
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rhizobium  

 Rhizobium merupakan spesies bakteri yang dikenal sebagai bakteri 

penambat nitrogen.  Bakteri ini dapat menginfeksi akar tanaman kacang–kacangan 

(legume) sehingga menimbulkan munculnya bintil akar atau yang disebut dengan 

nodul akar sebagai tempat untuk melakukan fiksasi nitrogen.  Sistem enzim 

bakteri ini dapat memenuhi kebutuhan tanaman inang akan nitrogen secara 

konstan atau  terus–menerus, dan tanaman inang memenuhi kebutuhan bakteri 

akan nutrisi dan energi untuk aktifitasnya (Burdass, 2002) 

 Bradyrhizobium memiliki kemampuan untuk menginfeksi rambut akar 

dari tanaman kacang-kacangan sehingga tanaman dapat membentuk nodul.  

Proses nodulasi merupakan proses yang komplek dan melibatkan interaksi antara 

Bradyrhizobium japonicum dan tanaman inang.   Dengan adanya  nodul pada akar 

yang disebabkan oleh Bradyrhizobium hal ini dapat meningkatkan fiksasi nitrogen 

pada tanaman (Lobato et al, 2015) 

2.2 Karakter Bradyrhizobium japonicum 

Pada Idiyah (1997) dalam Mberu (2011) disebutkan bahwa 

Bradyrhizobium japonicum pada tegakan jati memiliki karakter sebagai berikut: 

a. Bersimbiosis dengan tanaman kedelai 

b. Bersifat gram negatif 

c. Berbentuk basilus 

d. Memiliki pertumbuhan yang cepat 
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e. Warna koloni bervariasi 

f. Ketebalan koloni bervariasi dari tipis sampai tebal 

g. Sifat koloni bervariasi dari berlendir sampai sangat berlendir 

h. Mampu melakukan fiksasi nitrogen biologis 

i. Ujung koloni bervariasi dari bercabang sampai sangat bercabang 

 

2.3 Fiksasi Nitrogen Biologis (FNB) 

Fiksasi nitrogen biologis merupakan proses reduksi nitrogen bebas (N2) 

menjadi ammonia (NH3) oleh kegiatan jasad  prokariotik.   Baik yang 

bersimbiotik maupun non simbiotik. Bakteri pemfiksasi nitrogen non simbiotik 

antara lain Azetobacter, Clostridium, Azospirillum, dan Cyanobacteria.  

Sedangkan bakteri pemfiksasi nitrogen yang bersimbiosis dengan tanaman antara 

lain Rhizobium dan Anabaena azollae (Lobato et al, 2015) 

 

2.4 Gen-Gen yang Mempengaruhi Fiksasi Nitrogen Biologis 

Ada 3 macam  gen yang mempengaruhi fiksasi nitrogen biologis yaitu gen 

nod. Gen nif, dan gen fix. Gen nod merupakan gen yang berperan penting dalam 

pembentukan nodul. Gen ini terdapat pada plasmid sym yang mengandung gen 

spesifitas yang menahan strain Rhizobium pada tumbuhan inang.  Gen nif 

merupakan gen yang mengendalikan fiksasi N2. Terdapat 5 macam gen fix yaitu 

gen fix A, fix B, dan fix C bertugas untuk menyandi protein yang mengatur 

sumbangan elektron pada nitrogenase, sedangkan gen fix L dan fix J berfungsi 

untuk mengontrol aktifator transkripsional dan aktivitasnya ditingkatkan secara 

dramatis dengan fosforilasi (Mberu, 2011) 
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2.5 Plasmid 

Plasmid merupakan molekul DNA yang biasanya sirkular dan terpisah dari 

kromosom tuan rumah, sering ditemukan dalam bakteri dan beberapa sel jenis 

lain.  Plasmid dapat dibedakan berdasarkan sifat utamanya yaitu Plasmid F atau 

plasmid fertilitas yang hanya membawa gen tra yang berfungsi untuk melakukan 

transfer plasmid secara konjugasi.  Plasmid R atau plasmid ketahanan yang 

membawa gen ketahanan bagi sel inang terhadap satu atau lebih gen anti bakteria.  

Plasmid col yang mengkode kolkisin, yaitu protein yang mampu membunuh 

bakteri lain.  Plasmid degradatif yang memungkinkan bakteri melakukan 

metabolisme molekul tidak biasa.  Dan jenis plasmid yang terakhir adalah plasmid 

virulensi yang menyebabkan patogenitas pada bakteri inang, misalnya plasmid Ti 

pada Agrobacterium tumefacient (Maftuchah, 2012) 

 

2.6 Pestisida Nabati 

 Pestisida Nabati diartikan sebagai pestisida yang bahan dasarnya berasal 

dari tumbuhan, karena terbuat dari bahan-bahan alami.  Jenis pestisida ini mudah 

terurai di alam sehingga residunya mudah hilang dan aman bagi manusia. 

Pestisida nabati memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai  repelant yang 

menolak kehadiran serangga, misalnya dengan bau yang menyengat.  Sebagai 

antifeedant untuk mencegah serangga makan tanaman yang disemprot, merusak 

perkembangan telur, larva, pupa, menghambat reproduksi serangga betina, racun 

syaraf, dan mengacaukan sistem syaraf di dalam tubuh serangga. Sebagai 



7 
 

atraktan, yaitu pemikat serangga, yang dapat dipakai sebagai perangkap serangga, 

serta mengendalian jamur atau bakteri (Kadja, 2010) 

 

2.7 Efek Pestisida terhadap Bakteri Tanah 

Pengaruh pestisida terhadap mikroba tanah tergantung pada kondisi fisik, 

kimia, biokimia dan konsentrasi pestisida yang ada di tanah. Seperti yang telah 

diketahui, insektisida merupakan racun yang tidak hanya mempengaruhi reaksi 

biokimia dan fisiologi patogen target namun juga mempengaruhi populasi dan 

aktivitas organism non-target yang ada di tanah juga (Uyanoz dkk. 2005) 

Namun hasil penelitian Sulistinah (2011) meyatakan bahwa Populasi 

bakteri dan fungi di tanah yang mengandung pestisida pada awalnya terhambat, 

namun kemudian mampu melakukan peningkatan proliferasi pada periode 

berikutnya, dan kembali stabil sampai akhir masa inkubasi selama pengamatan.  

Penambahan bahan organik terhadap tanah tercemar pestisida juga dapat 

mendukung populasi mikroba yang kemudian efektif memineralisasi residu 

pestisida menjadi nutrisi tanah.  Inokulan bakteri pendegradasi senyawa toksik 

pada awal pengamatan sampai dua minggu inkubasi mengalami kenaikan sebagai 

ekspresi sintasnya inokulan pada tanah tercemar pestisida.  Hal tersebut sesuai 

dengan  hasil  penelitian Paivio (1999) yang menyatakan bahwa pertumbuhan 

mikroba tanah yang terpapar oleh pestisida tidak terlalu terpengaruh.  Pada hari 

ke-1 dan 2 pemberian pestisida pertumbuhan mikroba memang terhambat, namun 

pada  hari ke-8 aktifitas mikroba sudah kembali seperti semula. 
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2.8 Bahan Aktif Daun Mimba 

Daun mimba diketahui mengandung salanin, nimbenin, dan mellantriol 

yang efektif untuk mengendalikan hama ulat, kutu daun, wereng, walang sangit,  

hama penghisap, penggerek batang, penyakit padi, jamur, bakteri, nematode, dan 

sebagainya (Khater, 2012).  Daun mimba juga mengandung Azadyrachtin yang 

berfunggi sebagai antifeedant (mencegah makan) dan sebagai repellent (penolak 

makan), mengganggu dan menghambat perkembangan larva, serangga dewasa, 

serta mencegah larva ganti kulit (Bukhari, 2010) 

Azadirachtin merupakan tetranortriterpenoid yang secara struktural mirip 

dengan hormon serangga ecdysone yang aktifitas biologisnya dapat mengganggu 

metamorfosis serangga.  Zat ini mengganggu sintesis hormon serangga sehingga 

menyebabkan perubahan fisiologis dan perilaku serangga seperti anoreksia yaitu 

menolak dan menjauhi pakan.  Zat ini juga menyebabkan kemandulan pada 

serangga betina karena sifatnya yang mengganggu perkembangan ovarium dan 

kesuburan (Khater, 2012) 

 

2.9 Bahan Aktif Daun Tembakau 

Daun tembakau mengandung bahan aktif nikotin yang efektif 

mengendalikan hama thrips, kutu daun, dan beberapa penyakit padi (Rustama, 

2005). Sedangkan dalam Anggriani dkk (2013), disebutkan bahwa senyawa yang 

terkandung dalam filtrat daun tembakau adalah nikotin dan terpenoid.  Selain itu, 

hasil penelitian Hasanah (2012) menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak daun 

tembakau tanpa kombinasi dapat menyebabkan kematian walang sangit hingga 

81,25%.  
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Selain nikotin, daun tembakau juga mengandung senyawa aktif terpenoid 

yang memiliki rasa pahit dan bersifat antifeedant yang menghambat aktifitas 

serangga (Anggriani dkk, 2013).  Terpenoid juga bersifat repellent atau penolak 

serangga karena baunya yang menyengat. Senyawa ini berperan sebagai racun 

perut yang dapat mematikan serangga.  Senyawa ini akan masuk ke dalam saluran 

pencernaan melalui makanan, kemudian diserap oleh saluran pencernaan tengah 

yang berfungsi sebagai tempat perombakan makanan secara enzimatis (Afifah, 

2015) 

Endah dan Heri (2000) menyatakan bahwa senyawa terpenoid dapat 

mempengaruhi fungsi syaraf yaitu menghambat enzim kolinesterase, sehingga 

terjadi gangguan transmisi ransang yang mengakibatkan menurunnya koordinasi 

kerja otot, konvuli, dan kematian serangga.  

 

2.10 Bahan Aktif Daun Pepaya 

Menurut Winarno (1986) dalam Ningrum (2014), Daun pepaya memiliki 

sejumlah kandungan kimia, seperti mengandung enzim papain, alkaloid, 

Pseudocarpaine, Flavonoid, Saponin, tannin, glikosida, karposid, dan saponin.  

Daun pepaya mengandung zat aktif enzim papain, alkaloid, dan glikosid sehingga 

efektif untuk mengendalikan ulat dan hama penghisap.  Papain adalah enzim 

hidrolase sistein protease yang ada pada getah tanaman pepaya, baik di daun, 

batang maupun buahnya.  Getah pepaya mengandung sedikitnya tiga jenis enzim 

yaitu papain (10%), khimopapain (45%), dan lisozim (20%).  Komponen paling 

aktif dari getah pepaya adalah khimopapain, yaitu enzim yang mampu 

menggumpalkan susu dan mengempukkan daging (Fachraniah, 2015) 
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Papain termasuk enzim hidrolase yang mengkatalisis reaksi hidrolisis 

suatu substrat dengan pertolongan molekul air yang memiliki efek terhadap 

organisme pengganggu tanaman seperti penolak makan, racun kontak, dan 

mengganggu fisiologis serangga.  Saponin dan alkaloid merupakan racun perut, 

bila senyawa tersebut masuk dalam tubuh serangga maka alat pencernaannya akan 

menjadi terganggu.  Alkaloid juga mampu menghambat pertumbuhan serangga, 

terutama tiga hormon utama dalam serangga yaitu hormon otak (brain hormone), 

hormon edikson, dan hormon pertumbuhan (juvenile hormone). Tidak 

berkembangnya hormon tersebut dapat menyebabkan kegagalan metamorphosis 

(Robinson, 1995 dalam Ningrum, 2014) 

Flavonoid merupakan senyawa kimia pada daun pepaya yang dapat 

bekerja sebagai inhibitor kuat pernapasan atau sebagai racun pernapasan. 

Flavonoid mempunyai cara kerja yaitu dengan masuk ke dalam tubuh ulat melalui 

sistem pernapasan yang kemudian akan menimbulkan penurunan fungsi syaraf 

serta kerusakan pada sistem pernapasan dan mengakibatkan ulat tidak bisa 

bernapas dan akhirnya mati (Robinson, 1995 dalam Ningrum, 2014) 

 

2.11 Bahan Aktif Daun Sirsak 

Daun sirsak mengandung bahan aktif annonain yang efektif 

mengendalikan hama thrips, wereng, walang sangit, dan penyakit padi.  Hasil 

penelitian Prananda (2013) menunjukkan bahwa bubuk daun sirsak mampu 

membunuh 50% hama lalat buah Bactrocera carambolae Linn dalam waktu 48 

jam pada konsentrasi 8.38%.  Ekstrak bubuk daun sirsak juga dapat menyebabkan 



11 
 

penurunan fertilitas, serta perubahan perilaku menjauhi pakan, dan terbang imago 

menjadi lambat. 

 

2.12 Bahan Aktif Umbi Bawang Putih 

Umbi bawang putih mengandung senyawa alkaloid, saponin, dan tannin 

(Rustama, 2005), karbohidrat, alkaloid, flavonoid, hidroquinon, dan saponin 

Safitri, 2004).  Dalam Yenie dkk (2013), diketahui bahwa ekstrak kental dari daun 

papaya dan umbi bawang putih mengandung beberapa metabolit sekunder yang 

dapat dimanfaatkan sebagai insektisida hayati yaitu: alkaloid, flavonoid, saponin, 

tannin, dan sulfur.  Setiap senyawa metabolit sekunder dan sulfur yang telah diuji 

mempunyai kemampuan yang berbeda dalam membunuh ataupun mengendalikan 

hama. 

 

2.13  Elektroforesis 

 Elektroforesis adalah suatu cara analisis kimiawi yang didasarkan pada 

pergerakan molekul-molekul protein bermuatan di dalam medan listrik (titik 

isoelektrik). Pergerakan molekul dalam medan listrik dipengaruhi oleh bentuk, 

ukuran, besar muatan dan sifat kimia dari molekul.  Pemisahan dilakukan 

berdasarkan perbedaan ukuran berat molekul dan muatan listrik yang dikandung 

oleh makro-molekul tersebut.  Bila arus listrik dialirkan pada suatu medium 

penyangga yang telah berisi protein plasma maka komponen-komponen protein 

tersebut akan mulai bermigrasi (Pratiwi, 2001) 

 Teknik elektroforesis dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu : 

elektroforesis larutan (moving boundary electrophoresis) dan elektroforesis 
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daerah (zone electrophoresis).  Pada teknik elektroforesis larutan, larutan 

penyangga yang mengandung makro-molekul ditempatkan dalam suatu kamar 

tertutup dan dialiri arus listrik.  Kecepatan migrasi dari makro molekul diukur 

dengan jalan melihat terjadinya pemisahan dari molekul (terlihat seperti pita) di 

dalam pelarut.  Sedangkan teknik elektroforesis daerah adalah menggunakan suatu 

bahan padat yang berfungsi sebagai media penunjang yang berisi (diberi) larutan 

penyangga (Pratiwi, 2001) 

Media penunjang yang biasa dipakai adalah gel agarose, gel pati, gel 

poliakrilamida dan kertas sellulose poliasetat. Adapaun elektroforesis daerah 

disebut sebagai elektroforesis gel dengan dua buah model yaitu horizontal dan 

vertikal. Metode yang biasa digunakan adalah model horizontal, karena 

mempunyai beberapa keuntungan yaitu peralatan yang digunakan sangat 

sederhana, relatif murah dan pemisahan untuk enzim tertentu dapat menghasilkan 

pemisahan yang lebih baik (Pratiwi, 2001) 


