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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman serealia sumber karbohidrat 

kedua sesudah padi yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain 

dikonsumsi, jagung juga merupakan bahan dasar atau bahan olahan untuk minyak 

goreng, tepung maizena, ethanol, asam organik, makanan kecil, dan industri pakan 

ternak. Oleh sebab itu jagung dapat dikatakan komoditas komersial pada saat ini 

maupun dimasa mendatang. Akan tetapi petani belum bisa memenuhi kebutuhan 

pangan, pakan maupun industri, sehingga pemerintah harus mengimpor jagung 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (2012), produksi 

jagung tahun 2011 menurun dibandingkan dengan tahun 2010. Produksi jagung 

nasional pada tahun 2011 sebesar 17,23 juta ton sedangkan pada tahun 2010 sebesar 

18, 32 juta ton yang berarti terjadi penurunan sebesar 1,10 juta ton atau sebesar 5,99 

%. Perkiraan penurunan produksi jagung tahun 2011 yang relatif besar terdapat di 

Provinsi Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya 

lahan  penanaman di berbagai daerah tersebut dan masih rendahnya tingkat 

produksi per satuan hektar. 

Pada tahun 2012, impor jagung diperkirakan mencapai 1,5 juta ton, turun 

lebih dari 50% dari impor jagung tahun lalu sebesar 3,144 juta ton. Sekitar 50% 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pakan ternak nasional. 

Sementara Kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak meningkat menjadi 6,75 

juta ton dari tahun lalu 6 juta ton. Angka ini diperoleh dari perkiraan total konsumsi 
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pakan ternak sebesar 13,5 juta ton, terdiri dari 12,3 juta ton pakan ternak dan pakan 

ikan sebesar 1,2 juta ton .  

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu ditingkatkan produktivitas 

tanaman jagung tersebut dengan teknik budidaya yang baik dan sesuai untuk 

menutupi kekurangan jagung sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor jagung 

dari luar negeri. Salah satu faktor penentu produksi tanaman jagung adalah teknik 

budidaya dan pemupukan. Dari penelitian ini difokuskan untuk pemupukan yang 

menggunakan pemanfaatan bakteri endofit yang diharapkan mampu meningkatkan 

hasil jagung serta dapat memecahkan masalah kekurangan jagung di masyarakat. 

Upaya pemanfaatan bakteri endofit sebagai agensia pupuk hayati telah 

banyak digunakan tetapi hingga saat ini belum memberikan hasil yang konsisten. 

Dibandingkan dengan penggunaan pupuk anorganik, peningkatan pertumbuhan 

tanaman dengan pupuk hayati relatif lebih aman terhadap lingkungan. salah satu 

hal yang patut dicermati dalam upaya pemanfaatan pupuk hayati adalah pola 

interaksi yang terjadi antara bakteri endofit dengan tanaman inangnya. Pada 

tanaman leguminosae, upaya pemanfaatan pupuk hayati berhasil seperti yang 

diharapkan, karena pola interaksi yang terjadi merupakan pola asosiasi yang 

simbiotik. 

Peranan bakteri endofit dalam menunjang pertumbuhan tanaman telah 

diketahui dan Quispel (199l) mengusulkan 2 cara untuk meningkatkan kapasitas 

bakteri endofit dalam memberikan sumbangan bagi tanaman yaitu (i) memperluas 

kisaran jenis inang (host range) bagi bakteri simbion (Rhizobium dan Frankia), (ii) 

meningkatkan peran bakteri endofit dengan memodifikasi bakteri rizosfer misalnya 

Azospirillum, menjadi endosimbion yang efektif. Berdasarkan kedua usulan 
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tersebut tampak bahwa titik berat permasalahan terletak pada hubungan yang 

spesifik antara bakteri dengan tanaman. 

Beberapa bakteri diketahui mampu hidup secara harmonis dengan padi dan 

beberapa peneliti melaporkan hasil yang positif percobaan aplikasi bakteri endofit 

untuk meningkatkan pertumbuhan padi. Sumbangan N bakteri endofit untuk 

beberapa varietas padi dapat mencapai 70% kebutuhan total N tanaman (Urquiaga 

et al., 1995). Bakteri endofit tersebut diketahui mampu hidup secara endofit dalam 

tanaman padi (Boddey et al., 1995) dan keberadaannya dalam jaringan padi tidak 

menimbulkan efek patogenik (Zinniel et al., 2002). Keberadaan bakteri endofit 

dalam jaringan padi juga mendapat perhatian dalam beberapa penelitian, dan 

dilaporkan bahwa bakteri endofit berkolonisasi pada xylem padi (James et 

a1.,2001). 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang 

ada dan dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keterkaitan formula bakteri endofitik dengan varietas tanaman 

Jagung, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Jagung 

(Zea mays L.)? 

2. Formula bakteri endofitik yang mana didapat pertumbuhan dan hasil 

tanaman Jagung (Zea mays L.) yang terbaik ?  

3. Varietas Jagung mana yang pertumbuhan dan hasilnya lebih baik.? 
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C. Tujuan 

Penelitian ini secara khusus dimaksudkan untuk mengetahui formula bakteri 

endofitik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil pada beberapa varietas 

tanaman Jagung (Zea mays L.)  

D. Hipotesis 

1. Diduga antara formula bakteri endofitik dengan varietas jagung (Zea mays 

L. ) terjadi interaksi. 

2. Diduga formula bakteri endofitik mampu memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil yang berbeda pada tanaman Jagung (Zea mays L.) 

3. Diduga varietas jagung satu dengan yang lainnya didapat pertumbuhan dan 

hasil yang berbeda. 

 

 




