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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bradyrhizobium japonicum 

Rhizobium adalah salah satu jenis bakteri yang mendapat perhatian sangat 

besar dari ahli mikroorganisme tanah dan penyakit tanaman. Hal ini 

disebabkan karena sifat dari bakteri Rhizobium ini yang sangat agresif dalam 

mengkolonisasi akar menggantikan tempat mikroorganisme yang 

menimbulkan penyakit atau mikroorganisme lain yang merugikan (Amarger 

dan Lagacheric, 2003; Bond,2003). 

Inokulasi dengan menggunakan Bradyrhizobium japonicum merupakan 

tindakan yang tepat, karena pada lahan pertanian yang tidak pernah ditanami 

kedelai atau kacang-kacangan, bakteri Rhizobium jarang atau hampir tidak 

ditemukan sama sekali (Somasegaran et al.,1995; Alexander, 1997; Hamdi, 

2002).Bradyrhizobium sebagai mikroba kemoorganotrof,pada dasarnya dapat 

menggunakan berbagai karbohidrat, garam-garam mineral dan asam-asam 

organik (Allen & Allen, 1981). 

Karakteristik Bradyrhizobium adalah berbentuk batang, tidak berspora 

berbentuk sel, Gram-negative, ukuran sel berkisar 0.5-0.9 µm dan  1.2-3.0 

µm, suhu optimum untuk tumbuh adalah 25-30°C dengan pH 6-7. 

Bradyrhizobium 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 et al. 2014). 
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Bradyrhizobium memiliki koloni berbentuk bulat, berwarna putih, 

berelevasi cembung, cenderung bertekstur granular, berdiameter tidak lebih 

dari 1 mm dalam masa inkubasi 5-7 hari pada medium sari khamir manitol 

(SKM) pada suhu 28oC, dan umumnya resisten terhadap Streptomisin, 

Penisilin G, Tetrasiklin, Viomisin, Vancomisin (Jordan, 1984). 

Pada kenyataannya B.japonicum bukan merupakan mikrosimbion tunggal 

untuk inang ini. Strainlain yang mampu menodulasi tanaman kedelai berupa 

B. Elkanii (Kuykendall et al., 1992) dan B. liaoningense (Xu et al., 1995).B. 

japonicum memiliki satu kromosom besar dan sirkular berukuran 8,7 Mpb 

dengan gengensimbiotik yang terkluster pada daerah 380 kpb (Kundig et al., 

1993). 

 

2.2 Rhizobium pada Fikasasi Nitrogen 

Fiksasi (penambatan) nitrogen merupakan proses biokimiawi di dalam 

tanah yang memainkan salah satu peranan paling penting, yaitu mengubah 

nitrogen atmosfer (N2, atau nitrogen bebas) menjadi nitrogen dalam 

persenyawaan/nitrogen tertambat. Adapun genus-genus bakteri yang dapat 

mengikat N2 di udara yaitu Azotobacter, Clostridium, dan Rhodospirilum. 

Selain itu, dikenal pula genus bakteri yang mampu mengikat N2 bebas, tetapi 

hanya dapat hidup jika bersimbiosis dengan tanaman dari suku 

Leguminoceae, yaitu genus Rhizobium (Nasikah, 2007). 
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Dewi (2007) menyatakan terbentuknya nodula akar dimulai dengan 

masuknya infeksi benang dan berpenetrasi ke dalam akar dari sel ke sel. Sel 

ini terbagi membentuk jaringan nodula di mana bakteri ini membelah dan 

menggandakan diri. Batas pemisah pun berkembang, lokasi pusat di mana 

bakteri berada dinamakan zona bakteri yang ditandai dengan adanya nodula 

dari bakteri yang menyerangnya, sedangkan jaringan bebas dinamakan 

korteks nodula. Jaringan nodula tumbuh dalam berbagai ukuran, mendorong 

dirinya melalui akar dan kemudian muncul sebagai tambahan dalam sistem 

perakaran. Ukuran dan bentuknya bergantung pada spesies dan tanaman 

legumnya. 

Surtiningsih, et al.  (2009) menyatakan terbentuknya bintil akar efektif 

yang lebih banyak mampu meningkatkan penambatan nitrogen yang 

selanjutnya untuk membentuk klorofil dan enzim.  Dewi (2007) menjelaskan 

bahwa fiksasi nitrogen melibatkan penggunaan ATP dan proses reduksi 

ekuivalen yang berasal dari metabolisme primer. 

Beberapa faktor yang berpengaruh pada proses fiksasi nitrogen, di 

antaranya (1) terdapatnya tanaman inang yang sesuai; (2) derajat keasaman 

tanah atau pH tanah; (3) ketersediaan hara; (4) kondisi fisik tanah (misalnya 

tergenang); dan (5) adanya serangan virus bakteri (bacteriophage) dapat 

menyebabkan berkurangnya populasi Rhizobium dalam tanah. Bakteri 

Rhizobium mempunyai dampak yang positif baik langsung maupun tidak 

langsung terhadap sifat fisik dan kimia tanah, sehingga mampu meningkatkan 

kesuburan tanah.  Namun demikian, dalam kehidupannya bakteri Rhizobium 
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tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, terutama pH tanah, kondisi 

fisik, kimia serta biologi tanah (Purwaningsih, 2008). 

Penambatan N bebas dari udara dengan perantaraan bakteri dapat 

menghemat penggunaan N dalam bentuk pupuk anorganik, karena pembuatan 

pupuk yang mengandung N bergantung pada sumberdaya gas dan minyak 

bumi yang diramalkan pada suatu saat akan habis (Kloeper danSchrot, 2001). 

Pada penambatan N udara, tanaman kedelai bersimbiose dengan bakteri 

Rhizobium yangdisebut Bradyrhizobium japonicum yang sebelumnya dikenal 

dengan nama Rhizobium japonicum (Bereiner dan Day, 1995). Tania et al. 

(2012) mengatakan bahwa bila unsur N cukup tersedia bagi tanaman maka 

kandungan klorofil pada daun akan meningkat dan proses fotosintesis juga 

meningkat sehingga asimilat yang dihasilkan lebih banyak, akibatnya 

pertumbuhan tanaman lebih baik. 

 

2.3 Plasmid, Elektroforesis Dan Pestisida 

Plasmid merupakan salah satu vektor pembawa molekul DNA di dalam 

proses rekayasa DNA melalui teknologi DNA rekombinan.  Plasmid banyak 

sekali digunakan dalam pengklonan DNA, karena relatif mudah dalam 

penanganannya.  Plasmid adalah molekul DNA utas ganda sirkuler (tidak 

berujung) yang berukuran kecil yang terdapat di dalam sitoplasma dan dapat 

melakukan replikasi secara autonom (Suharsono dan Widyastuti, 2006).  

  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 
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plasmid untuk kelangsungan hidupnya, biasanya beberapa bakteri dapat hidup 

tanpa plasmid. Dan pada banyak bakteri juga ditemukan berbagai jenis 

plasmid (Jusuf, 1987).  

  Plasmid mempunyai beberapa sifat tertentu agar dapat dipakai sebagai 

vector kloning yaitu ukurannya cukup kecil dan dapat bereplikasi secara 

longgar. Plasmid tersebut juga harus membawa satu penanda (marker) atau 

yang dapat diseleksi agar dimungkinkan digunakan untuk mengidentifikasi 

transforman dalam populasi bakteri. Selain itu plasmid harus mengandung 

tempat pengenal tunggal untuk satu enzim retriksi atau lebih di daerah 

plasmid yang tidak penting untuk replikasi (Haryana, 1989)   

  Beberapa hal penting yang dapat menyebabkan plasmid dapat digunakan 

sebagai wahana (vektor) kloning, antara lain adalah : a). plasmid mempunyai 

ukuran molekul yang kecil sehingga DNA nya lebih mudah diisolasi dan 

dimanipulasi; b). DNA nya berbentuk sirkuler sehingga DNA akan lebih 

stabil selama diisolasi secara kimia; c). mempunyai titik ori (origin of 

replication) sehingga dapat memperbanyak diri (bereplikasi) di dalam sel 

inang secara otonomi; d). mempunyai jumlah kopi yang banyak (multiple 

copy) sehingga terdapat di dalam sel dalam jumlah banyak dan membuat 

DNA lebih mudah diamplifikasi; e). mempunyai penanda seleksi, yakni gen 

ketahanan terhadap antibiotik tertentu sehingga lebih memudahkan dalam 

mendeteksi plasmid yang membawa gen tertentu (Brock, et al., 1994). 

  Secara garis besar isolasi plasmid terdiri dari tiga tahapan kegiatan, yaitu 

tahap kultivasi dan harvesting, tahap lisis dan tahap pemurnian DNA plasmid. 
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Kultivasi yaitu memberikam kesempatan bagi bakteri untuk memperbanyak 

diri sehingga pada saat pemanenan didapatkan plasmid dalam jumlah yang 

banyak. Lisis (pemecahan dinding sel), membran sel bakteri tersusun atas 

membran luar dan membran dalam, membran luar terdiri atas 

lipopolisakarida, protein, fosfolipid, lipoprotein, dan peptidoglikan 

sedangkanmembran dalam tersusun atas membran fosfolipid bilayer yang 

juga terintegrasi protein di dalamnya (Saunders and Parkers, 1999) 

  Secara kimia lisis dinding sel dapat dilakukan dengan menambahkan 

senyawa kimia seperti lisozim, EDTA (ethilendiamin tetraasetat), dan SDS 

(sodium dodesil sulfat). Dalam hal ini fungsi EDTA adalah sebagai perusak 

sel dengan cara mengikat magnesium. Ion ini berfungsi untuk 

mempertahankan integritas sel maupun mempertahankan aktivitas enzim 

nuklease yang merusak asam nukleat. Adapun SDS yang merupakan sejenis 

deterjen dapat digunakan untuk merusak membran sel. Ini semua 

menyebabkan sel menjadi lisis. Kotoran sel yang ditimbulkan akibat 

perusakan oleh EDTA dan SDS dibersihkan dengan cara sentrifugasi, 

sehingga yang tertinggal hanya molekul nukleotida (DNA dan RNA).  

  Untuk menghilangkan protein dari larutan, digunakan phenol (mengikat 

protein dan sebagian kecil RNA) dan chloroform (membersihkan protein dan 

polisakarida dari larutan). Etanol berfungsi untuk memekatkan, memisahkan 

DNA dari larutan dan mengendapkan DNA (Muladno, 2002). 
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Elektroforesis 

  Elektroforesis adalah suatu cara untuk memisahkan fraksi-fraksi suatu 

campuran berdasarkan atas pergerakan partikel koloid yang bermuatan 

dibawah pengaruh medan listrik. Cara elektroforesis telah digunakan untuk 

analisa virus, asam nukleat, enzim, dan protein lain, serta molekul- molekul 

organik dengan berat molekul rendah seperti asam amino (Westermeier,2004) 

  Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrilamide Gel Elektroforesis (SDS-PAGE) 

adalh teknik untuk memisahkan rantai polipeptida pada protein berdasarkan 

kemampuannya untuk bergerak dalam arus listrik, yang merupakan fungsi 

dari panjang rantai polipeptida atau berat molekulnya. Hal ini dicapai dengan 

menambahkan detergen SDS dan pemanasan untuk merusak struktur tiga 

dimensi pada protein dengan terpecahnya ikatan disulfide yang selanjutnya 

direduksi menjadi gugus sulfidhihidril. SDS akan membentuk kompleks 

dengn protein dan kompleks ini bermuatan  negativ karena gugus-

gugusanionic dari SDS (Hemes, 1998). 

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.  
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Faktor yang berpengaruh selanjutnya adalah komposisi buffer 

elektrofofresis, dimana penggunaan buffer elektroforesis harus sesuai dengan 

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). 

Pestisida 

  Istilah pestisida merupakan terjemahan dari pesticide (Inggris) yang 

berasal dari bahasa latinpestis dan caedo yang biasa diterjemahkan secara 

bebas menjadi racun untuk mengendalikan jasad pengganggu (Wudianto, 

2007). 

   Pestisida adalah substansi kimia yang digunakan untuk membunuh atau 

mengendalikan beberapa hama dalam arti luas (jazad pengganggu). Kata 

pestisida berasal dari kata pest = hama (jazad pengganggu) dan cida = 

pembunuh, jadi artinya pembunuh hama (jazad pengganggu) yang bertujuan 

meracuni hama, tetapi kurang atau tidak meracuni tanaman maupun hewan 

(Triharso, 2004) 

  Terdapat 3 kelompok utama pestisida konvensional antara lain 

Organoklorin, (Dieldrin, Chlordan, Aldrin, DDT, dan Heptaklor), 

Organofosfat (Diazinon, Malation, Dimetoat dan Klorpirifos), dan Karbamat 

(Karbaril, Karbofuran, dan Metomil).  Menurut penelitian yang dikemukakan 
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oleh Zhang et al. (2007) pestisida kelompok organoklorin, organofosfat, dan 

piretroid merupakan jenis pestisida yang paling banyak digunakan secara 

ekstensif di pasar Cina, sedangkan menurut Yang dan Fang dalam Bai et al. 

(2006), penggunaan pestisida jenis Organoklorin sudah dilarang sejak tahun 

1983. 

  Penggunaan pestisida dalam pembangunan sering digunakan diberbagai 

sektor seperti pertanian, kesehatan masyarakat, perdagangan dan industri. 

Sektor pertanian memerlukan berbagai sarana guna mendukung agar dapat 

tercapainya hasil yang memuaskan.  Salah satu sarana yang mendukung 

adalah pestisida.  Pestisida berarti pembunuh hama yaitu dari kata pest berarti 

hama sedangkan cide berarti membunuh.  Pestisida mencakup bahan-bahan 

racun yang digunakan untuk membunuh jasad hidup mengganggu tumbuhan, 

ternak dan sebagainya untuk kesejahteraan hidup manusia (Djojosumarto, 

2008). 

  Penggunaan pestisida yang berlebihan akan meningkatkan biaya 

pengendalian, mempertinggi kematian organisme non target serta dapat 

menurunkan kualitas lingkungan (Laba, 2010).  Perubahan iklim yang terjadi 

dapat meningkatkan penggunaan bahan aktif pestisida yang diprediksi sekitar 

60% hingga tahun 2100 (Koleva, et al.,2009). 

 

2.3.1 Beta Siflutrin 

Beta Siflutrin merupakan bentuk refined dari Piretroid sintetik 

Siflutrin.  Siflutrin terdiri atas campuran 4 (empat) bentuk dasar atau isomer, 

dua di antaranya lebih aktif dibandingkan yang lainnya dan telah diisolasi 
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serta dipekatkan untuk membuat Beta Siflutrin. Beta siflutrin memiliki rumus 

molekul C12H18Cl2FNO3 dengan bentuk molekul seperti berikut ini.  

 

Gambar 1. Struktur Beta Siflutrin (European Commission, 2002) 

 

   Beta siflutrin memiliki toksisitas akut 2-5 kali lebih kuat daripada 

siflutrin. Beta siflutrin bereaksi sebagai racun kontak dan racun perut/ 

lambung, yaitu mempunyai daya bunuh setelah tubuh hama terkena pestisida 

dan daya bunuh setelah hama memakan tanaman yang terkena pestisida. 

Insektisida jenis ini biasanya digunakan untuk mengendalikan hama dari 

berbagai tanaman pertanian seperti kentang, kubis, dan wortel (Mandic et al. 

2005). 

    Pestisida ini sering digunakan karena dosis penggunaannya 

rendah, kerja yang sangat cepat, dan memiliki spektrum yang luas. Akan 

tetapi penggunaan pestisida jenis ini tidak boleh melebihi batas maksimum 

residu pestisida yang telah diizinkan oleh pemerintah yaitu sebesar 0,05 

mg/kg (Hazra, 2013) 

 

2.3.2  Profenofos 

  Profenofos dapat menyebabkan keruakan genetik pa studi jamil et al. 

Menggunakan kultur limfosit darah perifer manusia, menginduksi kelainan 

kromosom dalam sel somatic pada mencit jantan (Fahmy dan Abdalla,1998) 
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dan memberikan efek genotoksis dan histopatologik pada tikus (Fatma et 

al.2007), bertindak sebagai disruptor endokrin enzim sitokrom dan 

mempengaruhi konsentrasi testosteron pada tikus jantan yang diberikan 

profenofos secara oral 17.8 mg/kg BB (Gihan et al, 2008) 

 

2.3.3 Deltamethrin 

 Deltametrhin dapat menimbulkan kejag, ataksi, dermatitis, diare, 

tremor, dan muntah. Reaksi alergi terhadap senyawa ini melalui eksposur 

kulit juga umum di antara pekerja pertanian. Keracunan oral terjadi pada 

manusia pada dosis 2-250 mg/kg, sedangkan konsumsi 100-250 mg/kg 

dapat menginduksi koma selain itu menimbulkan efek genotoksis pada studi 

Villarini et al. Menggunakan leukosit darah perifer manusia, menurunkan 

sebagian besar organ genital dan motilitas sperma pada tikus dengan dosis 1 

dan 2 mg/kg BB (Abd el- Azziz et al, 1994). Menyebabkan terhambatnya 

pertumbuhan, hipoplasia paru-paru, dan dilatasi pelvis ginjal pada janin 

tikus betina yang diberikan deltamethrin engan dosis 1,2,5 atau 5 mg/kg BB 

(Abdel-Khalik et al.,1993) 

 Aplikasi pestisida secara umum menyebabkan efek samping 

membunuh sejumlah besar serangga bermanfaat seperti predator dan 

parasitoid, termasuk menekan berbagai jenis  patogen serangga akibat 

penggunaan jenis fungisida. Pestisida telah merusak keseimbangan alami 

pada tanah pertanian dan menyebabkan penurunan kelimpahan 

keanekaragaman hayati (Khan, 2003). 

 



 

 
 

 


