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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kaktus dikenal sebagai tanaman yang sangat menyukai curah hujan yang 

sangat rendah, selain itu tanaman ini juga merupakan tanaman yang cara 

perawatannya tidak memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh. Menurut 

Rismunandar (1994:6) tanaman kaktus bukan merupakan penghuni padang pasir 

saja, melainkan juga merupakan penghuni daerah yang sangat dingin dan juga 

bersalju seperti pegunungan. Menurut Rukmana (1998:12) masuknya tanaman 

kaktus ke Indonesia sudah sejak satu abad yang lalu. Tahun 1900-an, pemerintah 

Hindia Belanda mendatangkan bibit kaktus dalam jumlah besar. Tujuannya adalah 

untuk memakainya sebagai makanan ternak, terutama untuk di daerah kering 

seperti Madura, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan 

Tenggara.  

Tanaman kaktus mampu hidup di daerah yang kekurangan air dan  tanaman 

ini jarang ditemukan terserang penyakit. Hal ini dikarenakan pada tanaman kaktus 

khususnya bagian tanah di sekitar perakarannya terdapat mikroba pada lapisan 

tanah yang mampu menghambat patogen yang dapat merusak tumbuh kembang 

tanaman ini, serta mampu memacu pertumbuhan tanaman kaktus. Mikroba yang 

terdapat pada lapisan tanah ini yaitu termasuk dalam kelompok rizobakteri 

pemacu tumbuh tanaman/Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR). 

Beberapa bakteri tanah berasosiasi dengan akar tanaman 
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 dan memberikan pengaruh yang bermanfaat bagi tanaman inangnya. Menurut 

Soenandar (2010:28) bakteri pemacu tumbuh tanaman atau yang biasa disebut 

dengan Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) merupakan bakteri yang 

mengkoloni perakaran tanaman dan memiliki manfaat bagi perumbuhan tanaman. 

Menurut Widyati (2017:57-58) bakteri PGPR membantu pertumbuhan tanaman 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bakteri 

menghasilkan senyawa volatil dan fitohormon. Sedangkan secara tidak langsung 

PGPR berperan dalam agen biokontrol untuk mengendalikan patogen dengan cara 

merombak senyawa-senyawa berbahaya yang dapat merugikan.  

Menurut Darmadi (2008:11) mikroba patogen memiliki sifat khusus yang 

sangat berbeda dengan agen penyebab penyakit lainnya yaitu: mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dengan cara berkembang biak dan memerlukan habitat 

yang cocok. Salah satu contohnya yaitu jamur Aspergillus niger, jamur ini dapat 

menyebabkan penyakit seperti busuk pada tanaman. A. niger biasanya menyerang 

pada bagian buah yang terdapat pada tanaman tersebut. Menurut Soesanto 

(2006:190) terjadinya busuk pada tanaman yaitu disebabkan oleh jamur A. niger. 

Pada bagian buah yang terinfeksi akan tampak basah dan mengandung cairan 

berwarna kuning, yang selanjutnya berubah menjadi cokelat di bagian pangkal 

buah.  

Salah satu manfaat dari bakteri PGPR ini adalah sebagai agen pengendali 

hayati. Dimana bakteri PGPR yang berada disekitar perakaran tanaman kaktus ini 

akan dijadikan sebagai bakteri antagonis yang mampu mengendalikan penyakit 

tanaman seperti busuk tanaman yang disebabkan oleh jamur A. niger. 

Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan cara mengkompensasi kerusakan yang 
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diakibatkan oleh organisme perusak tanaman sehingga tidak mengurangi 

produktivitasnya secara nyata.  

Penelitian sebelumnya, telah menunjukkan bahwa Pemanfaatan Plant 

Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) dalam pengendalian penyakit tungro 

pada padi lokal Kalimantan Selatan, seperti penelitian Salamiah (2015:1451) 

penggunaan PGPR yang diaplikasikan ke tanaman padi memberikan pengaruh 

yang nyata pada panjang malai tanaman padi. Dari 15 isolat PGPR yang berhasil 

diisolasi, ditemukan lima isolat yang berpotensi untuk dipergunakan sebagai agen 

hayati pengendali penyakit tungro. Dari tiga isolat PGPR yang diaplikasikan di 

lapangan, terdapat satu isolat (Pseudomonas fluorescens isolat 2) yang mampu 

menekan serangan tungro pada padi varietas Inpara. Kemudian Sulistyoningtyas 

dkk (2017:397-398) menyatakan bahwa penggunaan PGPR dengan menggunakan 

bakteri P. fluorescens dan Bacillus subtilis dengan berbagai komposisi mampu 

meningkatkan pertumbuhan bud chip tebu varietas PS 882.   

Pengujian suatu bakteri PGPR dalam pengendaliaan patogen merupakan 

salah satu kajian ilmu di bidang mikrobiologi. Mikrobiologi adalah salah satu 

cabang ilmu dari biologi yang memerlukan ilmu pendukung kimia, fisika dan 

biokimia. Mikrobiologi terapan di Program Studi Pendidikan Biologi merupakan 

mata kuliah pilihan yang diajarkan sebagai penunjang untuk melakukan tugas 

akhir dalam penelitian. Pada dasarnya belum ada informasi terkait tentang bakteri 

PGPR yang memiliki kemampuan dalam mengendalikan jamur patogen. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis merasa perlu melakukan 

penelitian yang berjudul “Uji Antagonis Rizobakteri Pemacu Tumbuh 

Tanaman/Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) Pada Kaktus 
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(Cereus repandus Mill.) Terhadap Jamur Aspergillus niger Sebagai Materi 

Pengayaan Praktikum Mata Kuliah Mikrobiologi Terapan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah isolat bakteri PGPR 

pada tanaman kaktus (C. repandus Mill.) memiliki kemampuan dalam 

menghambat pertumbuhan jamur A. niger? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isolat bakteri PGPR 

pada tanaman kaktus (C. repandus Mill.) yang memiliki kemampuan dalam 

menghambat pertumbuhan jamur A. niger. 

 

1.4     Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Sumber referensi bagi masyarakat terkait bakteri PGPR. 

3. Pemanfaatan bakteri PGPR yang dapat diaplikasikan bagi tanaman lain. 

4. Dapat dijadikan sebagai bahan pengayaan  pada mata kuliah mikrobiologi 

terapan.

 


