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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pupuk kimia telah banyak digunakan pada tanaman secara berlebihan, 

sehingga berdampak pada penurunan ekosistem, terjadinya erosi tanah dan 

produktivitas tanah yang rendah (Sukara, 2007). Pupuk kimia yang digunakan dalam 

konsentrasi tinggi dan dengan dosis yang tinggi pada jangka waktu panjang dapat 

menyebabkan terjadinya kemerosotan kesuburan tanah karena kekurangan unsur hara 

lain dan semakin merosotnya kandungan bahan organik tanah. Pemanfaatan bakteri 

endofit sebagai agensi hayati pada tanaman, dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan tersebut sehingga dapat tercapainya produk tanaman pangan yang 

ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan bakteri endofit dapat mengakibatkan 

stabilnya ekosistem sehingga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 

mendukung pertanian berkelanjutan. 

Bakteri endofit adalah bakteri yang terdapat dalam jaringan tanaman tetapi 

tidak merugikan tanaman inangnya. Jenis dan keanekaragaman bakteri endofit yang 

terdapat dalam jaringan tanaman dapat disebabkan oleh jenis dan kondisi tanaman 

yang bervariasi (Prasetyoputri dan Ines, 2003). Bakteri ini telah banyak diisolasi dari 

gula bit, padi (Gyaneshwar et al., 2001), gandum (Triticum aestivum L), kentang 

(Andreote et al., 2009), Vitis vinifera (Compant et al., 2005), kopi dan tebu (Mendes 

et al., 2007).  
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Beberapa jenis bakteri telah diketahui berperan penting dalam menunjang 

pertumbuhan tanaman yaitu berfungsi sebagai agensia yang meningkatkan daya tahan 

tanaman terhadap serangan penyakit (Munif et al., 2012), pendegradasi polutan pada 

rhizosfer (Barac et al., 2004), penambat nitrogen (Cruz et al., 2001) dan penghasil 

fitohormon (Taghavi, 2009). Beberapa bakteri endofit diketahui mampu hidup dengan 

jagung dan beberapa penelitian menunjukkan hasil yang positif pada percobaan 

aplikasi bakteri endofit untuk meningkatkan pertumbuhan jagung. Jagung merupakan 

tanaman semusim dan termasuk dalam tanaman monokotil. Jagung dapat 

dibudidayakan pada lahan sawah. Pemupukan secara kimiawi atau anorganik pada 

tanaman jagung, sering diberikan secara berlebihan untuk mendorong pertumbuhan 

dan hasil yang berlimpah. Pemupukan secara berlebihan tidak dianjurkan karena 

dapat berdampak pada penurunan ekosistem dalam jangka waktu yang panjang.  

Nitrogen merupakan unsur makro penting yang dibutuhkan tanaman. Nitrogen 

diserap oleh tanaman dan dirubah menjadi amonia. Amonia ini yang menjadi unsur 

penting dalam pembentukan protein, asam amino, asam nukleat dan lain-lain. 

Menurut Urquiaga et al.,(1992), sumbangan N bakteri endofit untuk beberapa varietas 

jagung dapat mencapai 70% kebutuhan total N tanaman. Ini menunjukkan bahwa 

penghematan dalam pemakaian pupuk dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 

efisiensi penggunaan N yang tersedia dalam tanah melalui penambatan N2, baik 

secara langsung atau dengan interaksi bakteri endofit penambat N. Sedangkan 

hormon IAA merupakan hormon alami yang terdapat dalam tumbuhan. IAA memiliki 
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peranan dalam aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung, diantaranya 

pada perakaran, dominasi apikal, fototropi, geotropi dan elongasi (Suseno, 1974).  

Penelitian tentang bakteri endofit pada tanaman jagung telah diteliti oleh 

Khairani (2009) dan Rai et al., (2007). Penelitian tersebut mengisolasi bakteri endofit 

dari dalam jaringan akar tanaman jagung dan menguji potensi bakteri sebagai 

penghasil hormon IAA. Dari penelitian tersebut didapatkan bakteri endofit penghasil 

IAA dari akar tanaman jagung dapat meningkatkan pertumbuhan jagung (Khairani, 

2009). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rai et al., (2007) menghasilkan 

beberapa bakteri endofit yang diketahui hidup secara predominan dalam jaringan 

batang tanaman jagung yakni Bacillus pumilus, Bacillus subtilis, Pseudomonas 

aeruginosa dan Pseudomonas fluorescens. Menurut Tarabily et al., (2003) bakteri 

endofit dapat diisolasi dari akar, batang, daun dan biji yang telah steril. Dalam 

penelitian ini, dilakukan isolasi beberapa bakteri endofit dari empat jenis tanaman 

jagung pada bagian akar, batang, daun dan biji serta melakukan uji potensi 

kemampuan bakteri endofit dalam menambat nitrogen bebas dan mensintesis hormon 

IAA (Indole Acetic Acid).  
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Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh beberapa isolat bakteri endofit dari 

beberapa jenis tanaman jagung dan mengetahui potensinya sebagai penambat 

nitrogen dan penghasil hormon IAA. 

 

Hipotesis 

 Diduga terdapat beberapa isolat bakteri endofit dari beberapa jenis tanaman 

jagung yang berpotensi sebagai bakteri penambat nitrogen dan penghasil hormon 

IAA. 


