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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Herbisida merupakan bahan kimia yang dapat digunakan untuk mengendalikan 

pertumbuhan gulma karena dapat mematikan pertumbuhan atau menghambat 

pertumbuhan normalnya (Tjitrosoedirdjo dkk., 1984).  Penggunaan herbisida 

sebagai salah satu cara mengendalikan pertumbuhan gulma telah dilakukan sejak 

lama.  Penelitian mengenai herbisida kimia telah dimulai pada awal abad ke-20 

dengan herbisida pertama yang disintesis adalah 2,4-D (Wikipedia, 2014).  

Penggunaan herbisida ini terus dilakukan karena memiliki banyak kelebihan 

dibandingkan pengendalian gulma dengan cara lain.  Karena sifat dari herbisida 

yang efektif, selektif, dan sistemik itulah maka petani dengan cepat menerima 

penggunaan herbisida dalam kegiatan pengendalian gulma  

(Sembodo, 2010). 

Dengan berbagai macam keunggulan penggunaan herbisida sebagai salah satu 

cara pengendalian gulma maka petani dan perusahaan-perusahaan besar lebih 

memilih menggunakan herbisida dibandingkan melakukan pengandalian gulma 

secara mekanik.  Ketika petani atau perusahaan telah menemukan herbisida yang 

tepat digunakan dalam budidayanya, maka herbisida tersebut akan terus 

digunakan setiap tahunnya dan sedikit kemungkinan untuk menggantinya 
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dengan jenis herbisida yang lain.  Pemakaian herbisida yang terus-menerus 

tersebut akan meningkatkan jumlah residu herbisida dalam tanah.  Menurut 

Tjitrosoedirdjo dkk. (1984), residu herbisida merupakan sisa-sisa dari herbisida 

dan derivatnya yang tetap tertinggal dalam tanah atau unsur lingkungan lainnya. 

Penggunaan suatu jenis herbisida secara terus-menerus dalam waktu yang lama 

dapat mengakibatkan munculnya gulma yang resisten terhadap herbisida yang 

digunakan tersebut.  Dengan demikian, dosis pemakaian herbisida akan terus 

ditingkatkan untuk mempertahankan efektivitas penggunaan herbisida karena 

gulma yang telah resisten akan semakin sulit untuk dikendalikan. 

Herbisida atrazin merupakan salah satu herbisida dalam kelompok triazin.  

Herbisida dalam kelompok triazin mulai banyak digunakan di seluruh dunia pada 

tahun 1960.  Namun dalam pemakaian herbisida yang relatif singkat, pada 

pertengahan tahun 1980, telah ditemukan banyak spesies gulma yang resisten 

terhadap triazin.  Beberapa dari gulma yang resisten tersebut juga ditemukan 

gulma yang mengalami resistensi silang terhadap herbisida lainnya (Cousens and 

Mortimer, 1995).  Penggunaan atrazin telah menimbulkan kekhawatiran yang 

signifikan karena akumulasi yang tinggi dari herbisida tersebut di sungai-sungai 

(Cox, 2001).  Selain itu bedasarkan penelitian yang dilakukan di Great Barrier 

Reef , Diuron merupakan residu paling umum yang terdeteksi di 65% wilayah 

sampel di sekitar Great Barrier Reef dan atrazin berada di peringkat nomor dua 

dengan persentase residu sebesar 52% (Lewis dkk., 2012). 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut 

adalah dengan melakukan pencampuran herbisida.  Pencampuran herbisida 
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dilakukan dengan mencampurkan dua atau lebih bahan aktif dalam kelompok 

yang berbeda dengan sifat yang tidak saling bertentangan.  Contoh pencampuran 

herbisida tersebut adalah mencampurkan bahan aktif atrazin dengan mesotrion.  

Pencampuran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja dari masing-

masing bahan aktif. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui efektivitas campuran herbisida berbahan aktif atrazin dan 

mesotrion dalam mengendalikan gulma. 

2. Mengetahui sifat campuran herbisida dengan bahan aktif atrazin dan 

mesotrion. 

1.3 Landasan Teori  

Resistensi herbisida didefinisikan sebagai ketahanan gulma terhadap herbisida 

dengan dosis yang jauh lebih besar dari yang biasa digunakan.  Munculnya gulma 

rentan tersebut berkembang seiring dengan waktu penggunaan herbisida.  

Perkembangan resistensi herbisida ini sebenarnya merupakan proses evolusi 

dimana terjadi perubahan komposisi genetik dalam tanaman yang mengakibatkan 

tanaman tersebut menjadi resisten terhadap herbisida tertentu (Rao, 2000). 

Pfeiffer dalam Cobb (2000) menyatakan bahwa cepat atau lambat, penggunaan 

herbisida tunggal akan menjadi tidak efektif dan harus dilakukan pencampuran 

herbisida.  Selain itu, pencampuran herbisida juga merupakan salah satu cara 

untuk memperpanjang persistensi suatu herbisida, terutama jika beberapa gulma 
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yang ada telah berkembang menjadi resisten terhadap suatu jenis herbisida 

(Wrubel dan Gressel dalam Cobb, 2000). 

Herbisida atrazin merupakan herbisida dari kelompok triazin.  Herbisida ini telah 

banyak digunakan dan digunakan secara terus-menerus.  Resistensi gulma 

terhadap herbisida ini pun telah muncul.  Biotipe tahan triazin pada beberapa 

spesies gulma telah dikonfirmasi di Iowa setelah penggunaan berulang herbisida 

tersebut (Owen, 2012).  Biotipe gulma resisten terhadap herbisida atrazin yang 

ditemukan di USA dan Kanada antara lain adalah Senecio vulgaris, Chenopodium 

album, Amaranthus spp., Kochia scoparia, Poa annua L., Panicum capillare L., 

dan Bromus tectorum (Gunsolus dan William, 1999).  Dengan demikian perlu 

dilakukan suatu cara untuk meningkatkan keefektifan kerja dari herbisida tersebut. 

Cara untuk mengatasi resistensi gulma yang telah terjadi dapat dilakukan dengan 

mengubah formulasi dari herbisida tersebut atau dengan cara melakukan 

pencampuran herbisida.  Mesotrion adalah jenis herbisida baru dalam kelompok 

triketon dan efektif terhadap spesies yang resisten terhadap herbisida triazin dan 

herbisida penghambat ALS (Acetolactate synthase).  Secara umum mesotrion 

bertindak sebagai penghambat pigmen (Hanh dan Paul, 2002).  Pencampuran 

herbisida atrazin dan mesotrion diharapkan dapat meningkatkan keefektifan dari 

masing-masing bahan aktif tersebut dalam mengendalikan gulma. 

Mesotrion terdaftar sebagai herbisida baru yang diaplikasikan pratumbuh untuk 

pengendalian gulma dengan menghambat pembentukan dioksigenase 4-

hydroxyphenylpyruvate (HPPD) pada tahun 2001 bersama dengan herbisida 

topramezone pada tahun 2005, dan tembotrione pada tahun 2007.  Dalam 
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penggunaannya, telah direkomendasikan untuk melakukan pencampuran secara 

tank mix dengan herbisida atrazin untuk meningkatkan kinerja produk.  Serta 

dalam sebuah penelitian, pencampuran atrazin dengan tembotrione mengurangi 

resiko kegagalan penggunaan herbisida secara tunggal.  Penambahan atrazin (370 

g ha
-1

) ke dalam tembotrione (31 g ha
-1

) meningkatkan aktivitas individu sampai 

dengan 45% (Williams dkk., 2011). 

Respon dari pengkombinasian herbisida dibagi menjadi tiga jenis.  Respon 

pertama yaitu bersifat aditif, yang ditandai dengan samanya hasil yang diperoleh 

terhadap pengendalian gulma baik ketika herbisida tersebut diaplikasikan tunggal 

maupun dicampur herbisida dengan bahan aktif yang berbeda.  Respon kedua 

yaitu bersifat antagonis, hal ini terjadi jika campuran kedua bahan aktif 

memberikan respon yang lebih rendah dari yang diharapkan.  Sedangkan respon 

yang ketiga adalah bersifat sinergis, dimana respon dari pencampuran herbisida 

lebih tinggi daripada respon yang diharapkan (Craft dan Robbins dalam 

Tampubolon, 2009). 

Dalam pengujian campuran herbisida dengan cara kerja yang sejenis digunakan 

metode analisis Isobol, sedangkan untuk pengujian herbisida dengan cara kerja 

yang berbeda digunakan model MSM (Multiple Survival Model).  Oleh karena 

cara kerja herbisida atrazin berbeda dengan herbisida mesotrion maka metode 

pengujian campuran yang digunakan adalah menggunakan model MSM (Cobb, 

2000). 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

Herbisida merupakan suatu senyawa kimia yang digunakan untuk mengendalikan 

pertumbuhan gulma.  Penggunaan herbisida setiap tahunnya mengalami kenaikan 

seiring dengan berkembangnya luas lahan pertanian serta berubahnya sistem 

pertanaman dari polikultur menjadi monokultur.  Dengan sistem tanam 

monokutur tersebut, kondisi agroklimat yang ada akan selalu sama setiap 

tahunnya.  Dengan demikian, penggunaan suatu jenis herbisida yang dianggap 

efektif dalam mengendalikan gulma akan selalu digunakan tanpa melakukan 

pergiliran jenis herbisida. 

Penggunaan satu jenis herbisida secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama 

akan mengakibatkan timbulnya resistensi gulma terhadap herbisida tersebut 

sehingga keefektifan herbisida menjadi berkurang.  Berkurangnya keefektifan ini 

membuat pengguna herbisida meningkatkan dosis herbisida.  Peningkatan dosis 

ini nantinya justru akan menimbulkan permasalahan baru seperti adanya 

akumulasi herbisida dalam tanah dengan jumlah banyak. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali keefektivan suatu 

herbisida adalah dengan mengubah formulasinya atau melakukan pencampuran 

dengan bahan aktif lain yang bukan dalam satu golongan.  Dalam hal 

pencampuran herbisida, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana 

sifat dari pencampuran dua atau lebih bahan aktif tersebut. 

Herbisida atrazin merupakan herbisida dari golongan triazin yang dapat 

mematikan gulma dengan cara menghambat laju fotosintesisnya.  Herbisida ini 

akan menghalangi aliran elektron dan menghentikan transfer energi dalam tubuh 
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tanaman.  Dengan terhambatnya aliran elektron, maka di dalam tubuh tanaman 

akan terdapat penumpukan elektron dengan energi yang tinggi yang dapat 

merusak membran sel.  Sedangkan herbisida mesotrion merupakan herbisida jenis 

baru dari kelompok triketon yang bertindak sebagai penghambat pigmen.  

Herbisida ini juga dapat mengendalikan gulma yang telah resisten terhadap 

herbisida dengan bahan aktif atrazin. 

Oleh karena herbisida atrazin dan mesotrion tersebut berasal dari dua golongan 

yang berbeda serta memiliki mekanisme kerja yang berbeda diharapkan 

mekanisme kerja kedua jenis herbisida tersebut dapat saling melengkapi dan 

meningkatkan efektivitas masing-masing bahan aktif. 

1.5 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun, diperoleh hipotesis sebagai 

berikut:  

1. Pencampuran herbisida dengan bahan aktif atrazin dan mesotrion dapat 

efektif dalam mengendalikan berbagai jenis gulma. 

2. Pencampuran herbisida dengan dua bahan aktif atrazin dan mesotrion 

memiliki sifat sinergis dalam mengendalikan beberapa jenis gulma tertentu. 


