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Abstract.  The assessment formulation microbe of oxidizing pyrite on acid sulphate soil was a part of bioleaching 
research. Before conducting bioleching, preliminary assessment was conducted to determine the ability of its 
fprmulation.  The assessment was conducted in greenhouse of Balittra Banjarbaru under acid sulphate soil + two kind 
carrier material (rice straw powder and rice husk-derived biochar and three dosage carrier material (10, 20, and 30 to 
ha-1) and control.  Block ranzomized design with three replication was used in this assessment.  Acid sulphate soils 
were collected from Experimental Station of Belandean.  All treatments were not able to accelerate the process of 
oxidation of pyrite. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Permasalahan yang muncul pada saat ini 

dalam pembangunan pertanian adalah permintaan 
produk pertanian terutama pangan yang semakin 
meningkat seiring dengan meningkatkan 
pertambahan penduduk yang diperkirakan pada 
tahun 2030 mencapai 300 juta (Pasaribu, 2008), 
dilain pihak  kapasitas sumberdaya alam terutama 
lahan sangat terbatas, bahkan semakin menurun 
karena konversi lahan pertanian ke non pertanian 
terus terjadi.  Alternatif yang dapat dilakukan adalah 
dengan memanfaatkan lahan rawa sulfat masam 
yang arealnya cukup luas, yaitu sekitar 6,7 juta dan 
belum termanfaatkan secara optimal (Subagyo, 
2006b). 

Ciri dari lahan sulfat masam adalah adanya 
lapisan sulfide (pirit) yang kadarnya >2%  pada 
kedalaman yang  bervariasi. Pirit dalam suasana 
anaerob/tergenang merupakan senyawa yang 
stabil, tetapi jika pirit terekspos ke atas 
permukaan air tanah, maka pirit akan 
teroksidasi menghasilkan unsur-unsur yang 
tidak menguntungkan bagi tanaman. Seperti 
pada reklamasi lahan rawa melalui pembuatan 
saluran-saluran drainase yang bertujuan untuk 
mengeringkan wilayah agar lahan yang mulamya 
basah atau tergenang menjadi relatif kering 
sehingga siap digunakan sebagai lahan pertanian.  
Kalau  penurunan  permukaan  air  tanah melewati  
lapisan  pirit,  maka  akan terjadi  oksidasi pirit   

yang menghasilkan senyawa sulfat dan 
menyebabkan reaksi tanah sangat masam 
(Subiksa & Widjaya-Adhi,  1996).  

Moses & Herman dalam Subagyo (2006a) 
menunjukkan beberapa tahapan penyebab 
kemasaman tanah, yaitu semakin banyak ion 
hydrogen dilepas semakin masam tanah, melalui 
oksidasi pirit menjadi besi II dan sulfat, oksidasi 
besi II menjadi besi III, oksidasi pirit melalui besi III 
dan oksidasi sisa-sisa besi II menjadi goetit dengan 
reaksinya sebagai berikut. 

 
FeS2(s) + 7/2  O2 +  H2O  →   Fe2+ + 2SO4

2-  + 2H+ 

Fe2+ + 1/4O2 + H+  →  Fe3+ + 1/2 H2O (dimediasi bakteri) 
FeS2(s) +  Fe3+ + 8 H2O  →  2 Fe2+ + 2SO4

2-  + 16H+ 
Fe2+ + 1/4O2 + 3/2H2O  →  FeO.OH + 2H+ ( goetit) 

 
Pirit merupakan kendala dalam pemanfaatan 

lahan sulfat masam, karena merupakan sumber 
utama kemasaman tanah di lahan sulfat masam.  
Biasanya bila tanah masam, kejenuhan basa 
menjadi rendah, sehingga terjadi kekahatan unsur 
hara serta kelarutan unsur-unsur beracun di dalam 
tanah. Umumnya kandungan pirit akan menurun 
seiring waktu setelah lahan cukup mengalami 
pengeringan dan pembasahan. Semakin rendah 
pirit, semakin kecil perannya memasamkan tanah. 

Selama ini perbaikan lahan yang telah 
dilakukan dengan mempertahankan pirit dalam 
kondisi reduktif dan pelindian secara alami, namun 
perbaikan seperti ini memerlukan waktu 20-30 
tahun. Beberapa teori mengungkapkan bahwa 
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perbaikan tanah sulfat masam akan lebih cepat bila 
tanah tersebut dibiarkan teroksidasi selam musim 
kemarau, kemudian dilindi menggunakan system 
pompanisasi atau alami pada musim hujan. Alwi 
(2011) menunjukkan bahwa bahan sulfidik (tanah 
sulfat masam yang mengandung pirit) jika dioksidasi 
terlebih dahulu kemudian baru dilindi lebih cepat 
menurunkan kadar pirit, kelarutan Fe2+ dan SO4

2- 
dibanding dengan tanah yang dibiarkan dalam 
keadaan reduktif.  

Untuk mempercepat proses oksida dapat 
dilakukan secara biologi dengan menggunakan 
mikroba.   Penangan proses oksidasi senyawa pirit 
melalui pencucian dengan menggunakan mikroba 
dinamakan bioleaching, yang diketahui terbukti 
mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalah 
dalam pengelolaan mineral  berkadar logam rendah 
maupun tinggi.  Mikroorganisme yang mempunyai 
potensi untuk dikembangkan dan memegang 
peranan penting dalam proses bioleaching adalah 
bakteri Thiobacillus ferroxidans dan Thiobacillus 
thiooxidan. Thiobacillus ferroxidans memiliki 
kemampuan untuk mengoksidasi besi dan sulfur 
dan mampu beradaptasi dengan kondisi sangat 
masam (Aditiawati, 2009), sedangkan Thiobacillus 
thiooxidan  tidak mampu mengoksida sulfur dengan 
sendirinya, namun tumbuh pada sulfur yang telah 
teroksidasi. Aktivitas bakteri dalam meningkatkan 
proses oksidasi  500.000 -1.000.000 kali lipat jika 
dibandingkan dengan reaksi yang terjadi secara 
geokimia (Evangelou and Zhang, 1995).  Oleh 
karena itu telah dilakukan perbanyakkan bakteri 
pengoksidasi pirit yang berhasil menunjukkan 
pertumbuhan jumlah populasi yang tertinggi 
(unggul), khususnya bakteri Thiobacillus ferroxidans  
yang diformulasikan pada bahan pembawa serbuk 
sekam padi + tanah sulfat masam, dan biochar 
sekam padi + tanah sulfat masam. 

Penelitian bertujuan untuk menguji 
kemampuan formula inokulum mikroba 
pengoksidasi pirit dalam mempercepat proses 
oksidasi pirit. 
 

2. METODE 
 

Pengujian dilakukan di rumah kaca Balittra, 
Banjarbaru pada MT 2014.  Sebagai perlakuan 
adalah tanah sulfat masam + dua jenis formula  
bahan pembawa  yaitu serbuk jerami padi dan 
biochar sekam padi, dengan tiga dosis pemberian 
yaitu 10, 20 dan 30 ton/hektar dan kontrol (Tabel 1). 

Rancangan yang digunakan adalah 
rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. 
Sebanyak 6 kg tanah dari lahan sulfat masam 
dimasukkan ke dalam pot plastik. Kemudian 

diinokulasi dengan masing-masing formula mikroba 
pengoksidasi pirit dan diinkubasikan selama 4 
minggu. Formula mikroba yang digunakan adalah 
formula terbaik dari hasil pengujian di laboratorium. 
Parameter yang diamati adalah pH, Eh, FeS2, Fe 
dan SO4.   
 
Tabel 1. Perlakuan pengujian formula inokulum mikroba 

pengoksida pirit tanah sulfat masam 
 

Formula bahan pembawa Dosis /ha 

Tanah sulfat masam + Serbuk jerami  padi  (SJP) 10 kg 
Tanah sulfat masam + Serbuk jerami  padi  (SJP) 20 kg 
Tanah sulfat masam + Serbuk jerami  padi  (SJP) 30 kg 
Tanah sulfat masam + Biochar sekam padi (BSP) 10 kg 
Tanah sulfat masam + Biochar sekam padi (BSP) 20 kg 
Tanah sulfat masam + Biochar sekam padi (BSP) 30 kg 
Kontrol 0 kg 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam pengujian ini dilakukan pengamatan 

terhadap pH tanah, nilai potensial redoks (Eh), 
kadar FeS2, kelarutan Fe dan SO4.   Hasil penelitian 
Fahmi dkk menunjukkan bahwa dinamika pH, 
konsentrasi Fe dan SO4 lebih dipengaruhi oleh 
kondisi tergenang/keringnya tanah.  Pada kondisi 
kering (oksidatif) dinamika pH tanah turun, 
konsentrasi Fe2+ turun, dan SO4

2- meningkat (Fahmi 
et al., 2006). 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua 
perlakukan formula inokulum mikroba pengoksidasi 
pirit  tidak berbeda nyata dibanding perlakuan 
kontrol  terhadap semua parameter yang diamati, 
terkecuali terhadap Eh (Tabel 2). Namun pada 
pengujian ini terjadi oksidasi pirit yang dapat 
dijelaskan pada gambar-gambar selanjutnya.   
 
Tabel 2. Pengaruh pH, Eh, kadar FeS2, kelarutan Fe 

dan SO4 pada analisis sidik ragam 

 

Sumber db 
F-hitung 

pH Eh FeS2 Fe SO4 

Kelompok 2 1,72 6,32 * 3,90 ns 0,11 ns 1,89 ns 
Perlakuan 6 0,52 ns 7,22 ** 0,65 ns 0,64 ns 0,55 ns 
Galat 12 - - - - - 
Total 20 - - - - - 
KK (%) - 1,73 1,49 21,82 29,01 34,24 

Keterangan: ns = tidak nyata, * = nyata, ** = sangat nyata 

 
Kondisi pH pada aplikasi formula inokulum 

mikroba pengoksidasi pirit pada tanah sulfat masam 
dapat dilihat pada Gambar 1. Terlihat kemasaman 
(pH) tanah menurun dari 4,26 (awal) menjadi 3,76–
3,69 pada semua perlakuan pengujian. Turunnya 
pH tanah disebabkan pada saat pengujian formula 
inokulum mikroba, media tanah sulfat masam 
dikeringkan atau dikondisikan dalam keadaan 
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oksidatif. Dengan demikian terjadi oksidasi pirit dan 
melepaskan ion H+. Dalam kondisi oksidatif, pirit 
pada tanah sulfat masam teroksidasi dan 
melepaskan ion H+ yang menyebabkan turunnya pH 
tanah (Suastika et al., 2014). Kemasaman tanah 
dalam beberapa tahapan dijelaskan (Moses & 
Herman dalam Subagyo, 2006a) melalui oksidasi 
pirit menjadi besi II dan sulfat, oksidasi besi II 
menjadi besi III, oksidasi pirit melalui besi III dan 

oksidasi sari sisa-sisa besi II menjadi goetit. 
Reaksinya sebagai berikut. 
 
FeS2(s) + 7/2 O2 +  H2O  →   Fe2+ + 2SO4

2-  + 2H+ 

Fe2+ + 1/4O2 + H+  →  Fe3+ + 1/2 H2O (dimediasi bakteri) 
FeS2(s) +  Fe3+ + 8 H2O  →  2 Fe2+ + 2SO4

2-  + 16H+ 
Fe2+ + 1/4O2 + 3/2H2O  →  FeO.OH + 2H+ ( goetit) 
 

 
 

Gambar 1. Kondisi nilai pH pada berbagai perlakuan berbagai perlakuan pengujian 

 
 
 
 
 
 
                           

              
 
 
 
 

 
Gambar 2. Kondisi potensial redoks (nilai Eh) pada berbagai perlakuan berbagai perlakuan pengujian 

                             

 
Gambar 3. Kadar FeS2, kelarutan besi (Fe) dan SO4 pada pengujian formula inokulum mikroba pengoksidasi pirit 

Namun demikian kemasaman tanah atau pH 
tanah pada semua perlakuan aplikasi formula 
inokulum mikroba tidak berbeda nyata dibanding 
dengan yang tidak diberi mikroba (kontrol). Ini 
artinya walaupun terjadi penurunan pH tanah, 

peranan mikroba dalam perubahan penurunan pH 
tanah tidak signifikan. 

Potensial redoks (nilai Eh tanah) pada 
pengujian ini terlihat adanya perubahan 
peningkatan dibanding nilai Eh sebelum dilakukan 
pengujian (Eh tanah awal) (Gambar 2). Peningkatan 
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nilai Eh ini berhubungan dengan adanya suplai 
oksigen akibat kondisi oksidatif (aerob). Namun nilai 
Eh  pada aplikasi formula inokulum mikroba 
berbeda nyata menurunkan nilai Eh tanpa aplilaksi 
mikroba, kecuali pada aplikasi formula inokulum 
mikroba pada jenis bahan pembawa 10 ton/ha 
biochar sekam padi tidak berbeda nyata dibanding 
tanpa mikroba. Penurunan nilai Eh berarti 
penurunan suplai oksigen, yang berakibat terhadap 
penurunan aktivitas mikroba pengoksidasi pirit yang 
memerlukan oksigen. Hal ini mengindikasikan 
bahwa aktivitas oksidasi pirit tidak lebih baik pada 
pemberian mikroba dibanding tanpa pemberiaan 
mikroba. Dengan kata lain aplikasi formula inokulum 
mikroba pengoksidasi pirit yang diujikan tidak 
mempunyai kemampuan untuk mempercepat 
proses oksidasi pirit. 

Pada Gambar 3, persentase pirit (FeS2) pada 
perlakuan control (tanpa aplikasi mikroba) dibanding 
dengan yang diberi perlakuan mikroba tidak 
menunjukkan perbedaan.  Ini artinya jumlah pirit 
yang teroksidasi pada perlakuan tanpa mikroba 
tidak berbeda nyata dengan jumlah pirit yang diberi 
formula inokulum mikroba. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa formula inokulum yang 
diaplikasikan tidak dapat mempercepat proses 
oksidasi pirit. Hal ini juga yang terlihat pada 
kelarutan besi ferro (Fe2+) dan sulfat (SO4

2+) yang 
diberi formula inokulum mikroba tidak berbeda 
nyata dengan tanpa pemberian mikroba. Dengan 
demikian tidak terlihat peranan mikroba yang lebih 
signifikan. 
 

4. SIMPULAN 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua 

perlakuan formula inokulum mikroba yang 
diaplikasikan, baik jenis maupun dosisnya tidak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan dibanding 
kontrol, kecuali pada parameter potensial redoksnya 
(Eh).  Namun semua parameter yang diamati tidak 
mengindikasikan percepatan proses oksidasi pirit 
akibat aplikasi formula inokulum mikroba 
pengoksidasi pirit ditanah sulfat masam.   
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