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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Plasmid adalah DNA ekstrakromosom yang berbentuk sirkuler dan 

berukuran kecil (1 – 200 kb).  Sebagian besar organisme prokaryot, pada 

umumnya bakteri, memiliki plasmid. Plasmid mampu bereplikasi secara otonom, 

tidak tergantung pada replikasi kromosom. Namun demikian, ada beberapa 

plasmid yang replikasinya mengikuti replikasi DNA kromosom.  Bradyrhizobium 

merupakan salah satu bakteri yang mempunyai kemampuan untuk menyediakan 

unsur hara bagi tanaman.  Jika bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman legume 

(kacang-kacangan), bakteri ini akan menginfeksi akar tanaman dan membentuk 

bintil akar didalamnya.  

Salah satu bakteri yang dapat memfiksasi nitrogen di atmosfer yaitu 

bakteri Rhizobium. Rhizobium mampu menyumbangkan N dalam bentuk asam 

amino kepada tanaman (Novriani, 2011).  Dalam memfiksasi nitrogen Rhizobium  

harus bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan (leguminosae).  Jumlah 

nitrogen yang difiksasi oleh simbiosis tersebut bervariasi, tergantung pada jenis 

kultivar legum.  Hasil fiksasi nitrogen digunakan untuk memenuhi kebutuhan N 

yang diperlukan oleh tanaman kedelai. Pada fiksasi yang efektif 50-75% dari total 

kebutuhan tanaman akan nitrogen tersebut dapat dipenuhi (Pasaribu, 1989). 

Dalam bentuk N2 nitrogen tidak dapat langsung dimanfaatkan tanaman dan 

terlebih dahulu dirubah menjadi nitrat atau amonium melaluiproses tertentu 

sehingga tersedia bagi tanaman (Mahmud, 1979). 
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Pestisida merupakan bahan atau zat yang sering digunakan oleh petani 

untuk membunuh, mengendalikan atau membasmi hama, baik yang berupa 

tumbuhan, serangga, maupun hewan lain yang ada di sekitar.  Penggunaan 

pestisida tanpa mengikuti aturan yang diberikan atau penggunaan secara 

berlebihan membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, serta juga 

dapat merusak ekosistem tanaman. 

Dari beberapa hal diatas mengenai bakteri Rhizobium, belum dipelajari 

aspek pengendalian plasmid Bradyrhizobium japonicum yang tahan terhadap 

insektisida.  Mengingat budidaya kedelai dilakukan di lapang atau lahan terbuka, 

dimana banyak hama dan penyakit yang dapat menyerang tanaman tersebut 

sehingga para petani menggunakan insektisida untuk memberantas hama dan 

penyakit yang menyerang. Oleh karena itu dalam penelitian ini di uji  untuk 

mempelajari apakah pemberian pestisida  menggangu atau dapat membunuh dan 

dapat mempengaruhi mekanisme kerja Bradyrhizobium japonicum. Maka 

dilakukan penelitian untuk menguji ketahanan bakteri Bradyrhizobium japonicum 

pada pemberian pestisida kontak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Umumnya bakteri akan terhambat bahkan terbunuh jika diberi pestisida.  

Akan tetapi belum diketahui apakah kerja Bradyrhizobium japonicum yang 

digunakan terpengaruh dengan pestisida sehingga pertumbuhan bakteri menjadi 

terganggu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh plasmid 

Bradyrhizobium japonicum yang tahan terhadap Berbagai macam pestisida 

kontak. 

1.4 Hipotesis 

 Diduga terdapat satu  plasmid Bradyrhizobium japonicum tahan terhadap 

pemberian pestisida kontak. 

 

 

 

 


