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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertanian modern saat ini sangat bergantung pada penggunaan pupuk 

anorganik untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen. Penggunaan pupuk 

anorganik tersebut baik disadari atau tidak telah mengakibatkan dampak negatif 

bagi kelestarian lingkungan. Dilain pihak, bahan-bahan anorganik yang digunakan 

mampu meningkatkan produksi tanaman secara nyata tetapi berdampak negatif 

terhadap pencemaran lingkungan, antara lain kesuburan tanah menurun cepat, 

terjadi pencemaran air dan tanah, penurunan keanekaragaman hayati, dan 

ketergantungan pada energi yang tidak dapat diperbaharui meningkat (Munif dan 

Hipi, 2011). Dibandingkan dengan penggunaan pupuk anorganik, peningkatan 

pertumbuhan tanaman dengan pupuk hayati relatif lebih aman terhadap kelestarian 

lingkungan. Salah satu alternatif pupuk hayati (biofertilizer) tersebut dapat berupa 

pemanfaatan mikroorganisme dari alam. 

Mikroorganisme di alam memiliki keanekaragaman yang berlimpah dan 

juga memiliki peranan yang luar biasa dalam berbagai bidang salah satunya 

adalah dalam bidang pertanian. Mikroorganisme di alam dapat terbagi menjadi 

dua yaitu mikroorganisme simbiotik dan mikroorganisme nonsimbiotik. 

Mikroorganisme nonsimbiotik yaitu mikroorganisme yang hidup bebas dalam 

tanah seperti fiksasi nitrogen nonsimbiotik oleh Clostridium pasturianum dan 

Azotobacter. Sedangkan mikroorganisme simbiotik yaitu mikroorganisme yang 

berinteraksi dengan tanaman, seperti mikroorganisme endofitik (Pelczar dan 
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Chan, 2006). Mikroorganisme endofitik baik berupa bakteri ataupun fungi 

merupakan contoh mikroorganisme yang prospektif dalam bidang pertanian. 

Bakteri endofitik merupakan bakteri yang menempati jaringan tanaman 

tanpa menimbulkan gejala penyakit pada tanaman (Hallmann, 2001). Bakteri 

endofitik dapat diisolasi dari permukaan benih, akar, batang, daun, dan biji 

tanaman yang telah steril (Tarabily et al, 2003). Bakteri endofitik tersebut ada 

yang mampu memproduksi senyawa-senyawa bermanfaat seperti senyawa 

antimikrobial, enzim pendegradasi dinding sel maupun zat pengatur tumbuh 

auksin, sitokinin dan etilen (Persello-Cartieaux, et al., 2003). Gusmaini et al., 

(2013) menyatakan bahwa bakteri endofitik hidup di dalam jaringan tanaman 

yang sehat dan berperan antara lain di dalam memacu pertumbuhan tanaman 

dengan menghasilkan senyawa-senyawa zat pengatur tumbuh, seperti IAA (Indole 

Acetic Acid), GA3 (Gibberellic Acid), dan Sitokinin. Selain itu bakteri endofitik 

mampu mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah melalui penyediaan 

P dan fiksasi N2 (Sturz et al, 2000., Surette et al, 2003., dalam Yulianti, 2012). 

Senyawa metabolit sekunder yang diproduksi oleh mikrobia tersebut 

bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Zat pengatur tumbuh 

yang dihasilkan dapat menambah panjang akar, jumlah cabang akar dan rambut 

akar, berat kering akar maupun panjang batang pada berbagai jenis tanaman. 

Pertumbuhan akar yang cepat akan sangat bermanfaat bagi tanaman muda untuk 

menyerap air dan nutrisi dari lingkungannya. Hal ini bermanfaat terutama bagi 

tanaman yang tumbuh di daerah kering dimana air menjadi penghambat utama 

pertumbuhan. Antimikrobial dan enzim pendegradasi dinding sel yang dihasilkan, 
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dapat membantu mengatasi serangan patogen penyebab penyakit pada tanaman 

(Hallmann, 2011; Lezin et al. 2001; Patten and Glick, 2002). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya (Mujibur, 2013) dari 

hasil penelitian tersebut telah diperoleh 32 isolat bakteri endofitik padi dari 

beberapa varietas yaitu padi beras merah, beras hitam, mentik wangi, dan ketan 

merah. Namun demikian dalam penelitian tersebut belum dikaji mengenai 

potensinya sebagai pupuk hayati (biofertilizer). Oleh karena itu, penelitian ini 

dimaksudkan  untuk mengkaji lebih lanjut mengenai potensi isolat bakteri 

endofitik padi sebagai pupuk hayati melalui uji kemampuan sintesis hormon 

pertumbuhan dan uji kemampuan dalam fiksasi N2. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji hasil yang didapatkan dari uji 

potensi beberapa bakteri endofitik padi penghasil hormon pertumbuhan (growth 

hormone) dan kemampuannya dalam fiksasi N2. 

1.3. Rumusan Masalah 

Bagaimana hasil yang didapatkan dari uji potensi beberapa bakteri 

endofitik padi penghasil hormon pertumbuhan dan kemampuannya dalam fiksasi 

N2. 

1.4. Hipotesis 

Diduga beberapa bakteri endofitik padi yang diteliti berpotensi 

menghasilkan hormon pertumbuhan dan memiliki kemampuan dalam fiksasi N2. 


