida. 

Senyawa aktif tersebut umum digunakan oleh para petani untuk mengendalikan 

gulma yang ada di sawah. Menurut Taufik dan Yosmaniar (2010), penggunaan 

senyawa aktif metil metsulfuron oleh para petani tidak berbeda dengan bahan 

kimia pengendali hama, yaitu memiliki sifat penting berupa daya racun atau 

toksisitas. 

 

Penggunaan senyawa aktif metil metsulfuron yang dilakukan baik karena aplikasi 

yang sengaja maupun tidak disengaja (terjatuh, tertumpah, atau karena terbawa 

oleh air hujan dan irigasi) maka senyawa aktif tersebut sebagian akan tertahan dan 

tertinggal di dalam tanah melalui proses absorbsi, sedangkan sebagian lagi akan 

berada di dalam air di antara partikel-partikel tanah (Riadi, 2011). Kondisi 

tersebut tentu akan menyebabkan masalah baru berupa resiko pencemaran 

lingkungan yang dapat berpengaruh pula dengan kondisi organisme lain di 

sekitarnya. 

 

Yudha (1999) dan Garno (2000), menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan 

yang diakibatkan oleh bahan pencemar atau senyawa kimia aktif seperti metil 

metsulfuron berkaitan erat dengan kandungan senyawa aktif tersebut yaitu 
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memiliki sifat beracun yang mampu mempengaruhi seluruh kelompok taksonomi 

biota di sekitarnya tidak terkecuali biota yang bukan target sasaran petani. 

 

Salah satu biota non target yang terpengaruh negatif terhadap kondisi pencemaran 

perairan akibat penggunaan herbisida dengan senyawa aktif metil metsulfuron 

adalah Daphnia sp., menurut Wilson and Leigh (1997) dalam Mubarak (2010) 

menyatakan bahwa, perairan yang tercemar oleh toksikan seperti logam berat, 

pestisida dan bahan pencemar lainnya dapat mengakibatkan gangguan reproduksi 

pada biota perairan di sekitarnya seperti Daphnia sp.  

 

Jalius (2006) mengatakan bahwa pencemaran perairan dapat mempengaruhi 

sistem reproduksi pada Daphnia sp. seperti menurunnya aktivitas kawin, produksi 

telur menurun dan sebagainya. Berdasarkan penelitian Mubarak (2010), 

Hermawati (2009) dan Panna (2009) tentang pengaruh Daphnia sp. yang terpapar 

logam berat berupa Cd, CdCl2 dan Pb, terlihat bahwa semakin tinggi kisaran 

konsentrasi (dibawah LC50) yang diberikan pada Daphnia sp., akan meningkatkan 

rasio jenis kelamin jantan anakan Daphnia sp. Melihat kondisi tersebut maka 

perlu diketahui pula kemampuan reproduksi Daphnia sp. melalui pengamatan 

rasio anakan jantan Daphnia sp. yang terpapar senyawa aktif metil metsulfuron. 

 

Olmsteated (2003) mengatakan bahwa Daphnia sp. dapat digunakan sebagai uji 

toksisitas terhadap bahan pencemar karena organisme ini termasuk sangat sensitif 

terhadap perubahan lingkungan termasuk adanya pencemaran yang diakibatkan 

bahan kimia seperti herbisida dengan senyawa aktif metil metsulfuron. 
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1.2 Kerangka Pemikiran 

 

Aktifitas pertanian tidak terlepas dari penggunaan bahan kimia yang mengandung 

senyawa aktif untuk membasmi gulma yang dapat menghambat produksi hasil 

pertanian. Salah satu senyawa aktif yang umum digunakan oleh pelaku usaha 

dalam bidang pertanian adalah metil metsulfuron yang terkandung dalam 

herbisida. Pada dasarnya penggunaan herbisida dengan bahan aktif metil 

metsulfuron dilakukan dengan cara menyemprotkan pada tanaman padi yang 

terdapat gulma. Namun hal ini dapat berdampak negatif karena herbisida tersebut 

akan mencemari air yang dilewati khususnya pada saluran irigasi. 

 

Girsang (2009) menyebutkan bahwa herbisida dengan senyawa metil metsulfuron 

bersifat persisten di dalam saluran air. Partikel metil metulfuron akan diserap oleh 

fitoplankton. Konsentrasi bahan aktif tersebut di dalam tubuh fitoplankton akan 

meningkat hingga puluhan kali dibanding dengan senyawa metil metsulfuron yang 

mengambang di dalam air. Fitoplankton tersebut nantinya akan termakan 

zooplankton dan dengan demikian senyawa metil metsulfuron yang terkandung 

dalam herbisida tersebut ikut termakan. Karena sifat persisten yang dimiliki 

herbisida, menyebabkan konsentrasi di dalam tubuh zooplankton meningkat lagi 

hingga puluhan hingga ratusan kali dibanding dengan yang ada di dalam air dan 

seterusnya menyesuaikan rantai makanan tidak terkecuali pada ikan yang 

dibudidayakan pada lahan di area persawahan. 

 

Selain itu juga dengan adanya pencemaraan perairan yang diakibatkan oleh 

herbisida dengan senyawa aktif metil metsulfuron, akan menyebabkan gangguan 

reproduksi pada biota air temasuk invertebrata air seperti Daphnia sp. 
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Sebagaimana diketahui bahwa Daphnia sp. merupakan salah satu pakan alami 

yang umum diberikan untuk larva ikan air tawar. Organisme ini memiliki nilai 

ekonomis tinggi dalam budidaya perikanan air tawar. (Siregar, 1996). Oleh karena 

itu jika gangguan reproduksi pada Daphnia sp. terus terjadi akibat pencemaran di 

perairan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap produksi Daphnia 

sp. yang salah satu perannya sebagai pakan alami esensial bagi larva ikan air 

tawar. Melihat kondisi tersebut maka perlu dilakukan pengamatan kemampuan 

reproduksi Daphnia sp. terhadap pemaparan senyawa aktif metil metsulfuron 

dengan melihat rasio jenis kelamin anakan Daphnia sp. 

 

Menurut Rider et al. (2005) bahwa untuk mengetahui tingkatan toksik pada 

senyawa aktif metil metsulfuron terhadap Daphnia sp., maka dapat ditentukan 

menggunakan parameter lethal dan sub lethal. Pada Daphnia sp. parameter sub 

lethal yang diamati berupa rasio jenis kelamin jantan pada anakan yang 

dihasilkan. 
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Gambar.1 Kerangka Pemikiran 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui kisaran ambang batas konsentrasi toksikan senyawa aktif metil 

metsulfuron yang terpapar pada Daphnia sp. 

2. Mengetahui rasio jenis kelamin jantan anakan Daphnia sp. yang terpapar 

senyawa aktif metil metsulfuron 

3. Mengetahui hubungan antara konsentrasi senyawa aktif metil metsulfuron 

terhadap rasio jenis kelamin jantan anakan Daphnia sp. 

 

1.4 Manfaat 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait rasio jenis kelamin 

jantan anakan Daphnia sp., yang  terpapar senyawa aktif metil metsulfuron 

sehingga dapat menjadi salah satu data dasar pengembangan penggunaan Daphnia 

sp. sebagai bioassay toksisitas metil metsulfuron di perairan. 

 

1.5 Hipotesis 

 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

 

H0  : Tidak ada pengaruh konsentrasi metil metsulfuron terhadap rasio jenis 

kelamin anakan Daphnia sp. 

H1 : Terdapat pengaruh konsentrasi metil metsulfuron terhadap rasio jenis 

kelamin anakan Daphnia sp. 

 

 


