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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Tanaman Jagung 

2.1.1  Klasifikasi Tanaman Jagung 

Klasifikasi Tanaman jagung Zea mays L. menurut 

(Cronquist,1981)  adalah sebagai berikut : 

Divisio   : Magnoliophyta   

Classis   : Liliopsida 

Subclassis  : Commelinidae 

Ordo   : Cyperales 

Familia  : Poaceae 

Genus   : Zea 

Species  : Zea mays L. 

 

2.1.2 Deskripsi Tanaman Jagung  

Pada awal fase pertumbuhan, batang dan daun tidak bisa dibedakan 

secara jelas. Ini dikarenakan titik tumbuh masih dibawah tanah. Daun baru 

dapat dibedakan dengan batang ketika 5 daun pertama dalam fase 

pertumbuhan muncul dari tanah. Daun muncul dari ruas-ruas batang. 

Pelepah daun muncul sejajar dengan batang. Pelepah daun berwarna 

kecoklatan yang menutupi hampir semua batang jagung. Daun baru akan 

muncul pada titik tumbuhnya. Titik tumbuh daun jagung berada pada ruas 

batang. Tanaman jagung mempunyai jumlah total daun sekitar 20 helai 

tergantung dari varietasnya. Sejalan dengan pertumbuhan jagung, diameter 
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batang akan meningkat. Pertumbuhan diameter pada tanaman jagung 

menyebabkan 8 daun pada bagian bawah tanaman jagung mengalami 

kerontokan (Belfield dan Brown, 2008). 

Batang tanaman jagung beruas – ruas dengan jumlah ruas 

bervariasi antara 10-40 ruas. Tanaman jagung  umumnya  tidak  bercabang  

kecuali  pada  jagung manis  sering tumbuh  beberapa  cabang  (anakan)  

yang  muncul  pada  pangkal batang.  Panjang  batang  jagung  berkisar  

antara  60  cm-300  cm  atau  lebih tergantung tipe dan jenis jagung. Ruas 

bagian batang atas berbentuk silindris dan ruas-ruas batang bagian bawah 

berbentuk bulat agak pipih. Tunas batang yang telah  berkembang  

menghasilkan tajuk bunga betina (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998). 

Tata letak daun tanaman ini  bertipe distik ( dua baris daun 

tunggal yang keluar dalam kedudukan berselang ). Daun terdiri atas 

pelepah daun dan helaian daun (leaf blade & sheath). Helaian daun 

memanjang dengan ujung meruncing dengan pelepah-pelepah daun yang 

berselang-seling yang berasal dari setiap buku. Daun-daunnya lebar 

serta relatif panjang. Antara pelepah daun dan helaian daun dibatasi oleh 

ligula yang berguna untuk menghalangi masuknya air hujan atau embun 

ke dalam pelepah. Daunnya berkisar 10 – 20 helai tiap tanaman. 

Epidermis daun bagian atas biasanya berambut halus. Kemiringan daun 

sangat bervariasi antar genotip dan kedudukan daun yang berkisar dari 

hampir datar sampai tegak  ( Fisher dan Goldsworthy, 1996 ). 
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Tanaman jagung termasuk monoceous, tetapi bunga jantan dan 

betina letaknya terpisah. Bunga jantan dalam bentuk malai terletak di 

pucuk tanaman, sedang bunga betina sebagai tongkol yang terletak kira-

kira pada pertengahan tinggi batang. Tepung sari dihasilkan malai 1-3  

hari sebelum rambut tongkol keluar, rambut tongkol ini adalah tangkai 

putik dan kepala putik. Tepung sari mudah diterbangkan angin. Dari satu 

malai dapat menghasilkan 250 juta tepung sari. Tepung sari ini akan 

menyerbuki melalui rambut tongkol. Apabila dalam satu tongkol terdapat 

500 rambut  tongkol  maka  inilah  yang  akan  diserbuki sehingga 

diperoleh 500 biji dalam satu tongkol dari hasil penyerbukan. Letak bunga 

terpisah dan tepung sari  mudah diterbangkan angin  maka penyerbukan 

berasal dari tanaman tetangga. Hal ini dikenal dengan penyerbukan silang. 

Pada tanaman jagung penyerbukan silang sebesar 95 % (Poehlman, 1987 ). 

Tanaman jagung memiliki biji yang dikenal sebagai kernel 

terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kulit biji (seed coat), endosperma,  

dan  embrio.  Bagian  biji  ini  merupakan  bagian  yang  terpenting  dari  

hasil pemaneman. Biji jagung rata-rata mengandung 10% protein, 70% 

karbohidrat, 2,3% serat. Biji jagung juga merupakan sumber dari vitamin 

A dan E. (Belfield dan Brown, 2008). 
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2.1.3 Syarat Tumbuh Tanaman Jagung 

Tanaman jagung menghendaki daerah yang beriklim sedang atau 

subtropik hingga tropis yang basah yaitu di daerah yang terletak antara 0-

50
0 

LU hingga 0-40
0
 LS. Tanaman jagung juga menghendaki penyinaran 

matahari yang penuh. Suhu yang dikehendaki tanaman jagung antara 21-

34
0 

C, akan tetapi bagi pertumbuhan tanaman yang ideal memerlukan suhu 

optimum antara 23-27
0 

C. Proses perkecambahan benih jagung 

memerlukan suhu yang cocok sekitar 30
0 

C. Curah hujan yang ideal untuk 

tanaman jagung adalah 85-200 mm/bulan dan harus merata. Pertumbuhan 

tanaman jagung sangat membutuhkan sinar matahari. Tanaman jagung 

yang ternaungi, pertumbuhannya akan terhambat dan memberikan hasil 

biji yang kurang baik bahkan tidak dapat membentuk buah (Haryanto, 

2012). 

Jenis tanah yang dapat ditanami jagung antara lain andosol (berasal 

dari gunung berapi), latosol, grumosol dan tanah berpasir.  Tanah-tanah 

yang bertekstur berat, jika akan ditanami jagung maka perlu dilakukan 

pengolahan tanah yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik, namun 

apabila kondisi tanahnya gembur, budidaya jagung tanah dapat dilakukan 

tanpa pengolahan tanah lebih dahulu (sistem TOT). Tanah dengan tekstur 

lempung/liat (latosol) berdebu adalah yang terbaik untuk pertumbuhannya. 

Keasaman tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman jagung adalah 

dengan nilai pH antara 5,6 – 7,5. Tanaman jagung juga membutuhkan 

tanah dengan aerasi dan ketersediaan air dalam kondisi baik (Haryanto, 
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2012). 

Tanah dengan kemiringan kurang dari 8% dapat  ditanami jagung, 

karena disana kemungkinan terjadi erosi tanah sangat kecil sedangkan 

daerah dengan tingkat kemiringan lebih dari 8% sebaiknya dilakukan 

pembentukan teras dahulu. Tanaman jagung ditanam di Indonesia mulai 

dari dataran rendah sampai di daerah pegunungan yang memiliki 

ketinggian antara 1000-1800 mdpl sedangkan daerah yang optimum untuk 

pertumbuhan jagung adalah antara 0-600 mdpl (Haryanto, 2012). 

 

2.1.4  Varietas Jagung 

Jagung varietas unggul dapat dibedakan menjadi dua, yaitu varietas 

jagung hibrida dan varietas jagung bersari bebas. Jagung bersari bebas 

yaitu hasil perkawinan silang tunggal atau perkawinan tunggal penghasil 

varietas yang memiliki hasil tertinggi sedangkan varietas jagung hibrida 

merupakan generasi F1 hasil persilangan dua atau lebih galur murni dan 

memiliki perbedaan keragaman antar varietas tergantung dari tipe 

hibridisasi dan stabilitas galur murni. Varietas jagung hibrida telah 

terbukti memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan varietas jagung 

bersari bebas. Secara umum varietas hibrida lebih seragam dan mampu 

berproduksi lebih tinggi 15-20 % dari varietas bersari bebas. Selain itu, 

varietas hibrida menghasilkan biji  yang lebih besar dibandingkan 

varietas bersari bebas. (Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman 

Pangan, 2013). 
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Varietas jagung hibrida yang telah dilepas oleh perusahaan 

swasta dan Litbang Pertanian hingga saat ini sudah mencapai 69 

varietas. Beberapa varietas jagung hibrida tersebut antara lain Pioneer, 

BISI, NK, Cargil (C), Nusantara, Semar, Bima, dan  Jaya,.   Sejak tahun 

1991 sudah banyak dirilis varietas jagung hibrida, sehingga potensi hasil 

jagung meningkat berkisar 8,0 – 14,0 ton/ha, dimana sebelumnya hanya 

berkisar 5,8 – 6,6 ton/ha
 
(Takdir, dkk. 2007). 

2.1.4.1 Varietas BISI 18 

Jagung BISI-18 merupakan jagung hasil F1 silang tunggal antara 

galur murni FS46 sebagai induk betina dan galur murni FS17 sebagai 

induk jantan. Dikeluarkan pada tanggal 12 oktober 2004. Tinggi tanaman 

jagung super hibrida BISI-18 mencapai sekitar 230 cm, batang dan daun 

berwarna hijau gelap. Daun bertipe medium dan tegak, sedangkan batang 

tanaman besar, kokoh dan tegak. Jagung super hibrida BISI-18 

mempunyai ketahanan terhadap penyakit penyakit karat daun dan hawar 

daun. Saat 50% pembungaan (keluar rambut) pada dataran rendah terjadi 

pada sekitar umur 57 hari sedangkan  pada dataran tinggi saat sekitar umur 

70 hari.  Bentuk malai bunga kompak dan agak tegak dengan warna malai 

(anther) ungu kemerahan, warna sekam ungu kehijauan serta warna 

rambut juga ungu kemerahan (Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Tanaman Pangan, 2013). 

Kedudukan tongkol jagung super hibrida BISI-18 sekitar 115 cm di 

atas tanah dan relatif sama pada setiap tanaman, sedangkan besar 
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tongkolnya relatif sangat seragam di setiap tanaman. Inilah salah satu 

keunggulan lain dari jagung super hibrida BISI-18, karena kondisi tongkol 

yang relatif sama besar di setiap tanaman (seragam) akan semakin 

meningkatkan produksi. Jagung super hibrida BISI-18 mempunyai klobot 

yang menutupi tongkol dengan baik.  Klobot yang menutupi tongkol 

jagung dengan baik bermanfaat untuk menghindari tetesan air hujan yang 

masuk ke dalam tongkol jagung yang dapat menyebabkan tumbuhnya 

jamur pada biji jagung sehingga jagung ini bisa ditanam pada musim hujan 

maupun kemarau. Keunggulan lain dari jagung super hibrida BISI-18 

adalah biji jagungnya terisi penuh sampai ujung (jawa=muput).  Tingkat 

pengisian pucuk tongkolnya (tip filling) bisa mencapai 97%. Bentuk biji 

termasuk dalam tipe biji semi mutiara, dengan warna biji oranye 

kekuningan mengkilap.  Jumlah barisan biji dalam satu tongkol antara 14-

16 baris. Termasuk tipe tongkol yang besar (Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Pangan, 2013). 

Jagung super hibrida BISI-18 bisa dipanen saat masak fisiologis 

yaitu umur  sekitar 100 hari pada dataran rendah sedangkan pada dataran 

tinggi saat umur sekitar 125 hari. Potensi hasil panen jagung super hibrida 

BISI-18 mencapai 12 ton per hektar pipilan kering dengan rata-rata adalah 

sekitar 9,1 ton per hektar pipilan kering. Bobot 1.000 butir biji jagung 

super hibrida BISI-18 (diukur dalam kondisi Kadar Air 15%) adalah 

sekitar 303 gram. (Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, 

2013). 
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2.1.4.2 Varietas Pioneer 27 

Jagung pioneer 27 merupakan hasil F1 dari three way cross antara 

X 076 , M 6181 dan Z 076. Dikeluarkan pada tanggal 20 mei 1985. Tinggi 

tanaman jagung pioneer 27 mencapai sekitar 150 cm, batang dan daun 

berwarna hijau gelap. Jagung super hibrida pioneer 27 mempunyai 

ketahanan terhadap penyakit penyakit karat daun dan bulai daun.  Saat 

50% pembungaan (keluar rambut) terjadi pada sekitar umur 62 hari dan 

bisa dipanen saat masak fisiologis yaitu umur  sekitar 100 hari. Bentuk biji 

termasuk dalam tipe biji semi mutiara, dengan warna biji kuning 

kemerahan dan merata.  Jumlah barisan biji dalam satu tongkol antara 12-

16 baris. Termasuk tipe tongkol yang besar. Potensi hasil mencapai 11 

ton/ha pipilan kering dan rata-rata hasil panen mencapai 5,6 ton per hektar 

pipilan kering.  Bobot 1.000 butir biji jagung pioneer 27 (diukur dalam 

kondisi Kadar Air 15%) adalah sekitar 290 gram (Balai Penelitian 

Tanaman Serelia, 2010).  

2.2 Penyakit Bulai 

Penyakit bulai merupakan penyakit utama pada tanaman jagung yang 

menyerang daun dan dapat meluas ke seluruh bagian tanaman atau hanya 

menimbulkan gejala lokal (setempat). Penyakit ini disebabkan oleh jamur 

yaitu Peronosclerospora maydis (Semangun,  2004). 
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2.2.1  Klasifikasi Jamur Peronosclerospora maydis 

Penyakit bulai pada tanaman jagung disebabkan oleh jamur 

Peronosclerospora maydis (Smith and Renfro, 1999). Jamur ini 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Fungi 

Divisio : Oomycota 

Classis  : Oomycetes 

Ordo  : Sclerosporales 

Familia : Sclerosporaceae 

Genus   : Peronosclerospora 

Species  : Peronosclerospora maydis 

2.2.2  Gejala Serangan Bulai 

Menurut Semangun (2004), penyakit bulai dapat menimbulkan 

gejala sistemik yang meluas ke seluruh bagian tanaman atau hanya 

menimbulkan gejala lokal (setempat). Gejala sistemik hanya terjadi bila 

jamur dari daun yang terinfeksi dapat mencapai titik tumbuh sehingga 

dapat menginfeksi semua daun yang dibentuk oleh titik tumbuh itu. Pada  

tanaman berumur 2-3 minggu, gejala berupa daun runcing dan kecil, kaku 

dan pertumbuhan batang terhambat, warna menguning, sisi bawah daun 

terdapat lapisan konidium cendawan warna putih. Selanjutnya ketika 

berumur 3-5 minggu, tanaman yang terserang mengalami gangguan 

pertumbuhan, daun berubah warna yang dimulai dari bagian pangkal 

daun, tongkol berubah bentuk dan isi pada tanaman dewasa, terdapat 
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garis-garis kecoklatan pada daun tua. 

 

 

 

  

 

  

 

 

Gambar 2.1  Gejala bulai daun (Peronosclerospora maydis)  

yang ditandai dengan lingkaran berwarna merah 

(Sumber: http://pangan.litbang.pertanian.go.id) 

 

2.2.3  Daur Hidup Penyakit  

Jamur Peronosclerospora maydis tidak dapat hidup secara 

saprofitik. Selain itu, jamur tidak membentuk oospora. Tidak terdapat tanda-

tanda bahwa jamur bertahan dalam tanah. Penanaman di bekas pertanaman 

yang terserang berat dapat sehat sama sekali. Oleh karena itu, jamur ini 

harus bertahan dari musim ke musim pada tanaman hidup. Jamur dapat 

terbawa dalam biji tanaman sakit. Namun ini hanya terjadi pada biji yang 

masih  muda dan basah, pada jenis jagung yang rentan. Konidium terbentuk 

di waktu malam pada waktu daun berembun dan konidium segera 

dipencarkan oleh angin. Oleh karena embun hanya terjadi bila udara tenang, 

pada umumnya konidium tidak dapat terangkut jauh oleh angin. Konidium 

segera berkecambah dengan membentuk pembuluh kecambah yang akan 

mengadakan infeksi pada daun muda dari tanaman muda melalui stomata. 
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Pembuluh kecambah membentuk apresorium di muka stomata ini. 

(Semangun, 2004). 

  

Gambar 2.2  Bentuk Konidia Cendawan Peronosclerospora maydis,  

penyebab penyakit bulai daun jagung. 

(Sumber: http://pangan.litbang.pertanian.go.id) 

2.2.4   Faktor Yang Mempengaruhi Penyakit bulai 

Penyakit bulai pada jagung biasanya lebih sering terjadi pada 

tanaman yang ditanam di dataran rendah. Infeksi terjadi jika kondisi 

lingkungan mendukung, seperti adanya air, baik air embun ataupun air 

hujan, serta kelembapan diatas 80% dan suhu udara rendah sekitar 24º–

26ºC. Umur tanaman juga mempengaruhi terjadinya infeksi. Jamur 

penyebab penyakit bulai biasa menyerang tanaman berumur muda, atau 

sekitar 0–4 minggu setelah tanam.  Semakin tua umur tanaman jagung, 

maka akan semakin tahan terhadap serangan jamur penyebab penyakit 

bulai (Semangun, 2004). Selain itu, tanaman inang juga menjadi faktor 

perkembangan penyakit karena tanaman inang merupakan tempat 

alternatif bagi jamur untuk meneruskan hidupnya sebagai contoh tanaman 

inang alternatif dari Peronosclerospora sp. adalah Avena sativa (oat), 

Digitaria spp. (jampang merah), Euchlena spp. (jagung liar), Panicum spp. 

(jewawut), dan Pennisetum spp. (rumput gajah) (Wakman dan 
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Burhanuddin, 2007). 

2.3 Pengendalian Penyakit Bulai 

Usaha pengendalian yang dapat dilakukan dalam pengelolaan penyakit 

ini antara lain penggunaan varietas tahan, periode bebas tanaman jagung 

terutama di daerah endemik bulai, sanitasi lingkungan pertanaman jagung, 

rotasi tanaman, dan terakhir penggunaan fungisida (Wakman dan 

Burhanuddin 2007). Namun dalam kenyataannya, petani lebih sering 

menggunakan aplikasi fungisida sintetik. Penggunaan fungisida sintetik 

secara terus menerus dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan 

resistensi pada penyebab penyakit bulai. Menurut Surtikanti (2012) pada 

awal tahun 2000an pada daerah-daerah tertentu, seperti di Jawa Timur dan 

Kalimantan Barat, penggunaan metalaksil sudah tidak efektif lagi karena   

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 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 dengan 

menggunakan agensia hayati seperti Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria (PGPR) dan Coryne (Corynebacterium) (Burhanudin 

(2009).  
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2.3.1  Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) 

Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman yang lebih popular disebut 

Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) merupakan kelompok 

bakteri menguntungkan yang secara aktif mengkolonisasi rizosfir. PGPR 

berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman, hasil panen 

dan kesuburan lahan (Wahyudi, 2009).  

Secara umum, fungsi PGPR dalam meningkatkan pertumbuhan 

tanaman dibagi dalam tiga kategori yaitu : (1) sebagai pemacu/perangsang 

pertumbuhan (biostimulan) dengan mensintesis dan mengatur konsentrasi 

berbagai zat pengatur tumbuh (fitohormon) seperti IAA, giberelin, 

sitokinin dan etilen; (2) berperan dalam penyedia hara (biofertilizer) 

dengan menambat N2 dari udara secara asimbiosis dan melarutkan hara P 

yang terikat di dalam tanah; (3) sebagai pengendali pathogen berasal dari 

tanah (bioprotectans) dengan cara menghasilkan berbagai senyawa atau 

metabolit anti pathogen seperti siderophore, β-1,3-glukanase, kitinase, 

antibiotik dan sianida (Mcmillan, 2007). 

Dalam beberapa kasus, satu train PGPR dapat memiliki 

kemampuan lebih dari satu kategori fungsi, sehingga fungsi perangsang 

pertumbuhan dan penyedia hara (fungsi langsung) dan fungsi pengendali 

patogen (fungsi tidak langsung) menjadi satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Tanaman yang perakarannya berkembang dengan baik akan 

efisien menyerap unsur hara sehingga tanaman tidak mudah terserang 

patogen. (Wahyudi, 2009). 
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Berbagai jenis bakteri telah diidentifikasi sebagai PGPR. Sebagian 

besar berasal dari kelompok gram-negatif dengan jumlah strain paling 

banyak dari genus Pseudomonas dan beberapa dari genus Serratia. Selain 

kedua genus tersebut, dilaporkan antara lain genus Azotobacter, 

Azospirillum, Acetobacter, Burkholderia, Enterobacter, Rhizobium, 

Erwinia, Flavobacterium dan Bacillus (Wahyudi, 2009). Meskipun 

sebagian besar Bacillus (gram-positif) tidak tergolong pengkoloni akar, 

beberapa strain tertentu dari genus ini ada yang mampu melakukannya 

sehingga bisa digolongkan PGPR. 

2.3.2  Corynebacterium sp 

Corynebacterium sp merupakan agens hayati dari golongan bakteri 

yang memiliki sifat antagonis terhadap bakteri pathogen. Bakteri antagonis 

ini telah dirintis pengembangannya sebagai bahan pengendali hayati dan 

ramah lingkungan. 

Menurut Agrios (1997) bakteri Corynebacterium diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

Kingdom : Procaryotae (Bacteria) 

Divisio : Firmicutes 

Classis  : Thallobacteria 

Familia : Streptomytaceae 

Genus  : Corynebacterium 

Species : Corynebacterium sp 
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Corynebacterium sp merupakan bakteri yang secara morfologis 

dapat dikenali dari bentuk elevasi cembung, berbentuk batang dan jenis 

gram positif, koloninya berwarna putih kotor dan dibawah lampu 

ultraviolet tidak bereaksi (BPTPH, 2011). Bakteri Corynebacterium 

berbentuk batang lurus sampai agak sedikit membengkok dengan ukuran 

0,5 – 0,9 X 1,5 – 4 μm. Kadang – kadang mempunyai segmen berwarna 

dengan bentuk yang tidak menentu tetapi ada juga yang berbentuk gada 

yang membengkak. Bakteri ini umumnya tidak bergerak, tetapi beberapa 

spesiesnya ada yang bergerak dengan rata – rata dua bulu cambuk polar 

(Agrios, 1997).  

Bakteri Corynebacterium termasuk bakteri gram positif. Bakteri 

gram positif pada umumnya bersifat non patogenik (Pelczar, 1996). 

Bakteri Corynebacterium pemanfaatannya di bidang pertanian yaitu 

dengan penerapan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) dengan cara 

memaksimalkan penerapan berbagai metode pengendalian hama secara 

komprihensif dan mengurangi penggunaan pestisida. Salah satu komponen 

PHT tersebut adalah pengendalian hayati dengan memanfaatkan bakteri 

antagonis sebagai pengganti pestisida. Hal ini terbukti efektif pada 

beberapa jenis bakteri potensial yang digunakan sebagai agens hayati. 

Bakteri – bakteri antagonis ini dapat menghasilkan antibiotik dan siderofor 

juga bisa berperan sebagai kompetitor terhadap unsur hara bagi patogen 

tanaman, pemanfaatan bakteri – bakteri antagonis ini dimasa depan akan 

menjadi salah satu pilihan bijak dalam usaha meningkatkan produksi 
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pertanian sekaligus menjaga kelestarian hayati untuk menunjang budidaya 

pertanian berkelanjutan (Manik, 2011). 

2.3 Penelitian Yang Relevan 

Salamiah dan Wahdah (2014) melakukan percobaan dengan 

pemanfaatan Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) sebagai 

penekan terjadinya penyakit tungro pada tanaman padi. Peneliti menguji 

isolat bakteri yang terdapat pada PGPR yaitu Bacillus dan Pseudomonas 

fluorescens. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bakteri 

Pseudomonas fluorescens yang terdapat di dalam PGPR mampu menekan 

serangan penyakit tungro pada tanaman padi.  

Hasil penelitian Budi (2017) pada pertanaman kedelai 

menunjukkan bahwa pemberian PGPR dapat menurunkan secara nyata 

intensitas penyakit karat kedelai yang disebabkan oleh Phakopsora 

pachyrhizi dari 33,9 % menjadi 8,9%. 

Zahara, dkk. (2016) melaporkan penelitiannya  yang menunjukkan 

bahwa pemberian Corynebacterium sp. dengan konsentrasi 7 cc/liter pada 

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

hawar daun yang disebabkan oleh bakteri Xoo dengan efektif. Aplikasi 

Corynebacterium sp. efektif diberikan pada waktu 28 HST (1 minggu 

sebelum inokulasi patogen Xoo) sebagai pencegahan berkembangnya 

bakteri Xoo pada tanaman padi. 
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Hasil penelitian Budi dan Nugroho (2014) pada pertanaman nilam 

(Pogostemon cablin Benth) menunjukkan bahwa pemberian 

Corynebacterium sp. dapat menurunkan penyakit budog yang disebabkan 

oleh jamur Synchytrium sp. pada tanaman nilam rata-rata dari 7,65 % 

menjadi 6,23%.  

Hasil penelitian Budi (2017) pada pertanaman kedelai 

menunjukkan bahwa pemberian Corynebacterium sp dapat menurunkan 

secara nyata intensitas penyakit karat kedelai yang disebabkan oleh 

Phakopsora pachyrhizi dari 33,9% menjadi 11,7%. 
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