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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

1.1. Bradyrhizobium japonicum    

 Karakteristik Bradyrhizobium adalah berbentuk batang, tidak berspora 

berbentuk sel, ukuran sel berkisar 0.5-0.9 µm dan  1.2-3.0 µm, suhu optimum 

untuk tumbuh adalah 25-30°C, pH 6-7 dengan ukuran plasmid yang berkisar 75-

330 kb. Bradyrhizobium japonicum membutukan waktu yang cukup lama untuk 

tumbuh yaitu 7-20 jam.  Bakteri tumbuh pada yeast mannitol agar (YMA) dengan 

5-7 hari inkubasi pada suhu ruang (Siqueira, Ormeño, Souza, Rodrigues, Almeida, 

Barcellos, Batista, Nakatani, Martínez, Vasconcelos and Hungria, 2014). 

  

(Gambar 1. Kromosom dan bentuk Bradyrhizobium japonicum ) 

 

  Bradyrhizobium japonicum sangat lengket dan berlendir, ketika bakteri 

tumbuh di media yang mengandung karbohidrat. Pada beberapa jenis bakteri 
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Bradyrhizobium japonicum mampu bertahan pada lingkungan yang asam, 

alumunium yang tinggi dan pH level 4.0-4.5. Beberapa jenis Bradyrhizobium 

japonicum bahkan mampu bertahan pada pH level 4.0-4.5 (Ohyama 2014).  

  Menurut Ohyama (2014) Bradyrhizobium japonicum mampu membentuk 

nodul dan memperbaiki nitrogen. Pembentukan nodul pada akar tanaman polong 

umumnya melalui tahapan sebagai berikut:  

a. Pengenalan pasangan yang cocok pada bagian dari tanaman dan lampiran 

bakteri untuk rambut akar. 

b. Akar rambut invasi oleh bakteri melalui infeksi benang pembentuk benang. 

c. Bakteri bergerak ke akar utama melalui infeksi benang. 

d. Pembentukan bakteri dalam sel tanaman yang disebut bacteroides. 

pembelahan sel bakteri yang terus-menerus dan akan menghasilkan bintil 

akar. 

 

1.2.  Fungsi Bradyrhizobium japonicum pada Fiksasi Nitrogen 

 Menurut Supardan (1996) Rhizobium diketahui mempunyai hidrogenase 

yang menimbulkan regnerasi seluruh ATP melalui oksidasi H2, oleh karenanya 

ATP dapat lebih efisien dalam fiksasi nitrogen. Pembentukan bintil akar yang 

berperan dalam fiksasi nitrogen di pengaruhi oleh sandi genetik yang ada dalam 

bakteri rhizobium maupun dalam tanaman inang. Protein dari tanaman inang yang 

berperan dalam proses simbiosis ini adalah leghemogblin (protein yang berperan 

dalam produksi nitrogenase yang peka oksigen) 

  Fiksasi nitrogen adalah proses alam, biologis atau abiotik yang mengubah 

nitrogen di udara menjadi ammonia (NH3). Mikroorganisme yang yang hidup di 
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jaringan tanaman dan mem-fiksasi nitrogen disebut bakteri Diazotrof endofitik . 

Mikroorganisme ini memiliki enzim nitrogenaze yang dapat menggabungkan 

hidrogen dan nitrogen. Reaksi untuk fiksasi nitrogen biologis ini dapat ditulis 

sebagai berikut : 

 

.  Proses ini menghasilkan ion amonium (NH4
+
) yang dilepaskan ke tanah dan 

proses ini dapat memperkaya unsur nitrogen pada tanah. Enzim enzim nitrogen 

yang mereduksi N2 hingga menjadi NH4
+
, yang berperan dalam proses fikasasi 

adalah nitrogenase yang mempunyai gugus prostetik di antara lain molibdat, besi 

dan sulfida. Ion NH4+ kemudian diubah oleh bakteri nitrosomonas melalui reaksi 

oksidasi yang akan menghasilkan ion nitrit (NO2
-
) 

  Nitrit diketahui adalah senyawa yang beracun bagi tumbuhan tingkat 

tinggi, akan tetapi hal ini jarang terakumulasi di tanah karena ion ini akan diubah 

oleh bakteri Nicrobacter melalui reaksi oksidasi dan menghasilkan ion nitrat 

(NO3
-
). Ion nitrat inilah yang larut ditanah hingga diserap oleh akar tanaman dan 

diubahnya menjadi senyawa organik (Rolandani, 2001). 

 Galur pada Rhizobium bervariasi terutama dalam spesies legume, kebiasaan 

perbintilan kultivar aktifitas mikrogenasenya. Jumlah nitrogen yang difiksasi oleh 

legume tergantung pada legume, kultivar, spesies dan galur bakterinya dan juga 

kondisi pertumbuhan tanaman seperti pH dan nitrogen pada tanah.  

  Pada Bradyrhizobium japonicum terdapat gen nif yang mengatur mengenai 

nitrogenasenya dan gen fix mengatur fiksasi nitrogen didalam kromosom bakteri. 

Gen nodulin (Nod) yang menyebabkan infeksi akar sehingga membentuk nodul 

N2 + 8 H+ + 8 e− → 2 NH3 + H2 
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dikarenakan bakteri fiksasi nitrogen. Nodul yang efektif dapat ditemukan pada 

pigmen yang berwarna merah muda yang disebut leghaemoglobin. Penggunaan 

bakteri Bradiyrhizobium japonicum pada tanaman kedelai mampu menambat N2 

hingga maksimal dari udara untuk memenuhi kebutuhan tanaman dan 

meningkatkan hasil kedelai (Mberu, 2012) 

Menurut Nur’aini (2012) fungsi Rhizobium dalam produksi tanaman dapat 

dilakukan dengan melalui beberapa cara yaitu: 

a. Pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah dengan memanfaatkan 

mikrobia yang berperan dalam siklus Nitrogen (mikrobia penambat nitrogen, 

mikrobia amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi), Fosfor (mikrobia pelarut 

fosfat), Sulfur (Mikrobia pengoksidasi sulfur), dan Logam-logam (Fe, Cu, Mn, 

dan Al), 

b. Pemeliharaan kesehatan tanah dengan cara memanfaatkan mikrobia penekan 

organisme pengganggu tanaman (OPT), 

c. Pemulihan kesehatan tanah dengan memanfaatkan mikrobia pendekomposisi / 

penyerap senyawa-senyawa toksik terhadap mahluk hidup (Bioremediasi), 

d. Pemacuan pertumbuhan tanaman dengan memanfaatkan mikrobia penghasil 

fitohormon. 

 

1.3. Pestisida Sistemik 

  Pestisida adalah sesuatu yang digunakan untuk membunuh atau 

mengendalikan berbagai macam hama. Kata pestisida sendiri berasal dari kata 

pest yang berarti hama dan cida yang berarti pembunuh. Jadi secara sederhana 

pestisida diartikan sebagai pembunuh hama seperti tungau, tumbuhan 
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pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi, bakteri, virus, 

nematode, siput, tikus, burung dan hewan hewan lain yang dianggap merugikan 

(Ardiyanto, 2013). 

 Menurut Dadang (2006) berdasarkan cara masuknya, pestisida 

dikelompokkan menjadi 4 jenis pestisida yaitu  

a. Racun kontak, artinya pestisida dalam hal ini adalah senyawa dan bahan aktif 

masuk melalui kontak langsung atau masuk ke dalam tubuh serangga melalui 

dinding tubuh atau kutikula. 

b. Racun perut, artinya senyawa dan bahan aktif masuk ke dalam tubuh serangga 

melalui proses makan (mulut) dan masuk ke dalam tubuh serangga melalui 

pencernaan. 

c. Fumigan, artinya senyawa dan bahan aktif masuk ke dalam tubuh serangga 

sasaran melalui sistem pemapasan 

d. Racun sistemik, senyawa dan bahan aktif yang diserap oleh tanaman lalu 

ditransportasikan ke seluruh jaringan tanaman. 

Menurut Hudayya dan Hadis (2012) pestisida sistemik adalah bahan racun 

pestisida yang mampu masuk ke dalam sistem jaringan tanaman dan 

ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman, sehingga bila dimakan, dihisap dan 

mengenai jasad sasarannya bisa meracuni.  

Beberapa jenis pestisida tertentu hanya menembus ke jaringan tanaman 

(translaminar) dan tidak akan ditranlokasikan ke seluruh bagian tanaman. 

Insektisida dan fungisida bergerak melalui xylem. Insektisida sistemik dapat 

membahayakan serangga non target, bahkan serangga yang menguntungkan 
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seperti lebah dan polinator lainnya, karena sinsektisida sistemik juga bergerak dari 

dalam tubuh tumbuhan ke bunga. 

 

2.4.Beberapa Macam Pestisida Sistemik  

2.4.1. Dimetomorf 

Dimetomorf memiliki rumus kimia C21H22ClNO4 adalah pestisida sistemik 

untuk mengendalikan penyakit pada seperti Busuk daun, Lanas, Bercak daun dan 

Embun bulu pada tanaman (Sarwani, 2014), berbentuk tepung yang dapat 

dilarutkan dalam air, titik lelehnya adalah antara 127 dan 148 °C dan mempunyai 

kandungan toksin, sedikit meracuni pada zooplankton, tapi tidak beracun untuk 

burung, begitu juga sebagian besar tanaman dan lebah. Senyawa Dimetomorf  ini 

berada di udara hadir sebagai uap dan sebagai partikel. Uap terdegradasi di 

atmosfer oleh reaksi dengan radikal dan molekul ozon hidroksil.  

Waktu terjadinya reaksi-reaksi ini berlangsung diperkirakan terjadi pada 4 

sampai 1 jam.  Senyawa Dimetomorf ini memiliki mobilitas yang rendah 

sehingga mudah tercuci dan menguap dari permukaan tanah yang lembab atau 

dari permukaan air sehingga terjadinya penumpukan pada organisme akuatik 

sangat rendah (Asrofi, 2014) 

 

2.4.1. 2,4 –D Dimetil Amina 

2,4-D banyak digunakan petani, sehingga banyak formulasi pestisida yang 

menggunakan bahan aktif tersebut. 2,4-D yang disemprotkan ke daun efektif 
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mengendalikan gulma rumputan tahunan dan gulma berdaun lebar tahunan, gulma 

rumput setahun, dan gulma berdaun lebar. (Sukmana, 2012). 

2,4-D merupakan senyawa berbentuk kristal putih dan tidak berbau dengan 

titik leburnya 140,5 0C,  mendidih pada suhu 160 0C. 2,4-D dan menyebar merata 

di dalam air tanpa memerlukan pengadukan terus menerus. 2,4-D merupakan 

golongan fenoksi, memiliki rantai yang mempunyai gugus karboksil dipisahkan 

oleh karbon dan oksigen sehingga memberikan aktivitas yang optimal. 2,4-D 

datang dalam berbagai bentuk kimia, termasuk garam, ester, dan bentuk asam. 

Nama bahan aktifnya antara lain : asam 2,4-D butil sihalofop; 2,4-D amina; 2,4-D 

butil ester; 2,4-D dimeti amina; 2,4-D IBE; 2,4-D iso propil amina dan 2,4-D 

natrium. (Aini, 2014).  

 

2.4.2. Isopropil Amina Glifosat  

Glisfosat mempunyai spectrum luas yang secara efektif mampu 

mengendalikan gulma, glifosat sangat mudah diaplikasikan karena dibentuk 

dengan menggunakan garam isopropilamin yang mudah larut pada air. Akan 

tetapi glisofat bersifat nonselektif karena dapat mematikan gulma maupun 

tanaman pertanian (Liawati, 2001).  

Sifat glifosat adalah menyerang enzim yang berperan dalam biosintesis 

asam amino, Asam amino berada bagian kloroplas dan berperan penting pada 

proses sintesa protein sebagai penghubung metabolisme primer dan sekunder. 

Metabolis utama glifosat berupa (2-amino-3-(5-methyl- 3-oxo-1,2-oxazol-4-yl) 

propanoic acid (AMPA) yang berfungsi sebagai produk utama pendegrasi glifosat 
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di dalam tanah, tidak dapat hancur bertahun-tahun setelah aplikasi, dan AMPA ini 

bersifat racun dan dapat membunuh tanaman non target (Kesuma, 2015). 

 

2.4.3. Karbofuran 

Karbofuran (2,3-dihidro-2,2–dimetil–7 benzofuranil metil karbamat) 

bekerja sebagai racun kontak dan lambung, bersifat sistemik serta berbentuk 

granul. Selain sebagai insektisida, karbofuran juga dapat digunakan sebagai 

nematisida. Karbofuran efektif untuk mengendalikan serangga tanah pada 

tanaman sayuran, padi, pisang, barley, kopi, dan tanaman hias 

Penggunaan karbofuran mengurangi populasi musuh alami lebih dari 50% 

dan  karbofuran sangat toksik terhadap predator dari golongan Arachnidae seperti 

laba – laba kekurangan dari karbofuran  adalah jika karbofuran digunakan secara 

intensif dapat meninggalkan residu, kontaminasi, dan meracuni lingkungan hingga 

akhirnya dapat mengurangi populasi berbagai hewan berguna (Setiawati, Hadis, 

Abdi dan Ahsol, 2015). 

 

2.4.4. Fipronil 

Fipronil selama ini digunakan sebagai insektisida. Fipronil termasuk kelas 

phenyl pyrazole dengan nama lain fluocyanobenpyrazol atau termidor. Adapun 

rumus kimia Fipronil adalah C12H4Cl2F6N4OS.  Pemberian fipronil pada padi 

sawah diketahui dapat memperpanjang akar, meningkatkan tinggi tanaman, 

jumlah anakan, luas daun, Bagan Warna Daun, jumlah anakan produktif dan hasil 

gabah tergantung dosis yang diaplikasikan (Amraini, 2008). 
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Menurut Tobing (2007) Fipronil dapat mengendalikan rayap pada 

tanaman, dengan mekanismemnya mengganggu sistem syaraf pusat khususnya 

gangguan pada pertukaran ion ion klorida melalui gamma Amino Butyric Acid  

(GABA) dan mekanisme ini lebih tinggi terjadi pada serangga bila dibandingkan 

dengan mamalia sehingga penggunaan insektisida ini diharapkan relatif kurang 

berbahaya pada hewan mamalia maupun manusia.  

 

2.5.   Plasmid dan Pestisida 

  Menurut Jusuf (1987), Plasmid adalah DNA berserat ganda berbentuk 

lingkaran dan plasmid ini mempunyai kemampuan untuk bereplikasi sendiri tanpa 

tergantung dari replikasi kromosom. Tidak semua bakteri memiliki Gen yang 

dibawa oleh plasmid untuk kelangsungan hidupnya, biasanya beberapa bakteri 

dapat hidup tanpa plasmid.  

  Sudjadi (2008) menyatakan bahwa plasmid alami dapat dikelompokan 

berdasarkan sifat yang dibawanya. ada 5 jenis plasmid, yaitu : 

a.  Plasmid F, membawa gen tra dan tidak mempunyai hal yang spesifik 

kecuali kemampuannya melakukan pemindahan secara konjugasi, 

misalnya plasmid f pada bakteri. 

b. Plasmid R membawa gen resistensi terhadap satu antibiotik atau lebih, 

seperti kloramfenikol dan ampisilin 

c.  Plasmid Col menyandi kolkisin, Plasmid ini menghasilkan racun yang 

disebut bakteriosin yang mematikan bakteri, tetapi kepemilikan plasmid 
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ini membuat inang tahan terhadap racun suatu protein yang dapat 

membunuh bakteri lain misalnya ColE1. 

d. Plasmid degradatif, menyebabkan bakteri pembawa plasmid itu dapat 

dimetabolisme (mencerna), seperti toluen dan asam salisilat, sebagai 

contoh adalah plasmid TOL pada Pseudomonas putida. 

e.  Plasmid virulen, membawa sifat pathogen (penyakit) pada sel inang, seperti 

plasmid Ti Agrobacterium tumefeciens yang menginduksi tumor pada 

tanaman dikotil.  

   Plasmid mampu meningkatkan fleksibilitas biokimia dari host bakteri dan 

memperluas jangkauan senyawa organik kompleks yang digunakan sebagai 

sumber tunggal karbon dan energi. Evolusi dari populasi mikroba yang mampu 

menurunkan molekul sintetik, terutama yang digunakan sebagai pestisida (Fisher, 

Appleton and Pemberton, 1978).  

  

2.6.   Elektroforesis Gel Agarose 

Elektroforesis merupakan pemisahan molekul dalam suatu campuran 

dengan menggunakan medan listrik. molekul terlarut dalam medan listrik 

bergerak dengan kecepatan yang ditentukan oleh rasio muatan dan massa. 

Elektroforesis gel agarose merupakan metode standar pemisahan dan pemurnian 

fragmen DNA. Misalnya jika DNA yang bermuatan negatif dilewatkan melalui 

suatu medium, misalnya gel agarose, kemudian dialiri arus listrik dari satu kutub 

ke kutub yang berlawanan muatannya maka molekul tersebut akan bergerak dari 

kutub negatif ke kutub positif (Triwibowo, 2007). 
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Menurut Sudjadi (2008) gel agarose dibuat dengan melelehkan agarose 

dalam buffer dan kemudian dituangkan pada cetakan dan didiamkan sampai 

dingin. setelah agarose mengeras, agarose akan membentuk meatriks dengan 

kerapatan yang ditentukan oleh konsentrasi agarose. Gel agarose mempunyai daya 

pemisahan lebih rendah dengan gel poliakrilamid, tetapi mempunyai rentang 

pemisahan lebih besar. DNA dari 200 basa sampai 50 kilobasa dapat dipisahkan 

dengan gel agarose dengan berbagai konsentrasi agarose.  

Hasil elektroforesis mengacu pada kemampuan DNA melakukan laju 

migrasinya, keberhasilan elektroforesis tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor 

diantaranya adalah ukuran molekul DNA, dimana molekul yang berukuran lebih 

kecil akan mudah melalui pori-pori gel, sehingga migrasinya lebih cepat. Lalu, 

konsentrasi gel agarosa, yaitu semakin rendah konsentrasi gel agarosa maka 

matriks gel akan semakin kecil dan fragmen DNA dapat terpisah semakin jauh 

berdasarkan ukurannya, agar elektroforesis yang digunakan biasanya 1%.  

Bentuk konformasi DNA juga berpengaruh pada proses elektroforesis, 

dimana konformasi DNA yang paling cepat adalah bentuk super coiled, kemudian 

circular-opened, dan terakhir linear. Selanjutnya, penambahan voltage yang 

dialirkan ke larutan buffer semakin besar menyebabkan laju migrasi DNA 

bertambah, tetapi apabila voltage terlalu besar dapat menyebabkan panas berlebih 

yang menyebabkan gel meleleh. 

Faktor yang berpengaruh selanjutnya adalah komposisi buffer 

elektrofofresis, dimana penggunaan buffer elektroforesis harus sesuai dengan 
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pelarut pada pembuatan gel agarosa. Pewarnaan DNA juga memegang peranan 

penting dalam proses elektroforesis gel. Pewarna yang sering digunakan dalam 

elektroforesis adalah Ethidium bromide (EtBr), dimana EtBr akan mengikat pada 

sela-sela pasangan basa. Dengan demikian keberadaan EtBr dapat mengurangi 

mobilitas DNA hingga 15% (Ardhana, 2012). 

 

2.7.  Interaksi Pestisida dengan Bradyrhizobium Japonicum 

Penggunaan pestisida sebagai pelindung tanaman bertujuan untuk 

mendapatkan produksi yang tinggi, akan tetapi hal tersebut mempengaruhi 

kemampuan hidup dan aktifitas bakteri Bradyrhizobium japonicum jika 

mengalami kontak langsung.  

Perlakuan pemberian fungisida dapat merusak inokulan bakteri bintil akar,  

pemberian fungisida captan contohnya pada takaran 0.8 g bahan aktif/kg dapat 

menekan pertumbuhan bakteri hingga 17,5% dan jika takaran ditingkatkan lagi 

pada hingga 2 g bahan aktif/kg hal tersebut akan menyebabkan toksik pada 

senyawa bakteri bradyrhizobium japonicum begitu juga dengan penggunaan 

insektisida dapat merusak inokulan bakteri bintil akar, begitu juga penggunaan 

insektisida marshal dapat mengurangi infektivitas bintil akar tanaman yang 

diinokulasi Legin. Berbeda dengan bahan aktif captan, bahan aktif carbosulfan 

ternyata dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri  Bradyrhizobium japonicum 

dibandingkan dengan inokulan yang tidak dicampur dengan carbosulfan 4g bahan 

aktif/kg dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri hingga 431,0% (Sumadi. 2014). 


