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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman kailan (Brassica oleraceae var. alboglabra) merupakan salah 

satu jenis sayuran yang dibudidayakan untuk memenuhi permintaan pasar, 

khususnya di kota-kota besar yang mempunyai prospek pengembangan yang 

cukup cerah. Tanaman yang berasal dari suku kubis-kubisan (Brassicaceae) yang 

diduga berasal dari negeri Cina. Tanaman kailan termasuk sayuran daun dengan 

kandungan gizi tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti protein, 

mineral, dan vitamin (Rukmana, 2008). Meskipun di Indonesia kailan tergolong 

jenis sayuran baru tetapi kailan termasuk sayuran daun yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi.  

Menurut Badan Pusat Statistik (2012), produksi kailan yang tergolong 

keluarga kubis-kubisan di Indonesia mengalami pasang surut. Pada tahun 1998 

merupakan puncak produksi yaitu 1,45 juta ton dan terus menurun sampai tahun 

2002 menjadi 1,23 juta ton dan mulai meningkat kembali pada tahun 2008 sebesar 

1,32 juta ton hingga tahun 2012 berhasil mencapai 1,48 juta ton.  

Permintaan kailan yang tinggi memberikan keuntungan yang besar bagi 

petani. Namun, banyak kendala yang dihadapi petani dalam berbudidaya kailan. 

Salah satunya adalah adanya serangan hama dan patogen penyebab penyakit 

tumbuhan. Serangan patogen penyebab penyakit dapat menjadi faktor pengganggu 

dalam proses pertumbuhan dan produksi tanaman kailan. Menurut Provvidenti 

(1996), penyakit yang sering diderita tanaman kailan yaitu penyakit mosaik yang 

disebabkan oleh Turnip Mosaic Virus (TuMV). 

TuMV merupakan jenis virus dari genus Potyvirus dalam famili 

Potyviridae. TuMV dapat menyerang tanaman keluarga Brassica seperti pada 

kubis, sawi hijau dan lobak sampai pada tingkat serangan 100% di Asia. Serangan 

TuMV dapat menyebabkan gagal panen pada tanaman Brassica seperti sawi. 

TuMV belum berkembang meluas di Indonesia, namun dari hasil survei yang 

dilakukan pada tahun 2008 di Bogor dan Cianjur, Jawa Barat menunjukkan bahwa 

50% tanaman caisin menunjukan gejala mosaik, blister, malformasi atau kerdil 

(Firdaus, 2009). 
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Salah satu upaya pengendalian TuMV yaitu penggunaan PGPR yang 

merupakan golongan bakteri yang hidup dan berkembang dengan baik pada tanah 

yang kaya akan bahan organik (Compant et al., 2005). Hingga saat ini 

penggunaan PGPR di Indonesia sebagai biostimulan dan bioprotektan untuk 

meningkatkan produksi pertanian masih sangat sedikit, walaupun PGPR 

berpotensi sangat besar dalam meningkatkan produksi pertanian (Khalimi dan 

Wirya, 2009).  

Plant Growth Promoting Bacteria (PGPR) merupakan bakteri pengoloni 

akar yang memberikan efek menguntungkan terhadap pertumbuhan tanaman. 

Pada beberapa penelitian, PGPR telah diteliti mampu memacu pertumbuhan 

tanaman dan menginduksi ketahanan tanaman sehingga dapat mencegah serangan 

patogen. Kemampuan PGPR dalam mensintesis dan mengubah konsentrasi 

fitohormon mengakibatkan tanaman tahan terhadap serangan penyakit, sehingga 

menarik untuk dikaji. Untuk tujuan perlindungan tanaman akan sangat membantu 

dalam pengurangan penggunaan pestisida kimia sintesis yang diketahui dapat 

menurunkan kualitas produk pertanian akibat efek residu yang ditinggalkan. 

Pseudomonas fluorescens, Azotobacter sp., dan Bacillus subtilis adalah 

agens hayati yang telah digunakan untuk mengendalikan berbagai patogen 

tanaman. Bakteri-bakteri tersebut masuk dalam golongan PGPR yang hidup bebas 

mengkolonisasi daerah perakaran tanaman dan menguntungkan bagi pertumbuhan 

tanaman. Penggunaan agens hayati akan sangat membantu dalam pengurangan 

penggunaan bahan kimia yang diketahui dapat menurunkan kualitas produk 

pertanian akibat efek residu yang ditinggalkan. Oleh karena itu dilakukan 

penelitian mengenai penggunaan PGPR terhadap serangan virus TuMV dalam 

usaha untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kailan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah pemberian PGPR P. fluorescens, Azotobacter sp., B. subtilis 

secara tunggal dan kombinasi dapat memperpanjang masa inkubasi dan 

dapat menurunkan serangan TuMV pada tanaman kailan? 
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2. Apakah pemberian PGPR P. fluorescens, Azotobacter sp., B. subtilis 

secara tunggal dan kombinasi dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

produksi tanaman kailan? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh pemberian PGPR P. fluorescens, Azotobacter sp., B. 

subtilis secara tunggal dan kombinasi terhadap waktu inkubasi dan 

serangan TuMV. 

2. Mengetahui pengaruh pemberian PGPR P. fluorescens, Azotobacter sp., B. 

subtilis secara tunggal dan kombinasi terhadap pertumbuhan, dan produksi 

tanaman kailan.  

 

1.4 Hipotesis 

1. Pemberian PGPR secara tunggal maupun kombinasi memberikan 

pengaruh terhadap penurunan serangan TuMV. 

2. Pemberian PGPR secara tunggal maupun kombinasi memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan dan produksi tanaman 

kailan. 

 

1.5 Manfaat 

Dari hasil penelitian diharapkan aplikasi PGPR P. fluorescens, 

Azotobacter sp., dan B. subtilis dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

pengendalian serangan TuMV pada tanaman kailan serta dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan produksi tanaman kailan.  
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