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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Ketahanan pangan yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia 

adalah definisi versi Organisasi Pangan Dunia (FAO). FAO menjamin 

ketersediaan dan harga pangan utama yang stabil, baik di tingkat internasional 

maupun nasional. Bertambahnya gizi buruk, kelaparan dan ketahanan pangan 

dunia harus bisa diatasi (Khudori, 2009). Di Indonesia persoalan pangan telah 

menjadi isu utama saat ini terletak pada sektor pertanahan dari tahun 2005, 

diperkirakan terjadi alih fungsi lahan sawah beririgasi 42,40%. Masalah bidang 

produksi pangan lainnya yakni sentral produksi pangan didaerah tertentu hampir 

60% berasal dari Jawa yang 40% diantaranya di Jawa Timur. (Departemen 

Pertanian, 2010).  

Produksi pangan masih tergantung pada musim. Pada musim penghujan 

hasil panen akan tinggi atau meningkat sedangkan pada musim kemarau hasil 

panen menurun. Masalah yang sering dihadapi kelompok tani adalah dampak 

negatif dari kualitas lingkungan seperti pencemaran air, tanah dan udara akibat 

penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.  

Upaya peningkatan produksi padi salah satunya adalah melalui inovasi 

teknologi varietas unggul baru. Menurut Baihaki (2004), peningkatan 

produktifitas usaha tani komoditi tanaman, 60-65 % ditentukan oleh penggunaan 

benih/bibit unggul. Usaha lainnya, memanfaatkan bakteri yang hidup di dalam 

jaringan tumbuhan sebagai pupuk hayati dikenal dengan nama bakteri endofitik.  
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Bakteri endofitik adalah bakteri yang hidup di dalam jaringan tumbuhan 

tanpa menyebabkan gejala penyakit tetapi tidak bersifat parasit bahkan bermanfaat 

bagi inang yang ditempatinya (Sturz dan Nowak, 2000). Berdasarkan uraian di 

atas maka perlu dilakukan evaluasi tentang penggunaan varietas unggul serta 

pemanfaatan bakteri endofitik yang dapat meningkatkan produksi tanaman di 

lahan kering. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji aplikasi pemberian bakteri 

endofitik terhadap beberapa varietas tanaman padi di lahan kering. 

 

1.3 Hipotesis 

Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga, ada interaksi antara formula bakteri endofitik terhadap beberapa 

varietas tanaman padi yang dibudidayakan di lahan kering. 

2. Diduga, terdapat varietas padi yang menunjukkan pertumbuhan tertinggi 

setelah diaplikasikan bakteri endofitik di lahan kering. 

3. Diduga, ada formula bakteri endofitik yang cocok dapat meningkatkan 

ketahanan tanaman padi terhadap kekeringan. 

 




