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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertanian saat ini sangat bergantung pada penggunaan bahan-bahan kimia 

diantaranya pupuk sintetis, fungisida dan pestisida yang ditujukan untuk 

meningkatkan hasil pertanian. Penggunaan pupuk kimia ini apabila dilakukan 

dalam waktu yang lama akan mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan. 

Misalnya, terjadinya pencemaran pada lingkungan serta dapat merusak kesuburan 

tanah. Petani kebanyakan menggunakan pupuk kimia untuk mengembalikan 

kesuburan tanah tersebut dengan takaran dosis yang berlebihan sehingga terjadi 

pemborosan energi dan mikroorganisme yang tidak berfungsi. Salah satu upaya 

untuk mengurangi penggunaan bahan kimia dapat dilakukan dengan pemanfaatan 

bakteri endofit sebagai agensi pupuk hayati dari tanaman yang dapat 

mengembalikan hasil produk optimum dan menjaga kesuburan tanah. 

Pupuk hayati merupakan suatu bahan amandemen yang mengandung 

mikroorganisme bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas 

hasil tanaman, melalui peningkatan aktivitas biologi yang akhirnya dapat 

berinteraksi dengan sifat-sifat fisik dan kimia media tumbuh (tanah). 

Mikroorganisme yang umum digunakan sebagai bahan aktif pupuk hayati ialah 

mikroba penambat nitrogen, pelarut fosfat dan pemantap agregat (Rao, 1982). Salah 

satu hal yang harus dicermati dalam pemanfaatan pupuk hayati adalah pola interaksi 

yang terjadi antara bakteri indofit dengan tanaman inangnya. 
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Kirchhof et al. (1997) mengusulkan bahwa untuk mengetahui pola interaksi 

bakteri endofit dengan tanaman perlu dipahami mekanisme interaksinya. Interaksi 

antara bakteri endofit dengan tanaman padi merupakan bentuk asosiasi baru yang 

berpotensi dapat mengacu penggunaan bakteri endofit sebagai agensi hayati. Pola 

interaksi tersebut belum banyak diteliti sehingga masih banyak aspek yang belum 

diketahui mengenai potensi dan mekanisme bakteri endofitik tersebut pada tanaman 

padi. Hasil penelitian Mujibur (2013), sebelumnya  telah diperoleh 32 isolat baketri 

endofit padi dari beberapa varietas padi. Bakteri tersebut berpotensi sebagai agensia 

pupuk hayati pada tanaman padi beras merah, beras hitam, mentik wangi dan ketan 

merah. Bakteri tersebut tersebar pada bagian akar, batang, daun dan biji tanaman 

padi dengan berbagai morfologi koloni. Namun dalam penelitian tersebut belum 

dikaji potensinya sebagai pupuk hayati (biofertilizer), mekanisme interaksinya 

terhadap tanaman padi dan teknologi produksi sebagai pupuk hayati. Hal tersebut 

sangat penting dilakukan sebagai acuan dalam pengembangan bakteri tersebut 

sebagai pupuk hayati. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh isolat unggul bakteri endofit padi serta mengkaji beberapa aspek 

tersebut dan merakit mekanisme yang berpotensi sebagai pupuk hayati yang siap 

digunakan oleh petani. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji isolat bakteri endofit sebagai agensi 

pupuk hayati (biofertilizer) pada tanaman padi yang toleran terhadap kekeringan. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Bakteri endofitik padi adalah bakeri yang dapat hidup dan diisolasi dari 

jaringan padi, dan belum diketahuai keadannya dalam menghasilkan fitohormon 

dan kemampuan toleranya terhadap cekaman osmotik (kekeringan). 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini diduga isolat bakteri endofit terdapat dalam isolat 

pada tanaman padi yang berpotensi sebagai pupuk hayati (biofertilizer) yang toleran 

terhadap kekeringan. 


