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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kedelai (Glycine max, L.) merupakan salah satu komodi penting yang 

dimanfaatkan protein, minyak, dan zat-zat kimianya karena biji kedelai 

mengandung 40% protein dan 20% minyak.  Setiap tahunnya kedelai memenuhi 

kebutuhan protein dan minyak sayur yang lebih besar dari tanaman lain di dunia, 

bahkan produksi kedelai di USA mencapai 1,23 juta ton pada 2009.  Kedelai juga 

bukan hanya dimanfaatkan sebagai tanaman pangan saja, tapi juga merupakan 

bahan dasar dalam pembuatan tinta, lem, dan juga tekstil. Kedelai (Glycine max, 

L.) dikenal sebagai tanaman yang dapat membentuk nitrogen sendiri dengan cara 

bersimbiosis dengan bakteri nodul-kedelai yang dikenal sebagai Bradyrhizobium 

japonicum, L.  

Atmosfer bumi merupakan sumber nitrogen terbesar yang mengandung 

nitrogen hampir sebanyak 80%, dan nitrogen merupakan bagian dari protein dan 

molekul lain yang menyusun mahluk hidup.  Meskipun nitrogen di alam tersedia 

secara melimpah, namun tidak semua nitrogen (N2) dapat digunakan oleh 

tanaman, sehingga diperlukan fiksasi nitrogen baik secara kimiawi maupun 

biologis.  Proses fiksasi nitrogen merupakan suatu proses yang menentukan 

produktivitas tanah karena siklus nitrogen yang terjadi di alam merupakan salah 

satu komponen penting dalam siklus kimia di bumi.   
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Plasmid merupakan molekul DNA berbentuk sirkuler dan mampu 

bereplikasi dalam sitoplasma bakteri secara bebas.  Plasmid juga membawa gen-

gen ketahanan yang berguna sebagai penyeleksi sel-sel bakteri yang mengandung 

plasmid rekombinan.  Plasmid biasanya merupakan istilah yang digunakan untuk 

menyebut DNA dari bakteri, salah satunya adalah Bradyrhizobium japonicum. 

Bradyrhizobium japonicum adalah bakteri gram negatif berbentuk batang yang 

merupakan bagian dari Rhizobia dan merupakan simbion tanaman kedelai dalam 

fiksasi N2. 

Meskipun telah ditemukan cara untuk meningkatkan hasil panen tanaman 

kedelai, namun petani masih memiliki kendala dalam produksi kedelai salah 

satunya adalah serangan hama.  Sejauh ini kerugian yang dialami oleh sektor 

pertanian Indonesia karena serangan hama dan penyakit mencapai miliaran rupiah 

dan menurunkan produksi hingga 20%.  Menghadapi kendala tersebut menye-

babkan petani menggunakan pestisida, baik pestisida kimia maupun hayati. 

Namun karena penggunaan pestisida kimia dapat memberi dampak negatif 

terhadap lingkungan dan manusia, maka petani mulai mencari alternatif lain untuk 

mengendalikan hama dan penyakit salah satunya dengan menggunakan pestisida 

hayati yang merupakan hasil ekstraksi dari bagian tertentu tanaman seperti akar, 

daun, buah, maupun biji.  Insektisida hayati umumnya digunakan untuk 

mengendalikan hama dan penyakit karena bersifat insektisidal dan bakterisidal. 

Berdasarkan hal di atas, maka perlu dilakukan uji terhadap beberapa 

macam pestisida hayati yang sering digunakan oleh petani (pestisida daun mimba, 

pepaya, sirsak, tembakau rajangan, serta umbi bawang putih) terhadap plasmid B. 
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japonicum.  Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh plasmid B. japonicum 

yang tidak mati meskipun terpapar beberapa macam pestisida hayati tersebut dan 

petani tidak perlu takut dalam proses pemberian pestisida hayati. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat plasmid Bradyrhizobium japonicum yang resisten 

terhadap pemberian 5 macam insektisida nabati yang sering digunakan oleh petani 

yaitu pestisida daun mimba, daun pepaya, daun sirsak, tembakau rajangan, dan 

bawang putih? 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah plasmid 

Bradyrhizobium japonicum tahan terhadap 5 macam insektisida nabati yang 

sering digunakan oleh petani. 

1.4. Hipotesis 

 Diduga setidaknya terdapat satu plasmid Bradyrhizobium japonicum yang 

resisten terhadap beberapa jenis pestisida nabati yang sering digunakan oleh 

petani. 


