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ABSTRAK 
 

Pisang (Musa spp) merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara dan 

kini sudah  tersebar luas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hampir setiap 

orang gemar mengkonsumsi pisang. Produksi buah pisang  di Propinsi Sumatera 

Barat  menurun  dari  tahun  ke  tahun  disebabkan  oleh  gangguan  hama  dan 

penyakit. Salah satu penyakit yang dapat menurunkan  produksi pisang adalah 

penyakit layu bakteri oleh bakteri Ralstonia solanocearum E. F. Smith. Penelitian 

ini bertujuan untuk menguji ketahanan tanaman pisang yang diimunisasi dengan 

Pseudomonas berflouresensi terhadap Ralstonia solanacearum E. F. Smith. Jenis 

penelitian  ini   adalah  eksperimen  dengan menggunakan  Rancangan  Acak 

Lengkap (RAL) dan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 3 

ulangan. Data  yang diperoleh dari pengamatan dianalisis secara sidik   ragam 

dan uji lanjut Duncan pada  taraf nyata 5%. Parameter yang diamati adalah 

intensitas tanaman yang terserang penyakit  dan pertumbuhan tanaman pisang. 

Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  bakteri  Pseudomonas  berflouresensi  dapat 

menghambat serangan penyakit layu bakteri Ralstonia solanacearum E. F. Smith 

Bakteri   Pseudomonas   berflouresensi   dapat   meningkatkan   tinggi   tanaman, 

panjang daun, lebar daun, diameter batang dan jumlah daun. Isolat yang dipakai 

dalam  penelitian  ini  baik  untuk  digunakan  dalam  penendalian  penyakit  layu 
bakteri. 

 
Kata kunci: pisang,  Pseudomonas, Ralstonia solanacearum 

 
PENDAHULUAN 

 

Pisang (Musa spp.) merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara 

dan  kini  sudah  tersebar  luas  ke  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia.  Produksi 

pisang pada tahun   2000  adalah 3.584.694 ton yang merupakan urutan pertama 

diantara  produksi  buah-buahan  di  Indonesia.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik 

(2002)  total  produksi  pisang  di  Indonesia  mencapai  4.384.384  ton.  Propinsi 

Sumatera Barat memproduksi pisang sebesar 46.389 ton dan menduduki urutan ke 

empat setelah Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Produksi pisang 

di Propinsi ini menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998 produksi 80.326 

ton, tahun 1999 produksi 81.865 ton, tahun 2000 produksi 59.549 ton, tahun 2001 

produksi 48.810 ton  dan tahun 2002 produksi 33.367 ton. Penurunan produksi 

pisang disebabkan oleh gangguan hama dan penyakit (BPS, 2002). 

Salah satu penyakit penting yang dapat menurunkan produksi pisang adalah 

penyakit layu  bakteri oleh bakteri Ralstonia solanacearum ras 2 dan dikenal 

sebagai penyakit  moko.  Penyakit  layu  bakteri  di  Indonesia  termasuk  urutan 

pertama dalam daftar prioritas penyakit yang menyerang tanaman. (Anonim, 1991 
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dalam Hermanto 2001). Berdasarkan jumlah kerugian dan luasnya serangan, yang 
dikemukakan oleh Geddes (1992, cit Supriadi, 2000) menempatkan 

R.  solanocearum pada urutan ke enam dari 68 organisme pengganggu tanaman 

(OPT) di Indonesia. Penyakit layu bakteri mulai berkembang di Sumatera Barat 

tahun 1996. Pada tahun 2002, diketahui bahwa penyakit ini sedikitnya menyerang 
satu juta rumpun pisang dan hampir  memusnahkan pekebunan pisang (Djoni, 

2003). 

Sampai saat ini pengendalian penyakit layu bakteri pada tanaman pisang 

belum  ditemukan metode yang efektif. Beberapa penelitian dalam pengendalian 

penyakit layu pada tanaman pisang sudah dirintis dengan beberapa cara antara lain 

;  1).  Program  pengendalian  terpadu  berupa  kultur  teknis  dan  pengendalian 

kimiawi. 2). Pemindahan sifat ketahanan terhadap penyakit dari pisang liar kepada 

pisang budidaya melalui  persilangan antar jenis (Ortis dan Vuylsteke 1995). 3). 

Pembentukan mutan yang tahan tehadap penyakit melalui induksi mutan dengan 

iradiasi. 4). Rekayasa genetik (Brimecombe et al. 2001). 5). Mencegah penularan 

penyakit  dengan  cara  pembungkusan  buah  sehingga  terlindungi  dari  serangga 

pengunjung bunga dan sterilisasi alat-alat pertanian yang akan digunakan dengan 

larutan  desinfektan (Sahlan dkk. 1996). 6). Penggunaan bibit pisang yang sehat 

dan bebas  penyakit seperti bibit hasil kultur jaringan. 7). Penggunaan agen hayati 

(Rivai dan Habazar 2002). 

Salah satu alternatif  untuk pengendalian penyakit layu bakteri pada tanaman 

pisang  yang  ramah  lingkungan  adalah  dengan  mengoptimalkan  fungsi  agen 

hayati.  Pengendalian  penyakit  dengan  menggunakan  agen  hayati  yang  telah 

dikembangkan  hingga  saat  ini   umumnya  masih  bersifat  langsung  terhadap 

terhadap  patogen  melalui  mekanisme   kompetisi,  antibiosis  dan  parasitisme. 

Yusriadi dkk. (1997) melaporkan bahwa Pseudomonas berflouresensi  BSK 8 dan 

CMK   12   sangat   potensial   untuk   menghambat   perkembangan Ralstonia 

solanacearum secara in vitro dengan mekanisme antagonisnya adalah antibiosis. 

Aplikasi Psedomonas berflouresensi BSK 8 dan CMK 12 pada kacang tanah  di 

rumah  kaca,  memperlihatkan  kemampuannya  menghambat  perkembangan  dan 

mencegah  masuknya Ralstonia solanacearum  ke tanaman. 

Aspek lain dari pengendalian secara hayati yang masih belum banyak diteliti 

adalah pengendalian secara tidak langsung dengan mekanisme induksi ketahanan 

atau sering juga disebut dengan imunisasi. Tuzun dan Kuc (1990) mengemukakan 

bahwa  ketahanan  tanaman  dapat  terinduksi  dengan  inokulasi  patogen,  bukan 

patogen  dan  metabolit  mikroorganisme.   Satu  jenis  agen  penginduksi  dapat 

mengimunisasi  tanaman  terhadap  berbagai  jenis   patogen.   Sumardiyono  dkk. 

(2000) melaporkan bahwa Pseudomonas berflouresensi yang diisolasi dari derah 

perakaran  Mimosa  invisa  secara  in  planta  mampu  menginduksi   ketahanan 

tanaman  pisang  terhadap  penyakit  layu  bakteri  R.  solanacearum  dan  layu 

Fusarium oleh Fusarium oxysporum f.sp cubence. Mengingat begitu pentingnya 

induksi   ketahanan  tanaman  pisang  yang  diimunisasi  dengan  Pseudomonas 

berfluoresensi terhadap penyakit layu bakteri yang disebabkan  oleh R. 

solanacearum, maka dilakukan penelitian tentang uji ketahanan tanaman pisang 

yang diimunisasi dengan Pseudomonas  berflouresensi    terhadap Ralstonia 

solanacearum E. F. Smith. 
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Rumusan Masalah 
Rumusan   masalah   dalam   penelitian   ini   adalah   bagaimana   ketahanan 

tanaman pisang yang   diimunisasi dengan Psedoumonas berflouresensi terhadap 

Ralstonia solanacearum. 

 
Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ketahanan tanaman pisang  dari penyakit 

R.  solanacearum dan menentukan isolat   dari Pseudomonas berfluoresensi yang 

baik dalam  pengendalian penyakit layu bakteri. 
 

Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan   dalam  rangka   pemanfaatan   agen   hayati   seperti   Pseudomonas 

berfluoresensi sebagai penginduksi ketahanan tanaman pisang terhadap penyakit 

layu bakteri R. solanacearum. 

2. Mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam memenfaatkan agen hayati 

sebagai pengendalian penyakit layu bakteri. 

3. Menumbuhkan  dan  memupuk  sikap  ilmiah  serta  kemandirian  dalam 

bidang fitopatologi (Biologi terapan). 

4. Memberikan  sumbangan  ide  terhadap  pengendalian  penyakit  tanaman 

pisang kepada masyarakat umumnya dan para petani khususnya 
 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Penelitian  dilakukan  di  laboratorium  Mikrobiologi,  kebun  percobaan  jurusan 

Biologi FMIPA UNP dan lahan pertanaman pisang di Desa Tabek Panjang  Baso 

Sumatera Barat yang  dilaksanakan pada bulan Maret sampai Oktober 2005. 
 

Bahan dan Alat 

Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  isolat  bakteri  Ralstonia 

solanocearum, isolat Psedomonas berflouresensi, bibit pisang Barangan hasil 

kultur  jaringan,  medium  kings  B,  akuades  steril,  kapas,  alumanium  foil  dan 

alkohol 70%. 

Alat yang digunakan adalah autoklav, gelas piala, gelas ukur, jarum ose, tabung 

reaksi, cawan petri, pinset, pipet, gelas ukur, batang pengaduk, erlemeyer,  pisau, 

timbangan analitik, vortex, shaker, lumpang porselen dan meteran 
 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) di kebun percobaan 

dan  Rancangan  Acak  Kelompok  (RAK) pada  lahan  pertanaman  dengan  5 

perlakuan dan 3 ulangan. Isolat yang digunakan adalah isolat hasil penapisan 

Advinda 2005 (belum dipublikasikan) dengan kode perlakuan adalah: 

A = Isolat  PfPj1 ( dari perakaran Pisang jantan yang sehat ) 

B = Isolat Pfpj2 (dari perakaran Pisang jantan yang sehat) 

C = Isolat PfPb1 (dari perakaran Pisang batu yang sehat) 

D = Isolat PfPm (dari perakaran Pisang manis yang sehat) 

E= Kontrol 
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Prosedur Penelitian 
1 Persiapan Penelitian 
a. Penyediaan Bibit Pisang 

1) Persiapan tanah untuk penanaman planlet 

Tanah yang digunakan berasal dari daerah endemik penyakit layu bakteri 

(Desa Tabek Panjang Baso Sumatera Barat). Tanah dikering anginkan, diayak dan 

ditambahkan  pupuk  kandang  dan  pasir  (3:1:1),  kemudian  disterilisasi  dengan 

autoclave suhu 121
o
C selama 20 menit. Selanjutnya tanah dimasukkan ke dalam 

gelas plastik. 
2) Aklimatisasi planlet pisang 

Bibit pisang Barangan hasil kultur jaringan diperoleh dari Balai Benih Induk 

(BBI) Jakarta. Planlet yang tumbuh dalam botol lalu ditanam dalam gelas plastik 

dan diletakkan di ruang laboratorium. Setelah 3 minggu dalam ruang 

laboratorium, bibit pisang diletakkan di kebun percobaan. 

b. Isolasi dan Perbanyakan R. solanacearum 

Bakteri  diisolasi  di  laboratorium  dengan  memotong  buah  pisang  yang 

terserang penyakit. isolat R. solanacearum diperbanyak dengan cara 

menginjeksikan suspensi bakteri pada skala 1 McFarland’s sebanyak 0,1 ml pada 

pangkal batang semu bibit tanaman pisang berumur 1 bulan setelah aklimatisasi. 

Tanaman  yang  diinokulasi  ditutup  dengan  kantong  plastik  dan  diinkubasi  di 

laboratorium.  Patogenisitas  isolat  ditandai  dengan  kemampuan  bakteri  untuk 

menimbulkan gejala penyakit berupa daun layu, menguning, dan kering. Setelah 

memperlihatkan  gejala  penyakit,  jaringan  tanaman  tersebut  diambil  kemudian 

distrerilkan dengan alkohol 70% selama 10 menit dan dicuci dengan akuades 

steril. Selanjutnya jaringan dimaserasi dengan lumpang porselen dan ditambahkan 

9 ml akuades steril (pengenceran 10
-1

). 
c. Peremajaan dan perbanyakan Pseudomonas berfluoresensi. 

Isolat Pseudomonas berfluoresensi yang telah tersedia diremajakan dalam 

cawan petri  pada medium King’s B padat dengan metode gores. Perbanyakan 

inokulum  dilakukan  dengan  mengambil  satu  ose  biakan  murni  dalam  petri, 

kemudian dibiakkan dalam 25 ml medium King’s B cair di dalam erlenmeyer 100 

ml. Kemudian dishaker selama 24 jam (preculture).  Diambil 1 ml preculture, 

kemudian dipindahkan ke dalam 24 ml air kelapa steril dan diinkubasi selama 3 x 

24 jam (main culture) di atas shaker. 

d. Persiapan di lapangan 

1) Penyiapan lahan 

Lahan  yang  digunakan  adalah  lahan  yang  terdapat  di  daerah  endemik 

penyakit  layu  bakteri R.  solanacearu (Desa  Tabek  Panjang  Baso  Sumatera 

Barat). 

2) Pemupukan 

Lubang tanam yang telah dipersiapkan, lalu diberi pupuk kandang dengan 

dosis 10 kg /lubang tanam. 

2 Pelaksanaan Penelitian 

a. Aplikasi Pseudomonas berfluoresensi. 

Bibit pisang  Barangan  hasil  kultur  jaringan  berumur  satu  bulan  setelah 

aklimatisasi  lalu  diaplikasi  dengan  Pseudomonas  berflouresensi  dengan  cara 

Perakaran dari bibit pisang  dikeluarkan dari gelas plastic, dibersihkan dari sisa 

tanah dan perakaran tersebut dicelupkan ke dalam 20 ml suspensi Pseudomonas 
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berfluoresensi (skala 3 McFarland’s) selama 10 menit. Kemudian bibit pisang 
ditanam   dalam  polybag  yang  telah  dipersiapkan  dan  diletakkan  di  kebun 

percobaan. 

b. Inokulasi Ralstonia solanacearum. 

Dua  bulan  setelah  aklimatisasi,  dilakukan  inokulasi  R.  solanacearum 

melalui pelukaan akar bibit pisang. Tanah di sekitar perakaran bibit pisang dengan 

jarak 5 cm dari batang dan kedalaman 10 cm, kemudian disiram dengan suspensi 

R. solanacearum sebanyak 5 ml.  Masa  inkubasi dari bakteri diamati setiap hari 

selama dua bulan. 

c. Pemindahan bibit ke lapangan 

Bibit pisang yang masih tetap sehat setelah tiga bulan inokulasi 

R. solanacearum dipindahkan ke lapangan yang telah dipersiapkan, kemudian 

dilakukan penanaman bibit pisang sehat. 

3 Pengamatan 

a. Intensitas  tanaman yang terserang oleh  bakteri R. solanacearum. 

Pengamatan  intensitas  serangan  penyakit  dilakukan  satu  kali  sebulan 

dengan cara skoring dan rumus yang digunakan adalah 

IP = 
ΣnxV 

x100% 
NxZ 

Keterangan rumus adalah: 
IP = Intensitas Penyakit. 

n = jumlah tanaman dengan skor tertentu. 

V = jumlah seluruh tanaman yang diamati. 

N =  jumlah tanaman yang diamati. 

Z = skor tertinggi  (5) 
Skor Keterangan 

1 Daun tidak layu 

2 Satu helai daun layu 

3 Dua sampai tiga daun layu 
4 Empat sampai lima daun layu 

5 >  lima daunn layu (matii) 

(Sumardiono et al, 1999) 

b. Pertumbuhan  bibit di kebun percobaan dan lahan pertanaman tanaman 

pisang 

Pengamatan pertumbuhan bibit pisang dilakukan satu kali dalam sebulan 

hingga bibit  berumur dua bulan setelah aklimatisasi, meliputi tinggi tanaman, 

jumlah daun, panjang daun, lebar daun, dan diameter batang. 

Teknik analisis data 

Data yang diperoleh dari pengamatan dari pertumbuhan tanaman pisang dianalisis 

secara sidik  ragam dan dilakukan  uji lanjut  Duncan pada taraf nyata 5%. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Intensitas Tanaman yang Terserang oleh  Bakteri Ralstonia  solanacearum 

Setelah dua  bulan  di  kebun  percobaan  terlihat  bahwa  bibit  pisang  yang 

diimunisasi   dengan   beberapa   isolat   Pseudomonas   berflouresensi   ada   yang 

terserang penyakit layu bakteri R. solanacearum yaitu pada perlakuan E (kontrol), 

Hal ini dapat dilihat Tabel 1. 
 
 
 
 

 
PIMNAS XIX 2006 



6  
 

 
 

Tabel 1. Intensitas tanaman yang terserang bakteri R.  solanacearum (%) 

Perlakuan Intensitas Penyakit (%) 

A (Isolat PfPj1)  0 

B (Isolat PfPj2) 0 

C (Isolat PfPb1) 0 
D (Isolat PfPm) 0 

E (Kontrol) 66,67 

 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa tanaman yang diimunisasi dengan Pseudomonas 

berflouresensi ada yang tidak terserang bakteri R. solanacearum yaitu perlakuan 

A, B, C dan D. Hal ini diduga terjadi karena Pseudomonas berflouresensi berhasil 

menghambat masuknya bakteri R.  solanacearum ke dalam jaringan perakaran. 

Disamping itu Pseudomonas berflouresensi dapat menginduksi ketahanan 

tanaman secara alami. Hal ini sesuai dengan  pendapat Hammerchmidt and Kuc 

(1995 dalam Habazar 2001), bahwa imunisasi oleh  Pseudomonas berflouresensi 

pada tanaman mampu menginduksi ketahanan secara alami. 

Terjadinya  induksi ketahanan  pada  tanaman  pisang  yang  diimunisasi 

dengan  Pseudomonas berflouresensi terhadap R. solanacearum terbukti dengan 

tidak adanya serangan dari bakteri tersebut. Mekanisme induksi ketahanan yang 

diduga  berperan  penting  adalah   kemampuan  mikroorganisme  menghasilkan 

senyawa  yang  dapat  menjadikan  signal  bagi   tanaman  untuk  menghasilkan 

metabolik sekunder yang bersifat anti mikroba seperti fitoaleksin  (Habazar dan 

Rifai  2001).  Beberapa  senyawa  yang  dipunyai  oleh  mikroorganisme  yang 

berperan  sebagai  signal  tersebut  adalah  lipopolisakarida,  siderofor  dan  asam 

salisilat (Habazar 2001). 

Pseudomonas  berflouresensi  merupakan  kelompok  mikroorganisme  yang 

mengkolonisasi perakaran tanaman (rizhobakteria) dan mempunyai potensi untuk 

dikembangkan sebagai agens biokontrol untuk pengendalian penyakit. 

Pemanfatan  Pseudomonas  berflouresensi  terhadap  pengendalian  penyakit  yang 

disebabkan oleh patogen tular tanah telah banyak diteliti dan telah terbukti efektif 

(Reaijmakers et al. 1995). Namun pada perlakuan kontrol terlihat adanya serangan 

oleh  penyakit  layu  bakteri  R.  solanacearum  sehingga  tanaman  menjadi  layu 

kemudian mati. Tanaman yang sehat kemudian dipindahkan ke lahan pertanaman 

Desa Tabek Panjang Baso  Kabupaten Agam Sumatera Barat. 

 
Pertumbuhan Bibit Pisang di Kebun Percobaan 

Hasil sidik  ragam  dari  pertumbuhan  bibit  pisang  di  kebun  percobaan 

tanaman pisang yang diimunisasi dengan beberapa isolat Pseudomonas 

berflouresensi dan diingkubasi dengan R. solanacearum adalah: 

Tinggi Tanaman Pisang. Dari Tabel 2 dapat dilihat rerata tinggi tanaman 

pisang antara perlakuan isolat tidak berbeda nyata namun berbeda nyata dengan 

perlakuan E. Tanaman  pisang yang tertinggi adalah tanaman pada perlakuan D 

yaitu 96,83 cm dan yang terendah adalah perlakuan E  yaitu 60,33 cm. 

Imunisasi  Pseudomonas  berflouresensi  ternyata  mampu  meningkatkan 

tinggi tanaman, karena Pseudomonas berflouresensi termasuk kedalam golongan 

bakteri   pemicu  pertumbuhan (PGPR). Beberapa senyawa yang dihasilkan oleh 

bakteri  tersebut  dapat  meningkatkan  pertumbuhan,  seperti  kemampuan  untuk 

mengikat fosfat  dari  tanah  sehingga  tersedia bagi tanaman. Unsur ini berperan 
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Tabel 2. Rerata tinggi tanaman pisang yang diimunisasi dengan Pseudomonas berflouresensi dan 

diinokulasi dengan R.. solanacearum. 
 

Perlakuan Rerata (cm) 
 

E (kontrol) 60,33  a  
C (Isolat PfPj1) 94,57 b 
B (Isolat PfPj2) 94,90 b 
A (Isolat PfPb1) 95,07 b 
D (Isolat PfPm) 96,83 b 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf kecil yang tidak  sama terdapat perbedaan nyata taraf 5%. 

 

penting dalam melakuan pembelahan sel sehingga tanaman menjadi lebih tinggi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Bucman dan Brandy (1982) bahwa unsur pospat 

yang digunakan oleh tanaman sebagai pembantu dalam proses pembelahan sel. 

Panjang Daun Tanaman Pisang.  Tabel 3 dapat dilihat rerata panjang daun 

tanaman pisang antara perlakuan isolat tidak berbeda nyata namun berbeda nyata 

dengan perlakuan E.  Tanaman pisang yang berdaun terpanjang adalah tanaman 

diberi perlakuan D yaitu 45,47 cm dan yang terpendek adalah perlakuan E  yaitu 

27,73 cm. 

 
Tabel 3. Rerata panjang daun tanaman pisang yang diimunisasi dengan Pseudomonas 

berflouresensi dan diinokulasi dengan R. solanacearum 

 
Perlakuan  Rerata (cm) 

E  (kontrol) 27,73 a 

A (Isolat PfPj1) 39,73    b 

B (Isolat PfPj2)  42,67    b 

C (Isolat PfPb1)  43,57    b 

D (Isolat PfPm) 45,47    b 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf kecil yang tidak  sama terdapat perbedaan nyata taraf 5%. 

 
Pengamatan  yang  dilakukan  menunjukkan  adanya  peningkatan  terhadap 

panjang daun karena pengaruh imunisasi Pseudomonas berflouresensi. 

Pseudomonas berflouresensi ini merupakan bakteri yang mampu mengkolonisasi 

daerah perakaran dengan  cepat dan mampunyai kemampuan mencelat Fe serta 

dapat meningkatkan ketersediaan fospat bagi tanaman, hal ini dapat menyebabkan 

tanaman lebih sehat dan pertumbuhan tanaman meningkat. Kloeper  et al. (1990 

cit  Sigee  1983)  mengemukakan  bahwa  pseudomonas  berflouresesensi  secara 

alami pada sistem perakaran tanaman kentang dan gula bit dapat  memperbaiki 

pertumbuhan tanaman. Panjang daun tanaman pisang  akan mempengaruhi proses 

fotosintesis. Salisbury and Ross (1995) menerangkan bahwa panjang daun akan 

mempengaruhi peningkatan aktivitas klorofil dalam melakukan fotosintesis. 

Lebar Daun Tanaman Pisang. Tabel 4 dapat dilihat   rerata lebar daun 

tanaman pisang  antara perlakuan isolat  tidak berbeda nyata namun berbeda nyata 

dengan perlakuan E. Tanaman pisang dengan daun terlebar adalah tanaman pisang 

yang diimunisasi dengan Pseudomonas berflouresensi dengan perlakuan D yaitu 

22,27 cm dan yang terkecil adalah  perlakuan E  yaitu 15,10 cm. 

Pengamatan terhadap lebar daun tanaman pisang yang diimunisasi dengan 

Pseudomonas  berflouresensi menunjukkan  peningkatan  terhadap  lebar  daun 

tersebut. Bakteri Pseudomonas berflouresensi ini mampu mengikat Fe dari tanah 

sehingga tersedia bagi tanaman yang digunakan dalam proses asimilasi Fe. 
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Tabel 4. Rerata   lebar   daun   tanaman   pisang   yang   diimunisasi   dengan   Pseudomonas 

berflouresensi dan diinokulasi dengan R. solanacearum 

 
Perlakuan Rerata (cm) 

 

E (kontrol) 15,10   a  
A (Isolat PfPj1) 20,97 b 
B (Isolat PfPj2) 21,57 b 
C (Isolat PfPb1) 21,57 b 
D (Isolat PfPm) 22,27 b 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf kecil yang tidak sama terdapat perbedaan nyata taraf 5%. 

 
Salisbury and Ross (1995) menerangkan bahwa Fe merupakan salah satu unsure 

mikro yang  harus tersedia bagi tanaman. Sitompul dan Guritno, (1995 dalam 

Saipul 2003) menerangkan  bahwa pertambahan ukuran bagian-bagian tanaman 

(organ-organ) sebagai akibat dari pertambahan jaringan sel yang dihasilkan oleh 

pertambahan ukuran sel. 

Diameter Batang  Tanaman  Pisang. Dari  Tabel  5  dapat  dilihat  rerata 

diameter batang tanaman pisang, antara isolat yang digunakan tidak menunjukkan 

perbedaan yang  nyata tapi berbeda nyata dengan perlakuan E. Tanaman pisang 

dengan diameter terbesar adalah tanaman yang diimunisasi dengan Pseudomonas 

berflouresensi dengan perlakuan B yaitu 39,67 mm dan yang berdiameter terkecil 

adalah perlakuan E yaitu 27,27 mm. 

 
Tabel 5. Rerata  diameter  batang  tanaman  pisang  yang  diimunisasi  dengan  Pseudomonas 

berflouresensi dan diinokulasi dengan R. solanacearum 

 
Perlakuan Rerata (mm) 

 

E (kontrol) 27,27 a  
A (Isolat PfPj1) 38,90 b 
B (Isolat PfPj2) 39,03 b 
D (Isolat PfPm) 39,53 b 
C (Isolat PfPb1) 39,67 b 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf kecil yang tidak sama terdapat perbedaan nyata taraf 5%. 

 
Pemberian  Pseudomonas  berflouresensi  memberikan  pengaruh  terhadap 

diameter   batang.  Hal  ini  diduga  karena  pengaruh  imunisasi  Pseudomonas 

berflouresensi  yang  merupakan  golongan  rizhobakteria  pemicu  pertumbuhan 

tanaman.  Lakitan  (1996)   menerangkan bahwa  pertumbuhan  tanaman  pada 

dasarnya disebabkan oleh pembesaran dan pembelahan sel, dimana pembesaran 

dan pembelahan sel ini dilakukan jika tercukupinya unsur hara. Imunisasi bakteri 

Pseudomonas berflouresensi  akan dapat mencukupi unsur hara yang dibutuhka 

oleh tanaman. 

Kemampuan dari mikroorganisme (Pseudomonas berflouresensi) 

menginduksi ketahanan tanaman yang rentan terhadap penyakit disebabkan oleh 

beberapa   faktor.  Habazar  (2001)  melaporkan  bahwa  faktor  tersebut  adalah 

mikroorganisme  menghasilkan senyawa yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

tanaman berupa zat pengatur  tumbuh, meningkatkan kelarutan pospat sehingga 

tersedia  bagi  tanaman,  disamping  itu pospat  merupakan  senyawa  penginduksi 

ketahanan tanaman (induser) secara abiotis. 
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Salah  satu  keuntungan  dari  dari  pemakaian  kelompok  bakteri  pemicu 
pertumbuhan  adalah  prepentif  colonization.  Pseudomonas  berflouresensi  yang 

diintroduksi   menepati   permukaan   akar   secara   agresif,   sehingga   tidak   ada 

kesempatan mikroorganisme lain terutama yang bersifat merugikan (Saiful, 2003). 

Jumlah Daun Tanaman Pisang.  Dari Tabel 6 dapat dilihat rerata jumlah 

daun tanaman pisang antara  perlakuan isolat yang digunakan tidak berpengaruh 

nyata  terhadap jumlah daun namun ada isolat yang berbeda nyata dengan isolat 

yang lainnya. Perlakuan   tersebut adalah perlakuan B dengan perlakuan lainnya 

yaitu perlakuan E,A,C dan D. Tanaman  pisang dengan daun terbanyak adalah 

tanaman yang diimunisasi dengan Pseudomonas berflouresensi dengan perlakuan 

B yaitu 10 helai dan yang paling sedikit adalah perlakuan E yaitu 8 helai. 

 
Tabel 6. Rerata jumlah daun tanaman pisang yang diimunisasi dengan Pseudomonas 

berflouresensi dan diinokulasi dengan R. solanacearum 
 

Perlakuan   Rerata (Helai) 
E (kontrol) 8 a  
A (Isolat PfPj1) 9 a  
C (Isolat PfPb1) 9 a  
D (Isolat PfPm) 9 a  
B (Isolat PfPj2) 10 b  

Keterangan: Angka yang diikuti huruf kecil yang tidak sama terdapat perbedaan nyata taraf 5%. 

 
Dari  Tabel  6  dapat  dilihat  rerata  jumlah  daun  tanaman  pisang  antara 

perlakuan isolat yang digunakan tidak berpengaruh nyata  terhadap jumlah daun 

namun  ada  isolat  yang  berbeda  nyata  dengan  isolat  yang  lainnya.  Perlakuan 

tersebut adalah perlakuan B dengan perlakuan lainnya yaitu perlakuan E,A,C dan 

D. Tanaman pisang dengan daun terbanyak  adalah  tanaman yang diimunisasi 

dengan Pseudomonas berflouresensi dengan perlakuan B yaitu 10 helai dan yang 
paling sedikit adalah perlakuan E yaitu 8 helai. 

Pengamatan  terhadap  jumlah  daun  memperlihatkan  pengaruh  terhadap 

imunisasi Pseudomonas berflouresensi mampu memberikan makanan atau unsur 

hara bagi tanaman. Bakteri ini merupakan golongan bakteri pemicu pertumbuhan. 

Lakitan  (1996)  menerangkan   bahwa  faktor  lingkungan  yang  mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan daun adalah intensitas cahaya, suhu udara, unsur 

hara dan ketersediaan air. Hal ini memperlihatkan bila  tercukupinya unsur hara 

akibat imunisasi Pseudomonas berflouresensi akan meningkatkan  pembentukan 

daun baru. 

 
Pertumbuhan Tanaman Pisang di Lahan Pertanaman. 

Hasil  sidik  ragam  dari  rerata  pertumbuhan  tanaman  pisang  di  lahan 

pertanaman yang diimunisasi dengan beberapa isolat Pseudomonas berflouresensi 

dan diingkubasi dengan R.  solanacearum, adalah sebagai berikut. 

Tinggi Tanaman  Pisang.  Rata-rata  pertumbuhan  tanaman  pisang  yang 

diimunisasi   dengan  Pseudomonas  berflouresensi  setelah  berumur  tiga  bulan 
dilahan  pertanaman   tidak   memperlihatkan   perbedaan   yang   nyata.   Hal   ini 
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: adaptasi tanaman, intensitas cahaya, 

suhu udara,  unsur hara dan ketersediaan air. Hal ini sesuai dengan pendapat 

lakitan   (1996) bahwa faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan tanaman di 

lahan pertanaman adalah adaptasi tanaman yang baik, intensitas cahaya yang 
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Tabel 7. Rerata tinggi tanaman pisang yang diimunisasi dengan Pseudomonas berflouresensi 

dan diinokulasi denga R.  solanacearum 
 

Perlakuan Rerata (cm) 

D (Isolat PfPm) 151,3 
C (Isolat PfPb1) 157,2 
B (Isolat PfPj2) 199,6 
A (Isolat PfPj1) 203,6 

 

Panjang Daun Tanaman Pisang. 
 

Tabel 8. Rerata panjang daun tanaman pisang yang diimunisasi dengan Pseudomonas 

berflouresensi dan diinkubasi dengan R.  solanacearum 

 
Perlakuan Rerata (cm) 

A (Isolat PfPj1)  69,4 

D (Isolat PfPm) 73,4 
B (Isolat PfPj2) 75,9 

C (Isolat PfPb1) 75,9 

 

Lebar Daun Tanaman Pisang. 
 

Tabel 9. Rerata   lebar   daun   tanaman   pisang   yang   diimunisasi   dengan   Pseudomonas 

berflouresensi dan diinokulasi dengan R.  solanacearum 

Perlakuan Rerata (cm) 
 

D (Isolat PfPm) 30,1 

A (Isolat PfPj1) 30,8 

B (Isolat PfPj2) 30,8 

C (Isolat PfPb1) 31,8 

 

Diameter Batang Tanaman Pisang. 

 
Tabel 10. Rerata diameter batang tanaman pisang yang diimunisasi dengan Pseudomonas 

berflouresensi dan diinokulasi dengan R. solanacearum 
 

Perlakuan Rerata (cm) 
B(Isolat PfPj2) 3,7 
C(Isolat PfPb1) 3,7 
D(Isolat PfPm) 3,7 
A(Isolat PfPj1) 3,9 

 

Jumlah Daun Tanaman Pisang. 
 

Tabel11. Rerata jumlah daun tanaman pisang yang diimunisasi dengan Pseudomonas ber- 

flouresensi dan diinokulasi dengan R. solanacearum 
 

Perlakuan Rerata (Helai) 
C(Isolat PfPb1) 7,7 
D(Isolat PfPm) 7,9 
A(Isolat PfPj1) 8,1 
B(Isolat PfPj2) 8,3 

 

cukup,  suhu  udara  yang  baik,  dan  ketersediaan  air  dan  unsur  hara.  Bila 
dibandingkan dengan pertumbuhan di kebun percobaan, maka rata-rata 

pertumbuhan tanaman mengalami peningkatan, namun jika dilakukan uji statistik 
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tidak  menunjukkan  perbedaan  yang  nyata.  Salah  satu  keuntungan  dari  dari 
pemakaian kelompok bakteri pemicu pertumbuhan seperti Pseudomonas 

berflouresensi adalah Pseudomonas berflouresensi yang diintroduksi menempati 

permukaan akar  secara agresif, sehingga tidak ada kesempatan mikroorganisme 

lain terutama yang bersifat merugikan. 
Senyawa yang dihasilkan oleh bakteri Pseudomonas berfluoresensi 

diantaranya   antibiotik   dan   siderofor   (Champbell,   1989),   sehingga   mampu 

menghambat   penyakit layu oleh bakteri R. solanacearum di lahan pertanaman 

pisang. Terbukti setelah tiga  bulan di lahan pertanaman tidak adanya serangan 

penyait  tersebut.  Imunisasi  Pseudomonas  berfluoresensi dapat  meningkatkan 

pertumbuhan  tanaman,  namun  setelah  dianalisis  dengan  statistik  tidak  terlihat 

pengaruh yang nyata. 

 
KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Imunisasi  tanaman  pisang  dengan Pseudomonas  berflouresensi  dapat 

menimbulkan ketahanan terhadap serangan penyakit layu bakteri Ralstonia 

solanacearum. 

2. Pseudomonas berflouresensi merupakan golongan bakteri pemicu 

pertumbuhan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman pisang 

Barangan seperti tinggi tanaman, lebar daun, panjang daun, diameter batang 

dan jumlah daun tanaman pisang. 

3. Isolat Pseudomonas berflouresensi yang dipakai dalam penelitian ini, baik 

digunakan dalam pengendalian penyakit layu bakteri. 
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