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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting 

dalam peradaban manusia. Padi sudah dikenal sebagai tanaman pangan sejak 

jaman prasejarah. Pada saat ini produksi padi dunia menempati urutan ketiga dari 

semua serealia setelah jagung dan gandum (Purnamaningsih, 2006). Hal inilah 

yang menjadikan beras sebagai salah satu kebutuhan pangan terbesar di Indonesia. 

Kebutuhan pangan akan beras di Indonesia akan semakin meningkat seiring 

dengan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri. 

Produktivitas padi nasional pada tahun 2015 mengalami peningkatan 4.514.783 

ton/ha atau  6,37% dari tahun 2014 (BPS, 2016). Apabila produktivitas ini tidak di 

pertahankan atau malah mengelami pennurunan, Indonesia akan mengalami 

defisit beras pada tahun 2020 hingga mencapai 9,7 juta ton apabila tidak 

dilakukan peningkatan produksi secara nyata. (JICA,1997 dalam maftuchah : 

2012).  

Upaya peningkatan produksi dapat dilakukan dengan menggunakan 

varietas unggul, perbaikan teknis budidaya, lingkungan, serta pemanfaatan 

mikroorganisme yang mampu bersimbiosis mutualisme dengan tanaman padi 

dalam peningkatan produksi, baik dalam penyediaan unsur hara (UH), sinstesis 

Growth Hormone (GH), dan lain sebagainya.  

Keberadaan mikroorganisme di alam sangat beragam dan peranannya 

mencangkup dalam beberapa bidang diantaranya dalam bidang pertanian. Peranan 

mikroorganisme dalam bidang pertanian sangatlah beragam, dapat bermanfaat



2 

 

ataupun merugikan. Mikroorganisme bermanfaat juga dapat digolongkan menjadi 

dua golongan yakni simbiosis dan non simbiosis. Bakteri endofitik merupakan 

golongan bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman yang terdapat dalam jaringan 

tanaman. Bakteri yang menempati jaringan tanaman tanpa menimbulkan gejala 

penyakit pada tanaman (Hallmann, 2001). Mikroorganisme bermanfaat yang 

mampu memberikan peningkatan produksi dalam budidaya tergolong kedalam 

Plant Growth Promotion Bacteria (PGPB) yang merupakan sebagian dari 

beberapa jenis mikroorganisme bermafaat dan bersimbiosis dengan tanaman.   

Sebaran dan distribusi PGPB ini tentunya akan mempengaruhi produksi 

tanaman yang akan berhubungan dengan bahan yang disintesis oleh bakteri 

tersebut. Produksi tananaman sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan factor 

internal. Faktor internal sangat dipengaruhi oleh sifat genetic tanaman yang 

meliputi kemampuan tanaman dalam menyediakan kebutuhan tanaman akan unsur 

hara dan hormon misalnya dengan keberadaan PGPB. Beberapa tanaman 

memiliki mekanisme unik yang berhubungan dengan distribusi dan sintesis 

hormon. Oleh karena itu, belum diketahui mekanisme interaksi dan distribusi 

dalam jaringan tanaman padi.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya (Susilo, 2015), dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh 10 isolat yang memiliki 

kemampuan fiksasi N dan produksi senyawa metabolit sekunder berupa Zat 

Pengatur Tumbuh (ZPT) yang cukup baik bagi tanaman. Namun, dari penelitian 

tersebut belum diketahui mengenai mekanisme interaksi dan distribusi bakteri 

pada jaringan tanaman baik dalam beberapa organ tanaman yakni akar, batang, 
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dan daun tanaman padi. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme interaksi dan distribusi bakteri 

menggunakan bakteri mutan endofitik yang telah di transformasi dengan 

menyisipkan gen gfp pada masing-masing isolat bakteri tersebut.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pola interaksi dan distribusi mutan bakteri endofitik 

+gfp (green fluorescent protein) pada jaringan tanaman padi secara in vitro

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pola interaksi dan distribusi 

mutan bakteri endofitik +gfp (green fluorescent protein) pada jaringan tanaman 

padi secara in vitro  

1.4. Hipotesis 

Interaksi dan distribusi mutan bakteri +gfp (green fluorescent protein) 

mempunyai pola yang berbeda pada jaringan tanaman padi secara in vitro  


