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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Upaya pemanfaatan bakteri endofit sebagai agensia pupuk hayati telah 

banyak digunakan tetapi hingga saat ini belum memberikan hasil yang konsisten. 

Dibandingkan dengan penggunaan pupuk anorganik, peningkatan pertumbuhan 

tanaman dengan pupuk hayati relatif lebih aman terhadap lingkungan. salah satu 

hal yang patut dicermati dalam upaya pemanfaatan pupuk hayati adalah pola 

interaksi yang terjadi antara bakteri endofit dengan tanaman inangnya. Pada 

tanaman leguminosae, upaya pemanfaatan pupuk hayati berhasil seperti yang 

diharapkan, karena pola interaksi yang terjadi merupakan pola asosiasi yang 

simbiotik. 

Peranan bakteri endofit dalam menunjang pertumbuhan tanaman telah 

diketahui dan Quispel (199l) mengusulkan 2 cara untuk meningkatkan kapasitas 

bakteri endofit dalam  memberikan sumbangan bagi tanaman yaitu (i) memperluas 

kisaran jenis inang (host range) bagi bakteri simbion (Rhizobium dan Frankia), 

(ii) meningkatkan peran bakteri endofit dengan memodifikasi bakteri rizosfer 

misalnya Azospirillum, menjadi endosimbion yang efektif. Berdasarkan kedua 

usulan tersebut  tampak bahwa titik berat permasalahan terletak pada hubungan 

yang spesifik antara bakteri dengan tanaman. 

Beberapa bakteri diketahui mampu hidup secara harmonis dengan padi dan 

beberapa peneliti melaporkan hasil yang positif percobaan aplikasi bakteri endofit 

untuk meningkatkan pertumbuhan padi. Sumbangan N bakteri endofit untuk 
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beberapa varietas padi dapat mencapai 70% kebutuhan total N tanaman 

(Oliveriera, A.L.M., S.Urquiaga et al., 1992). Bakteri endofit tersebut diketahui 

mampu hidup secara endofit dalam tanaman padi (Boddey,de 

oliviera,Urguirga,Vm Reis.1995) dan keberadaannya dalam jaringan padi tidak 

menimbulkan efekpatogenik (Zinniel et al., 2OO2). Keberadaan bakteri endofit 

dalam jaringan padi juga mendapat perhatian dalam beberapa penelitian, dan 

dilaporkan bahwa bakteri endofit berkolonisasi pada xylem padi 

(James,Olivares,Doe reis da silva dan reis 2001). 

Asosiasi yang terjadi antara bakteri endofit dengan tanaman padi 

sedemikian spesifik sehingga hubungan ini tidak termasuk dalam kategori 

penggolongan bakteri endofit yang telah lama dikenal.Selama ini penggolongan 

bakteri endofit terbagi menjadi 2 yaitu bakteri endofit yang mampu melakukan 

simbiosis dan bakteri endofit yang hidup bebas (free-living) [Bergersen, 1980). 

Gluconacetobacter diazotrophicus strain PALS (syn. Acefobacter 

diazotrophicus) merupakan salah satu bakteri endofit yang berasosiasi dengan 

padi (Calvante & Dobereiner, 1988). Dibandingkan dengan bakteri endofit yang 

berasosiasi dengan padi yang lain, G. diazotrophicus memiliki keunggulan 

khusus, diantaranya mampu hidup pada konsentrasi 10% glukosa atau sukrosa, 

dan aktivitasnya dalam menambat N2 udara tidak dipengaruhi oleh konsentrasi 25 

mM NO3 (Boddey et al., 1995). Hubungan asosiasi antara G. diazotrophicuscfgan 

padi sangat spesifik sehingga (Lee et al.2000) menyebutkan bahwa bentuk 

interaksi ini merupakan prototype interaksi mikroba-:a'6man yang perlu dipelajari 

untuk mengupayakan agensia hayati dalam meningkatkan kualitas tanaman. 
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Hubungan yang erat antara tanaman dan bakteri endofit menciptakan kondisi yang 

sesuai untuk transfer nutrien diantara keduanya dibandingkan dengan asosiasi 

bakteri endofit yang rendominasi rizosfer atau rizoplane tanaman. Dalam 

hubungan ini, bakteri endofit tidak perlu berkompetisi dengan rizobakteri 

indigenous untuk mendapatkan sumber karbon (Quispel, 1991) dan 

keberadaannya dalam jaringan tanaman lebih menguntungkan terutama dalam 

halreaksi aktivitas nitrogenase terhadap O2 (James et al.,2001). 

Kirchhof et al. (1997) mengusulkan bahwa untuk mengetahui polaneraksi 

bakteri endofit endofit dengan tanaman perlu dipahami mekanisme interaksinya. 

lnteraksi antara bakteri endofit dengan tanaman padi merupakan bentuk asosiasi 

baru yang berpotensi dapat memacu penggunaan bakteri endofit sebagai agensia 

hayati. Pola reaksi tersebut belum banyak diteliti sehingga masih banyak aspek 

yangbelum diketahui mengenai potensi dan mekanisme endofitik bakteri tersebut 

pada tanaman padi.  

1.2 Tujuan Khusus 

 Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk memperolah beberapa isolat 

bakteri endofit dan pengaruhnya terhadap beberapa varietas tanaman padi yang 

mempunyai kemampuan sebagai pupuk hayati (biofertilizer). 

1.3 Manfaat penelitian 

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah didapatkan tanaman padi 

yang memiliki produksi yang maksimal dan tahan terhadap serangan patogen 

1.4 Hipotesis 

Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah: 
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1. Diduga ada intersaksi antara formulabakteri endofitik terhadap pertumbuhan 

dan hasil pada beberapa varietas tanaman padi yang dibudidayakan di lahan 

sawah. 

2. Diduga terdapat varietas padi yang menunjukkan pengaruh pertumbuhan dan 

hasilyang di budidayakan di lahan sawah. 

3. Diduga pemberian macam formula bakteri endofit meningkatkan hasil 

tanaman padi yang di budidayakan di lahan sawah. 

 

 

 

 




