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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanaman pangan merupakan salah satu komoditas terpenting, karena 

pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang 

pemenuhannya menjadi hak masyarakat Indonesia. Komoditas tanaman 

pangan yang paling penting dikonsumsi di Indonesia adalah padi, jagung dan 

kedelai. Di dunia, jagung menempati posisi ketiga setelah gandum dan padi. 

Penduduk kawasan timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Madura, 

sebagian Maluku, dan Papua sudah biasa menggunakan jagung sebagai 

makanan pokok sehari-hari (Najiyati dan Danarti, 1999). Selain dikonsumsi 

secara langsung, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri 

pangan, industri pakan dan bahan bakar.  Kebutuhan  jagung  semakin   

bertambah   seiring   dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan 

industri pangan dan pakan. 

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016) luas panen, 

produktivitas dan produksi jagung di Indonesia dari tahun 2013-2016 

mengalami peningkatan. Produktivitas jagung di Indonesia mengalami 

peningkatan dari 4,844 ton/ha pada tahun 2013 menjadi 5,305 ton/ha pada 

tahun 2016. Namun produktivitas tersebut masih jauh dibawah potensi yang 

dapat mencapai 12 ton/ha (Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman 

Pangan, 2013).  Perbandingan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung 

di Indonesia Tahun 2013-2016 seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut.  
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Tabel 1.1 Perbandingan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung di 

Indonesia Tahun 2013-2016 

Uraian 
Tahun  

2013 2014 2015 2016 

Luas panen (ha) 3.821.504 3.837.019 3.787.367 4.444.343 

Produktivitas 

(ton/ha) 
4,844 4,954 5,178 5,305 

Produksi (ton) 18.511.853 19.008.426 19.612.435 23.578.293 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016)  

Belum maksimalnya produktivitas jagung di Indonesia antara lain 

disebabkan gangguan penyakit tanaman. Salah satu penyakit yang sering 

merusak tanaman jagung adalah penyakit bulai yang disebabkan oleh jamur 

Peronosclerospora maydis. Bulai merupakan penyakit utama paling 

berbahaya di Indonesia. Penyakit ini dapat menurunkan hasil panen jagung 

yang cukup signifikan, bahkan dapat mencapai 100% pada varietas jagung 

yang rentan (Semangun, 2004). Hampir semua propinsi di Indonesia yang 

menanam jagung mengalami serangan panyakit ini. Sebagai contoh di 

Propinsi Lampung, dimana luas serangan penyakit bulai pada tahun 2010 

mencapai 599 hektar dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 1.138 hektar 

(Sekarsari, dkk. 2013).  

Penyakit bulai menyebabkan daun jagung berwarna  putih  yang  

merupakan  spora cendawan pathogen tersebut. Penyakit ini menyerang pada 

tanaman jagung varietas rentan hama penyakit pada umur muda (1-2 

MST).  Masa kritis tanaman jagung terserang bulai berlangsung sejak benih 

ditanam hingga usia 40 hari. Serangan penyakit ini sangat merugikan petani 

karena dapat menurunkan hasil hingga 100% (puso).  Oleh karenanya, 

penyakit bulai harus dikendalikan.   
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Menurut Burhanuddin (2009), cara pengendalian yang umum 

dilakukan petani untuk mengendalikan penyakit bulai adalah menggunakan 

fungisida berbahan aktif metalaksil. Namun penggunaan fungisida berbahan 

aktif metalaksil secara terus menerus dapat menyebabkan dampak negatif, 

seperti adanya pengaruh negatif terhadap kesehatan manusia khususnya 

petani, misalnya sering melakukan penyemprotan maka akan mengalami 

pusing-pusing, gatal-gatal, dan lainnya. Dampak negatif lain dari penggunaan 

pestisida yaitu terhadap kualitas lingkungan karena adanya residu pestisida 

sintetis yang sulit terurai secara alami. Residu pestisida dapat ditemukan di 

dalam tanah, air sumur, air sungai maupun udara yang kemungkinan akan 

berpengaruh bagi kesehatan manusia (Girsang, 2009). Menurut Surtikanti 

(2012) pada awal tahun 2000 an pada daerah-daerah tertentu, seperti di Jawa 

Timur dan Kalimantan Barat, penggunaan metalaksil sudah tidak efektif lagi. 

Hal ini dikarenakan penggunaan fungisida sintetik secara terus menerus dalam 

jangka waktu lama dapat menimbulkan resistensi pada penyebab penyakit 

bulai.  

Dampak negatif penggunaan fungisida tersebut dapat dikurangi 

dengan upaya pengendalian penyakit bulai yang lebih ramah lingkungan.  

Penelitian Sekarsari, dkk. (2013) mengenai fungisida nabati menggunakan 

ekstrak daun tapak liman, ekstrak daun mimba, ekstrak daun sirih dan ekstrak 

seraiwangi efektif dalam menekan penyakit bulai pada tanaman jagung. 

Namun fungisida nabati tersebut harus membuat sendiri dan pembuatannya 

tidak mudah serta belum tersedia di pasaran. Cara yang lebih praktis yaitu 
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dengan menggunakan agensia hayati seperti Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria (PGPR) dan Coryne (Corynebacterium).  

Hasil penelitian Salamiah dan Wahdah (2014) menunjukkan bahwa 

pemberian PGPR pada tanaman padi (Oryza sativa L.) dapat menekan 

terjadinya penyakit tungro. Hasil penelitian Budi (2017) juga menunjukkan 

bahwa PGPR dapat menurunkan secara nyata intensitas penyakit karat kedelai 

yang disebabkan oleh Phakopsora pachyrhizi.  

Zahara, dkk. (2016) melaporkan bahwa pemberian Corynebacterium 

sp. pada tanaman padi (Oryza sativa L.) dapat menekan pertumbuhan penyakit 

hawar daun yang disebabkan oleh bakteri. Penelitian yang dilakukan Budi dan 

Nugroho (2014) menunjukkan bahwa pemberian Corynebacterium sp. dapat 

menurunkan penyakit budog pada tanaman nilam (Pogostemon cablin Benth) 

yang disebabkan oleh jamur Synchytrium sp. Penelitian yang dilakukan Budi 

(2017) menunjukkan bahwa Corynebacterium sp dapat menurunkan secara 

nyata intensitas penyakit karat kedelai yang disebabkan oleh Phakopsora 

pachyrhizi.  

Sejauh ini belum ada penelitian tentang aplikasi Plant Growth 

Promoting Rhizobacteria (PGPR) dan Coryne (Corynebacterium) pada 

tanaman jagung. Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang Pengaruh 

Pemberian Agensia Hayati Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) 

dan Coryne (Corynebacterium) terhadap Intensitas Penyakit Bulai pada Dua 

Varietas Tanaman Jagung.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pemberian agensia hayati terhadap intensitas 

penyakit bulai, pertumbuhan dan hasil jagung?  

2. Varietas jagung manakah yang memberikan respon intensitas penyakit 

bulai, pertumbuhan dan hasil jagung yang paling baik? 

3. Bagaimana kombinasi antara agensia hayati dan dua varietas jagung 

terhadap intensitas penyakit bulai, pertumbuhan dan hasil jagung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan yaitu 

: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian agensia hayati terhadap intensitas 

penyakit bulai, pertumbuhan dan hasil jagung. 

2. Mengetahui varietas jagung yang memberikan respon intensitas penyakit 

bulai, pertumbuhan dan hasil jagung yang paling baik 

3. Untuk mengetahui kombinasi antara agensia hayati dan dua varietas 

jagung terhadap intensitas penyakit bulai, pertumbuhan dan hasil jagung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi pada masyarakat khususnya petani tentang 

mengenai 2 varietas jagung yang mampu bertahan terhadap penyakit bulai, 

sehingga dapat menaikkan hasil jagung dan meningkatkan pendapatan 

Pengaruh Pemberian Agensia..., Indah Fachriyanti, FKIP UMP 2018



6 
 

6 
 

petani.  

2. Memberikan informasi tentang pengendalian penyakit bulai 

(Peronosclerospora maydis) pada dua varietas jagung dengan 

menggunakan agensia hayati (PGPR dan Corynebacterium)  

3. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya.  
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