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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pisang (Musa paradisiaca L) merupakan tanaman yang telah lama dikenal oleh

masyarakat di hampir semua pelosok daerah di Indonesia.  Tanaman ini mudah

ditemukan karena mudah tumbuh di mana saja di Indonesia. Di Provinsi

Lampung, pisang merupakan sumber pendapatan keluarga petani karena sebagai

komoditas ekspor.  Buah pisang di daerah ini selain untuk memenuhi kebutuhan

pasar lokal juga dikirim ke luar daerah Lampung terutama ke Jakarta, bahkan

sampai ke Jepang dan Singapura (Efri & Aeny, 2004).

Salah satu masalah utama dalam budidaya tanaman pisang di Lampung, bahkan di

Indonesia, yaitu serangan bakteri Ralstonia sp. atau sekarang lebih dikenal

dengan Blood Disease Bacterium (BDB) yang menyebabkan penyakit layu

bakteri.  Sejak penyakit ini ditemukan pertama kali oleh Ernst-Gaumann di

Sulawesi tahun 1906 (Fegan, 2005 dalam Aeny dkk., 2007), produksi tanaman

pisang di Indonesia terus menurun dengan sangat tajam. Di daerah Lombok,

tanaman pisang mengalami kerugian yang sangat tinggi akibat serangan penyakit

ini yaitu berkisar antara 10 - 40 % bahkan dapat mencapai 93,1% pada tingkat

serangan berat (Ernawati, 2003).
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Berdasarkan pengamatan di lapang, serangan layu bakteri terjadi dimulai dari

daun-daun yang masih muda yaitu mengalami perubahan warna menjadi kuning

dimulai pada bagian yang berbatasan dengan tulang daun dan selanjutnya warna

kuning tersebut berubah menjadi coklat.  Pada tanaman yang sudah berbuah,

adanya serangan layu bakteri pada bagian buah tidak tampak dari luar, tetapi

apabila buah pisang tersebut dipotong maka bagian dalam buah tampak berwarna

kuning kecoklatan sampai dengan kehitaman.  Daging buah keras seperti buah

yang sehat. Namun, ada pula buah pisang yang terserang layu bakteri

menunjukkan kondisi daging  buahnya menjadi lunak membusuk berwarna

kuning kecoklatan seperti mentega yang mancair. Dapat dipastikan bahwa

tanaman pisang yang sudah terserang penyakit layu bakteri akan mengalami

kematian.

Penyakit layu bakteri sulit dikendalikan, terutama karena patogennya memiliki

kemampuan bertahan hidup dan beradaptasi dengan ekosistemnya (Hayward,

1994). Bakteri Ralstonia sp. memiliki wilayah sebar hampir di seluruh dunia,

terutama di daerah tropik dan subtropik, mulai dari dataran rendah hingga dataran

tinggi > 2500 m dpl. Berdasarkan kisaran inangnya, strain Ralstonia sp.

dikelompokkan menjadi lima ras (Ras 1 - Ras 5) dan memiliki kisaran inang lebih

dari 400 spesies tanaman yang tergolong dalam lebih dari 80 famili. Ralstonia sp.

yang menyerang pisang dikelompokkan sebagai ras 2 (Semangun, 1991).

Berdasarkan kemampuan menggunakan sumber nutrisi, terutama asam organik

dan karbohidrat, strain R. solanacearum terbagi menjadi lima biovar (Biovar 1 -

Biovar 5) (Seal & Elphinstone, 1994). Patogen ini juga memiliki kemampuan

bertahan hidup dalam bibit, dalam tanah, dan bahkan pada rizosfer tanaman bukan

inang (Janse, 1988 dalam Machmud & Suryadi, 2006)
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Salah satu usaha pengendalian terhadap penyakit layu bakteri yang paling banyak

dilakukan di lapangan adalah penggunaan varietas tahan. Namun teknik

pengendalian dengan varietas tahan belum berhasil karena banyaknya strain baru

yang diduga lebih virulen sehingga mematahkan ketahanan varietas tersebut.

Sementara itu penggunaan antibiotika (bakterisida) selain harganya mahal juga

dapat menimbulkan masalah-masalah baru seperti resistensi, terbunuhnya

mikroorganisme bermanfaat serta pencemaran lingkungan (Nawangsih, 2000).

Keadaan seperti ini yang memacu para peneliti untuk menemukan alternatif

pengendalian yang lebih efektif, murah, serta tidak mencemari lingkungan.  Salah

satu cara pengendalian yang berpotensi untuk dikembangkan adalah penggunaan

agensia hayati misalnya menggunakan bakteri  antagonis Pseudomonas kelompok

fluoresen (Fluorescens Pseudomonads).

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan menguji pengaruh Pseudomonas

kelompok fluoresen terhadap pertumbuhan Blood Disease Bacterium (BDB) serta

memperoleh isolat yang paling baik dalam menghambat pertumbuhan Blood

Disease Bacterium (BDB) secara in vitro.

C. Kerangka Pemikiran
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Penggunaan agen pengendali hayati (APH) dalam mengendalikan organisme

pengganggu tanaman (OPT) semakin berkembang karena cara ini lebih unggul

dibanding pengendalian berbasis pestisida. Beberapa keunggulan tersebut yaitu

aman bagi manusia, musuh alami dan lingkungan, dapat mencegah timbulnya

ledakan OPT sekunder, produk tanaman yang dihasilkan bebas dari residu

pestisida, terdapat di sekitar pertanaman sehingga mengurangi ketergantungan

petani terhadap pestisida sintetis, serta menghemat biaya produksi karena aplikasi

cukup dilakukan satu atau dua kali dalam satu musim panen (Hanudin dkk, 2007).

Pengendalian hayati merupakan alternatif pengendalian penyakit layu bakteri pada

berbagai tanaman.  Bakteri Pseudomonas fluorescens dan Bacillus sp. akhir-akhir

ini banyak dimanfaatkan untuk pengendalian penyakit tanaman (Campbell, 1989).

Pseudomonas kelompok fluoresen diketahui dapat menekan perkembangan

penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia sp. pada tomat (Aspiras &

de la Cruz, 1985), kentang (Gunawan, 1995), jahe (Nasrun, 1996), dan pisang

(Sumardiyono dkk., 2001).

Pseudomonas kelompok fluoresen telah dilaporkan mampu menghambat

perkembangan populasi penyakit yang ditimbulkan oleh cendawan dan bakteri.

Pseudomonas kelompok fluoresen dapat menghasilkan antibiotik, siderofor dan

metabolit sekunder yang sifatnya dapat menghambat aktivitas mikroorganisme

lain (Hanudin dkk, 2007).

Berdasarkan hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan, yaitu dengan mengisolasi

sample tanah dari berbagai lokasi di Bandar Lampung (Gunung Terang, Gedong

Meneng, Way Kandis, Untung Suropati, Tanjung Seneng, Rajabasa), Lampung

Selatan (Natar, Way Hui, Jatimulyo, Karang Anyar, Kalianda) serta Pesawaran
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(Masgar dan Hanura) terdapat beberapa isolat yang memiliki koloni berpendar

kuning kehijauan terang mencolok di bawah sinar lampu ultraviolet. Isolat Natar

lokasi Lampung Selatan tampak berpendar dengan sangat terang dibandingkan

dengan isolat lain yang menunjukkan koloni berpendar juga. Berdasarkan

penampilan tersebut diduga isolat Natar memiliki daya antagonis yang paling

baik terhadap patogen.

D. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1.  Terdapat isolat-isolat bakteri Pseudomonas kelompok fluoresen yang

memberikan pengaruh penghambatan terhadap pertumbuhan Blood Disease

Bacterium (BDB)  secara in vitro.

2.  Bakteri Pseudomonas berfluoresen isolat Natar mempunyai kemampuan

penghambatan yang tertinggi terhadap Blood Disease Bacterium (BDB)

secara in vitro.


