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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Padi sawah merupakan sumber pangan pokok bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia, sehingga keterbatasan penyediaannya tidak hanya 

berdampak pada ketahanan pangan bangsa, akan tetapi dapat mengakibatkan 

dampak yang lebih luas terutama pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik 

bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

produktivitas padi sawah, namun demikian teknik budidaya yang menggunakan 

pupuk dan pestisida kimia harus diminimalisasi, diganti dengan teknik budidaya 

yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan (Sutariati, 2014). 

Penggunaan senyawa kimia sebagai pupuk dan pestisida dibidang 

pertanian semakin meningkat seiring dengan berkembangnya pertanian modern. 

Hal ini menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama 

meningkatnya pencemaran lingkungan. Masyarakat saat ini cenderung lebih 

memilih pangan yang bebas pestisida dan bahan kimia lainnya. Kesadaran akan 

lingkungan yang sehat dan perkembangan dibidang bioteknologi telah mendorong 

berkembangnya penelitian tentang penggunaan mikroorganisme, khususnya 

bakteri dan cendawan, sebagai agen pupuk hayati dan pestisida alami yang ramah 

lingkungan. Penemuan ini diduga akan menjadi tren baru dalam pertanian modern 

(Widayanti, 2007). 

Teknologi yang sedang pesat saat ini adalah pemanfaatan mikroorganisme 

(bakteri safrofit non patogenik) yang dieksplorasi dari rizosfer tanaman. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa rizobakteri memiliki kemampuan mengkolonisasi rizosfer 

secara agresif dan beberapa bakteri rizosfer mampu berperan ganda sebagai 

biofertilizer dan bioprotektan pada tanaman (Ashrafuzzaman et al., 2009). 

Penggunaan bakteri non patogenik yang dieksplorasi dari perakaran 

tanaman (Rizobakteri) yang tergolong dalam kelompok Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria (PGPR) merupakan satu sumbangan bioteknologi dalam usaha 

peningkatan produktivitas tanaman. Rizobakteri merupakan kelompok bakteri 

yang hidup secara safrofit pada daerah rizosfer atau daerah perakaran dan 

beberapa jenis diantaranya dapat berperan sebagai pemacu pertumbuhan tanaman 
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dan atau sebagai agens biokontrol terhadap penyakit sehingga mampu 

meningkatkan hasil pertanian (Elango et al., 2013). 

Berbagai jenis bakteri telah diidentifikasi sebagai PGPR.  Hasil penelitian 

Wulandari (2018) diperoleh bakteri bergenus Bacillus sp dari rizosfer tanaman 

karet. Genus Bacillus sp. serta Pseudomonas sp. menghasilkan enzim fosfatase 

yang berperan penting sebagai pelarut P terikat (Mahdi et al., 2010). Azotobacter 

memproduksi Indole Acetic Acid (IAA) dan Gibberllic Acid (GA) yang 

merupakan hormon tumbuh yang penting dan hormon tersebut akan membantu 

dalam perkecambahan dan pertumbuhan (Asma et al., 2012). Wibowo dan 

Alawiah (2007) menambahkan bahwa aplikasi pupuk hayati yang mengandung 

Azospirilium sp. dapat menghasilkan Indole Acetic Acid (IAA), yang berperan 

dalam pembentukan dan pemanjangan akar. 

Aktivitas PGPR yang potensial ini dapat dikembangkan sebagai pupuk 

hayati multifungsi yang efektif dan ramah lingkungan (Bhakthavatchal dkk., 

2013). Pupuk hayati (biofertilizer) adalah media yang menggunakan bahan dasar 

mikroba untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk hayati 

menggunakan inokulan bakteri Bacillus sp, Pseudomonas sp, Azospirillum sp. dan 

Azotobacter sp. pada penanaman padi sawah dan padi gogo telah diketahui dapat 

mengurangi 50% dosis pupuk anorganik serta meningkatkan kualitas tanah 

masam (Aryanto dkk., 2015). 

Potensi rizobakteri sebagai pemacu pertumbuhan tanaman melalui 

kemampuannya melarutkan fosfat, memproduksi hormon tumbuh, dan mampu 

berperan sebagai agen biokontrol merupakan karakteristik rizobakteri yang 

diinginkan. Oleh karena itu untuk memperoleh rizobakteri yang berpotensi 

sebagai PGPR perlu dilakukan penelitian tentang “Isolasi  dan Karakterisasi 

Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) dari Pertanaman Padi di Desa 

Penyasawan Kabupaten Kampar”.  

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan isolat PGPR yang memiliki 

aktifitas biologi (penghasil IAA, pelarut fosfat, dan agen biokontrol) dari tanah 

rizosfer pertanaman padi di Kampar.  
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1.3. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi tentang populasi  

bakteri PGPR yang berpotensi menghasilkan IAA (Indole Acetic Acid), pelarut 

fosfat, dan agen biokontrol dari rizosfer pertanaman padi dan mendapatkan isolat 

murni yang potensial untuk dapat digunakan dalam pembuatan pupuk maupun 

agen hayati. 

 




