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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Bakteri Bradyrhizobium  merupakan salah satu bakteri yang membantu 

proses Fiksasi Nitrogen Biologis (selanjutnya disebut FNB) dengan cara  

bersimbiosis dengan tanaman legum.  Nitrogen yang dihasilkan oleh simbiosis 

antara tanaman legum dengan bakteri rhizobium selanjutnya dapat dimanfaatkan 

oleh tanaman non-legum lainnya, dengan demikian maka tanaman yang berada di 

sekitar lingkungan simbiosis tersebut memperoleh manfaat dari simbiosis tersebut 

serta dapat meningkatkan kadar nitrogen di dalam tanah.  Bakteri B. japonicum 

merupakan salah satu bakteri yang telah banyak diteliti karena telah terbukti 

mampu meningkatkan produksi tanaman kedelai pada berbagai kondisi serta 

mampu meningkatkan kadar nitrogen di dalam tanah. 

B. japonicum pada sistem agroforestri di bawah tegakan apel terbukti 

mampu meningkatkan kandungan N dalam tanah hingga 54%  dan  kandungan N 

tanaman 5,56-13,27% (Idiyah, 2010).  Penelitian pada lahan kering B. japonicum 

mampu meningkatkan  kandungan N tanah hingga 98%, dan kadar N tanaman 

3,12-3,45% (Idiyah, 2009) dan beberapa penelitian lain.  Akan tetapi, selama ini 

penelitian yang telah dilakukan hanya terkosentrasi pada pengaruh aplikasi B. 

japonicum dan belum terdapat penelitian yang mempertimbangkan faktor lain 

yang mungkin dapat mempengaruhi hubungan simbiotik tersebut, seperti air 

irigasi serta faktor genetik  di dalam plasmid yang mengendalikan FNB.    
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Irigasi yang banyak dilakukan oleh petani adalah dengan memanfaatkan 

air sungai atau air permukaan.  Hal ini karena cara tersebut lebih mudah dilakukan  

jika dibandingkan dengan penggunaan air sumur.  Akan tetapi besar kemungkinan 

air tersebut telah terkontaminasi dengan berbagai bahan kimia yang  mungkin 

terbawa dari area pertanian, rumah sakit atau tempat lain sehingga dapat 

mempengaruhi FNB yang dilakukan oleh B. japonicum.  Hasil penelitian yang 

dilakukan Sebayang dkk (1996) terhadap 26 rumah sakit di Jakarta Timur 

menunjukkan  bahwa hanya tiga rumah sakit yang memenuhi syarat dalam 

penanganan limbah medis, sedangkan 23 yang lainnya belum memiliki 

manajemen pengolahan limbah dengan baik.  Menurut Kuswandi (2011) sebagian 

besar pemakaian antibiotik bukan untuk pengobatan infeksi pada manusia, Di  

Amerika pemakaian antibiotik dalam tiap tahun mencapai 13.000.000-15.000.000 

kg, akan tetapi hanya 20% untuk pengobatan pada manusia sdangkan 80% untuk 

pertanian dan peternakan.  Salah satu bahan kimia yang mungkin terbawa dalam 

limbah rumah sakit adalah antibiotik, dimana antibiotik merupakan senyawa yang 

digunakan untuk menghambat atau membunuh bakteri (Anonymous, 2011).  

Berdasarkan hal di atas, maka dilakukan penelitian dengan melihat profil 

plasmid bakteri B. japonicum yang  memiliki ketahanan terhadap antibiotik 

tertentu yang mungkin terbawa air irigasi yang melewati daerah pertanian 

tersebut.  Dengan hal ini diharapkan dapat diperoleh strain B. japonicum yang 

tahan terhadap antibiotik ampisilin atau kanamisin. Sehingga mampu bersimbiosis 

dengan tanaman kedelai dan dapat meningkatkan  pertumbuhan serta hasil 

meskipun diairi dengan air yang terkontaminasi dengan antibiotik.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

 Umumnya bakteri akan terhambat bahkan terbunuh jika diberi antibiotik. 

Akan tetapi belum diketahui apakah kerja isolat B. japonicum yang digunakan 

terpengaruh dengan antibiotik yang mungkin terbawa air irigasi, sehingga  

pertumbuhan bakteri menjadi terganggu. 

1.3.   Tujuan  

  Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan plasmid B. japonicum 

yang tahan terhadap antibiotik ampisilin atau kanamisin. 

1.4.   Hipotesis 

    Diduga terdapat minimal satu isolat B. japonicum yang tahan terhadap 

antibiotik  ampisilin atau kanamisin.  


