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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar belakang dan Masalah 

 

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan utama di Indonesia. 

Sebagai bahan pangan, jagung mengandung protein, lemak, mineral, dan vitamin 

(vitamin E, vitamin A, dan vitamin B1). Selain sebagai bahan pangan, jagung juga 

digunakan untuk pakan ternak dan bahan dasar industri, seperti industri minyak 

jagung dan gula jagung (Dewan Jagung Nasional, 2011) 

 

Propinsi Lampung merupakan salah satu daerah sentral produksi tanaman jagung 

di Indonesia. Di Lampung, jagung banyak di tanam di kabupaten Lampung 

Selatan, Lampung Timur dan Lampung Tengah. Produksi jagung Lampung pada 

tahun 2012 sebesar 1,75 juta ton dan mengalami penurunan sebanyak 67 ribu ton 

dibanding produksi pada tahun 2011 (BPS Lampung, 2012). 

 

Menurunnya produksi jagung di Lampung salah satunya disebabkan oleh penyakit 

bulai yang disebabkan oleh Perenosclerospora maydis. Di Propinsi Lampung 

penyakit bulai sering muncul di daerah penanaman jagung. Luas serangan 

penyakit bulai pada tahun 2010 mencapi 599 hektar dan pada tahun 2011 

meningkat menjadi 1.138 hektar (Sekarsari et al., 2013). 
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Penggunaan fungisida berbahan aktif metalaksil masih menjadi pilihan petani 

untuk mengendalikan penyakit bulai. Namun penggunaan metalaksil secara terus 

menerus dalam jangka waktu lama telah menimbulkan resistensi pada penyebab 

penyakit bulai (Burhanuddin, 2009). Oleh karena itu, perlu dicari alternatif untuk 

mengendalikan penyakit bulai. 

 

Salah satu pengendalian alternatif yang perlu dikaji adalah pengendalian hayati. 

Beberapa mikroorganisme dilaporkan dapat berperan sebagai agen pengendali 

hayati seperti Paenibacillus polymyxa dan Trichoderma sp..  Bakteri P. polymyxa 

merupakan agensia hayati yang memiliki sifat antagonis terhadap perkembangan 

patogen tanaman dan juga memiliki sifat menginduksi ketahanan tanaman. 

Bakteri ini telah dilaporkan efektif mengendalikan penyakit antraknosa pada 

tanaman cabai (Siregar et al., 2007).  

 

Jenis agensia hayati lainnya yang dilaporkan dapat digunakan sebagai antagonis 

yang mampu menghambat perkembangan patogen dan juga dapat menginduksi 

ketahanan tanaman yaitu jamur Trichoderma sp.. Sudantha (2009) melaporkan 

bahwa Trichoderma sp. dapat meningkatkan ketahanan tanaman kedelai terhadap 

serangan penyebab penyakit layu fusarium. 

 

1.2   Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan agensia hayati P. polymyxa 

dan Trichoderma sp. dalam mengendalikan penyebab penyakit bulai P. maydis 

pada tanaman jagung. 
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1.3   Kerangka Pemikiran 

 

P.  polymyxa dan Trichoderma sp. merupakan mikroorganisme tanah yang dapat 

digunakan untuk mengendalikan patogen tanaman. Siregar et al., (2007) 

melaporkan bahwa perendaman benih cabai dengan bakteri P. polymyxa dapat 

menekan penyakit antraknosa pada tanaman cabai, dan pemberian Trichoderma 

sp. ke dalam tanah dapat menekan Peronospora parasitica pada tanaman caisin 

(Nurhayati, 2011). Bakteri P. polymyxa dan jamur Trichoderma sp. dilaporkan 

dapat meningkatkan ketahanan tanaman dan memacu pertumbuhan tanaman 

(Haggag, 2007; Siregar et al., 2007; Harman, 2000 dalam Nurbailis et al., 2010). 

 

Haggag (2007) melaporkan bahwa bakteri P. polymyxa dapat menginduksi 

ketahanan kacang tanah terhadap penyebab penyakit busuk mahkota (Apergillus 

niger). Hal tersebut karena bakteri P. polymyxa menghasilkan enzim kitinase dan 

β-1,3 glukanase yang ditambahkannya pada tanaman sehingga terjadi peningkatan 

aktivitas enzim kitinase dan β-1,3 glukanase pada tanaman (Wei et al.,1996 dalam 

Sheela dan Usharani, 2013).  

 

Selain penggunaan agensia hayati berupa bakteri maka agensia hayati yang umum 

digunakan adalah Trichoderma sp..Tanaman mentimun yang diberi perlakuan 

dengan Trichoderma sp. galur T-203 menunjukkan bahwa dinding sel akarnya 

menjadi lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan ketahanan tanaman (Harman 

(2000 dalam Nurbailis, 2010). Menurut Alfano (2007), Trichoderma sp. dapat 

mengimbas ketahanan tanaman tomat terhadap penyakit Xanthomonas 

vesicatoria. Jamur Trichoderma sp. tersebut memberikan tambahan ketahanan 

pada tomat.  
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Trichoderma sp. dapat menyebabkan efek ketahanan sistemik dalam tanaman 

tomat maupun tanaman lain yang dapat terinfeksi oleh X. vesicatoria. 

 

Timmusk (2003 dalam Siregar et al., 2007), menyatakan bahwa kemampuan  

P. polymyxa dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman disebabkan karena 

bakteri ini memproduksi auksin dan sitokinin disamping dapat memfiksasi 

nitrogen serta dapat melarutkan fosfat. Trichoderma mampu meningkatkan 

pertumbuhan tanaman karena Trichoderma memiliki kemampuan merangsang 

tanaman untuk meningkatkan hormon pertumbuhan (Syahri dan Tumarlan, 2011). 

 

1.4   Hipotesis 

 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi bakteri P. polymyxa atau  jamur Trichoderma sp. dapat mengurangi 

keterjadian penyakit bulai pada tanaman jagung, dan 

2. Terdapat pengaruh aplikasi bakteri P. polymyxa atau jamur Trichoderma sp. 

terhadap tinggi tanaman dan bobot tongkol jagung karena keterjadian penyakit 

bulai berkurang. 

 

 


