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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara tropis yang memiliki 2 musim dengan curah hujan 

yang tinggi dan memiliki 55.8 juta hektar lahan yang cocok untuk pertanian. 

Lahan kering di Indonesia banyak ditanami kedelai, dengan pemeliharaan yang 

benar Indonesia mampu memproduksi kedelai hingga 2000 kg/hektar nya 

(Ohyama 2014). 

Kedelai diketahui dapat memfiksasi nitrogen dan dijadikan sebagai 

tanaman model untuk mempelajari fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah salah 

satu fenomena penting yang terjadi didunia, dan faktor yang membatasinya pada 

pertumbuhan tanaman adalah ketersediaan nitrogen, Sementara beberapa mikroba 

yang mampu memecah nitrogen yang hidup secara simbiosis dalam akar dari 

sejumlah spesies tumbuhan juga bertanggung jawab untuk konversi ini dalam 

ekosistem darat. Beberapa kelompok prokariota yang mampu merubah nitrogen 

menjadi amonia berasal dari keluarga Rhizobiaceae. Singkatnya, tanaman 

mengeluarkan sinyal kimia tertentu untuk menarik bakteri pengikat nitrogen 

terhadap akar. Mereka lalu memberi bakteri akses ke akar, di mana bakteri 

dimodifikasi dan melakukan fiksasi nitrogen (Board, 2013). 

Salah satu bakteri yang mampu memfiksasi nitrogen adalah 

Bradyrhizobium japonicum, bakteri ini hidup dari simbiosis bintil akar kedelai 

(Glycine max L.), menurut Gachande dan Khansole (2011) bakteri
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Bradyrhizobium japonicum  berbentuk batang, aerobik, tidak membentuk spora 

dan organisme bersel tunggal. Spesies ini tergolong bakteri yang tumbuh dengan 

memanfaatkan materi organik dari bangkai makhluk hidup (saprofit) di dalam 

tanah.  

Menurut Nunik dan Antonius (2011) tanah yang tercemar pestisida 

menyebabkan gangguan terhadap populasi mikroba dikarenakan oleh asupan 

macam macam unsur kimia yang bersifat toksik, beberapa  mikroba didalam tanah 

memiliki respon positif pada pemberian pestisida karena beberapa bakteri tersebut 

mampu memanfaatkannya sebagai sumber karbon, tetapi beberapa kelompok 

bakteri tanah lainnya memiliki respon negatif, bakteri menjadi tidak dapat 

berkembang dan jika digunakan dalam jangka waktu yang lama bakteri bisa 

menjadi punah dari lingkungannya. 

Pestisida sistemik merupakan sarana produksi yang banyak digunakan 

oleh petani dalam sistem pertanian dan sering digunakan untuk meningkatkan 

hasil panen. Termasuk kedelai yang diberi pupuk hayati Bradyrhizobium 

japonicum dan pemberian pestisida kimia yang berlebihan dapat memberikan 

dampak negatif pada lingkungan termasuk Bradyrhizobium japonicum yang 

bersimbiosis dengan akar tanaman kedelai. Oleh karena itulah dilakukan 

penelitian yang mempelajari profil plasmid bakteri Bradyrhizobium japonicum, 

yang diperlakukan pestisida sistemik tertentu, dengan hal ini diharapkan dapat 

diperoleh strain Bradyrhizobium japonicum yang tahan terhadap pestisida 

sistemik, sehingga mampu bersimbiosis dengan tanaman dan dapat meningkatkan 

pertumbuhan serta hasil meskipun diberikan pestisida sistemik.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Umumnya bakteri akan terhambat bahkan terbunuh jika diberi zat kimia 

seperti antibiotik akan tetapi belum diketahui apakah kerja isolat Bradyrhizobium 

japonicum yang digunakan terpengaruh dengan pemberian pestisida sistemik yang 

mengandung bahan aktif Dimetomorf (50 %), 2,4-D (686 g/l), Isopropil amina 

glifosat (480 g/l), Karbofuran (3 %) dan Fipronil (50 g/l). 

  

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profil plasmid 

Bradyrhizobium japonicum tahan terhadap pemberian pestisida sistemik yang 

mengandung bahan aktif Dimetomorf (50 %), 2,4-D (686 g/l), Isopropil amina 

glifosat (480 g/l), Karbofuran (3 %) dan Fipronil (50 g/l) 

 

1.4. Hipotesis 

  Diduga setidaknya terdapat satu plasmid Bradyrhizobium japonicum yang 

resisten terhadap beberapa jenis pestisida sistemik. 


