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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sayuran Secara Umum 

Indonesia sebagai negara agraris masih mengandalkan sektor pertanian 

sebagai sektor yang berperan penting dalam menunjang perekonomian sosial. 

Komoditi sayuran merupakan produk pertanian penting, mengingat komoditas 

tersebut memiliki potensi produksi yang tinggi di Indonesia (Choliq dan 

Ambarsari, 2009). Sayuran merupakan makanan yang tidak pernah terpisahkan 

dari kehidupan manusia. Komoditi ini mengandung berbagai vitamin dan 

berfungsi sebagai sumber karbohidrat, protein dan mineral yang sangat penting 

bagi tubuh manusia (Purnami dkk., 2012). 

Budidaya sayur-sayuran pada umumnya diusahakan lebih intensif 

dibandingkan dengan budidaya tanaman lainnya. Hasil yang diperoleh dari 

budidaya ini per unit area juga biasanya lebih tinggi. Berbeda dengan tanaman 

buah-buahan, sayuran memiliki umur yang relatif singkat. Tanaman ini umumnya 

dikonsumsi dalam bentuk segar, oleh karenanya proses penanganannya lebih 

spesifik dibandingkan dengan hortikultura lainnya (Bais, 2013). 

Menurut Arsyad (2001) dalam suatu kegiatan usaha tani seperti budidaya 

sayuran, pengolahan tanah mutlak dibutuhkan agar diperoleh aerase tanah yang 

baik untuk perkembangan akar dan pertumbuhan tanaman. Sebelum tanah 

digunakan kembali untuk penanaman, diperlukan waktu jeda dengan membiarkan 

sisa-sisa tanaman tetap berada di permukaan tanah. Hal ini akan meningkatkan 

aktivitas mikroba tanah dan berperan dalam dekomposisi bahan organik/serasah. 

Penambahan pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi 

pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan 

dan meningkatkan kualitas lahan berkelanjutan. Bahan organik yang terdapat pada 

pupuk organik juga berperan sebagai sumber energi dan makanan mikroba tanah 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara 

tanaman. Penambahan bahan organik di samping sebagai sumber hara bagi 

tanaman, sekaligus sebagai sumber energi dan hara bagi mikroba (Simanungkalit 

dkk., 2006). 
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2.2 Tanah Grumusol 

Tanah grumusol adalah tanah yang terbentuk dari material halus 

berlempung. Jenis tanah ini kelabu hitam dan bersifat subur (Mulyanto, 2013). 

Tanah grumusol mempunyai sifat struktur lapisan atas granuler dan lapisan bawah 

gumpal atau pejal. Tanah grumusol mempunyai daya adsorpsi tinggi yang 

menyebabkan gerakan air dan keadaan aerasi buruk dan sangat peka terhadap 

erosi (Damayanti, 2005). 

Vertisol atau Grumosol merupakan tanah yang mempunyai rekahan yang 

secara periodik dapat membuka dan menutup (Wiraningsih, 2016).Tanah vertisol 

atau grumusol merupakan tanah yang mengembang apabila dikenai air, mengkerut 

dan keras apabila kering(Utomo, 2016).Secara kimiawi tanah vertisol atau 

grumusol tergolong tanah yang kaya akan unsur hara karena mempunyai kapasitas 

tukar kation dan kejenuhan basa yang tinggi. Kandungan bahan organik pada 

tanah vertisol beragamtergantung pada bahan induknya (Maharani, 2008). 

Tanah vertisol atau grumusol yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, 

maka faktor pembatas terletak pada ketersediaan air. Walaupun ketersediaan air 

yang cukup menjadikan tanah mengembang, tetapi mudah diolah, dibajak atau 

dipacul. Pada kondisi kering, tanah vertisol padat, pejal, keras dan retak- retak, 

sulit diolah. Tanaman pada kondisi kering, akan layu dan mati karena tanah 

mengambil cairan dalam tubuh tanaman (Utomo, 2016). 

2.3 Bakteri Pelarut Fosfat 

Bakteri pelarut fosfat merupakan bakteri yang berperan dalam penyuburan 

tanah karena bakteri tipe ini mampu melakukan mekanisme pelarutan fosfat 

dengan mengekskresikan sejumlah asam organik berbobot molekul rendah seperti 

oksalat, suksinat, fumarat, malat (Simanungkalit dan Suriadikarta, 2006). Bakteri 

pelarut fosfat juga berperan dalam proses metabolisme vitamin D yang berfungsi 

untuk memperbaiki pertumbuhan akar tanaman dan juga dapat meningkatkan 

serapan unsur hara pada tanaman (Wulandari, 2001). 

Bakteri pelarut fosfat (BPF) merupakan bakteri tanah yang bersifat non 

patogen dan termasuk dalam katagori bakteri pemacu pertumbuhan tanaman. 

Bakteri tersebut menghasilkan vitamin dan fitohormon yang dapat memperbaiki 

pertumbuhan akar tanaman dan meningkatkan serapan hara (Glick, 1995). 
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Bakteri pelarut fosfat merupakan satu-satunya kelompok bakteri yang 

dapat melarutkan P yang terjerap permukaan oksida-oksida besi dan almunium 

sebagai senyawa Fe-P dan Al-P (Hartono, 2000).Bakteri tersebut berperan juga 

dalam transfer energi, penyusunan protein, koenzim, asam nukleat dan senyawa-

senyawa metabolik lainnya yang dapat menambah aktivitas penyerapan P pada 

tumbuhan yang kekurangan P (Rao, 1994). 

Populasi BPF di tanah tergantung dari jenis tanah serta sesuai dengan 

keragaman tanaman yang dibudidayakan (Fitriatin dkk., 2009). Widawati dan 

Suliasih (2006) juga menyatakan, aktivitas bakteri pelarut P dalam melarutkan P 

tidak larut sangat tergantung pada temperatur, kelembaban, pH, suplai makanan 

dan kondisi lingkungan selama pertumbuhannya. Menurut Mastur dkk. (2014) 

kecepatan bakteri pelarut fosfat melarutkan fosfat dalam tanah seiring dengan pH 

yang sesuai bakteri pelarut fosfat khususnya dan pelepasan fosfat meningkat 

dengan meningkatnya nilai pH dari asam ke netral. 

Bakteri yang berperan sebagai pelarut fosfat pada tanah telah banyak 

ditemukan, diantaranya berasal dari genus Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus, 

Azetobacter, Mycrobacterium, Enterobacter, Klebsielladan Flavobacterium 

(Purwaningsih, 2003). BPF dapat digunakan sebagai agen pupuk hayati 

(biofertilizer) karena ramah lingkungan, mampu memperbaiki struktur tanah dan 

meningkatkan kesuburan tanah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

tanaman melalui peningkatan pasokan ketersediaan hara primer dan proteksinya 

terhadap penyakit (Haryanti dkk., 2014). Hasil penelitian Widawati dan Suliasih 

(2006) menyatakan bahwa bakteri Pseudomonas dan Bacillus merupakan bakteri 

pelarut fosfat yang memiliki kemampuan terbesar sebagai biofertilizer dengan 

cara melarutkan unsur fosfat yang terikat pada unsur lain (Fe, Al, Ca dan Mg) 

sehingga unsur P tersebut menjadi tersedia bagi tanaman. 

 

2.4 Teknik Isolasi Mikroorganisme 

Tahapan awal yang dilakukan dalam isolasi mikroorganisme adalah 

pengenceran berseri yang dilakukan secara aseptis di dalam laminar air flow. Ada 

beberapa metode untuk memperoleh biakan murni dari isolat campuran. Dua 

diantaranya yang sering digunakan adalah teknik cawan gores dan teknik tuang. 
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a. Metode Cawan Gores  

Metode ini praktis, hemat biaya dan waktu, hanya membutuhkan 

keterampilan. Metode cawan gores yang dilaksanakan dengan baik kebanyakan 

akan menyebabkan terisolasinya mikroorganisme seperti yang diinginkan. 

Kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan dalam metode ini antara lain : (1) 

tidak memanfaatkan permukaan medium untuk digores sehingga pengenceran 

kurang optimal, (2) penggunaan inokulum yang terlalu banyak sehingga 

menyulitkan pemisahan sel waktu digores (Hadioetomo, 1993).  

  
Goresan T Goresan Kuadran 

 

 
 

Goresan Radian Goresan Sinambung 

 

Gambar 2.1. Metode Cawan Gores (Brown, 2001) 

b. Metode Cawan Tuang   

Metode cawan tuang merupakan teknik lain yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan koloni murni mikroorganisme. Proses isolasi mikroba dilakukan 

dengan mengencerkan spesimen dalam medium agar yang telah dicairkan dan 

didinginkan (50ºC) yang kemudian dicawankan. Konsentrasi sel-sel mikroba di 

dalam spesimen pada umumnya tidak diketahui sebelumnya, maka pengenceran 
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perlu dilakukan beberapa tahap sehingga sekurang-kurangnya satu di antara 

cawan-cawan tersebut mengandung koloni-koloni terpisah di atas permukaan atau 

di dalam agar (Hadioetomo, 1993).  

Kelemahan metode ini adalah membutuhkan waktu dan bahan yang lama 

dan banyak, akan tetapi tidak memerlukan keterampilan tinggi. Biakan campuran 

diencerkan dengan menggunakan medium agar yang telah dicairkan dan 

didinginkan. Pengenceran dilakukan dalam beberapa tahap hingga diperoleh 

koloni tunggal. 

 

c. Metode Pengenceran Bertingkat 

Tujuan dari pengenceran bertingkat yaitu memperkecil atau mengurangi 

jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau 

banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba 

dalam sampel. Digunakan perbandingan 1:9 untuk sampel dan pengenceran 

pertama dan selanjutnya, sehingga pengenceran berikutnya mengandung 1/10 sel 

mikroorganisme dari pengenceran sebelumnya (Hadioetomo, 1993). 

 

 
Gambar 2.2. Teknik Pengenceran Bertingkat (Brown, 2001) 
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2.5 Identifikasi Mikroorganisme 

Identifikasi mikroorganisme terdiri dari pengamatan secara makroskopis 

dan secara mikroskopis. Pengamatan makroskopis meliputi pengamatan bentuk 

koloni, bentuk permukaan koloni, bentuk tepi koloni serta warna koloni (Ilham 

dkk.,2014). Bakteri hasil inkubasi diamati secara langsung (makroskopis) 

berdasarkan buku panduan identifikasi morfologi bakteri Bergey’s Manual of 

Determinative Bacteriology. 

Identifikasi mikroorganisme secara mikroskopis terdiri dari pewarnaan 

gram bakteri dan uji biokimia. 

1. Pewarnaan Gram Bakteri 

Pewarnaan gram bertujuan untuk membedakan bakteri menjadi dua 

kelompok yakni, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Gram positif 

merupakan organisme yang dapat menahan kompleks pewarnaan primer ungu 

kristal iodium sampai pada akhir prosedur (sel-sel tampak biru gelap atau ungu), 

sedangkan gram negatif adalah organisme yang kehilangan kompleks warna ungu 

kristal pada waktu pembilasan dengan alkohol namun kemudian terwarnai oleh 

perwarna tandingan, safranin (sel-sel tampak merah muda) (Hadioetomo, 1993). 

Perbedaan warna pada bakteri gram positif dan gram negatif menunjukkan bahwa 

adanya perbedaan struktur dinding sel antara kedua jenis bakteri tersebut. Bakteri 

gram positif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan peptidoglikan yang 

tebal sedangkan bakteri gram negatif memiliki struktur dinding sel dengan 

kandungan lipid yang tinggi (Fitri dan Yasmin, 2011). 

 

2. Uji Biokimia 

a. Uji Katalase 

Menurut Lay (1994), uji katalasedigunakan untuk mengetahui adanya 

enzimkatalase pada isolat bakteri. Katalasemerupakan enzim yang dapat 

mengkatalisispenguraian hidrogen peroksida (H2O2) menjadiair dan O2. Hidrogen 

peroksida bersifat toksisterhadap sel bakteri karena bahan ini 

mampumenonaktifkan enzim dalam sel dan sangatberbahaya bagi sel bakteri itu 

sendiri. Uji inisangat penting dilakukan untuk mengetahui sifatdari suatu bakteri 

terhadap kebutuhan oksigen. 
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b. Uji Oksidase 

Tujuan uji oksidase adalah untuk mengetahui ada tidaknya enzim oksidase 

pada bakteri dengan menggunakan paper oksidase yang dapat dilihat perubahan 

warna yang terjadi pada paper oksidase (Kismiyati dkk., 2009). Uji oksidase ini 

dilakukan dengan mengoleskan bakteri dalam cawan yang kemudian 

menggenanginya dengan reagen uji oksodase (larutan dimetil-p-fenildiamina 

hidroklorida 1 %) (Hadioetomo, 1993). 

c. Uji Fermentasi 

Uji fermentasi glukosa digunakan untuk mengetahui apakah isolat bakteri 

tersebut dapat melakukan fermentasi glukosa. Ketika melakukan uji fermentasi, 

perubahan warna harus diamati. Perubahan warna yang terjadi pada media 

menunjukkan adanya asam sebagai hasil dari proses fermentasi glukosa. Pada saat 

fermentasi, hanya bakteri yang bersifat aerob fakultatif yang dapat melakukan 

fermentasi glukosa sedangkan bakteri yang bersifat aerob obligat tidak dapat 

melakukan proses fermentasi glukosa ini (Pratitadan Putra, 2012). 

d. Uji Endospora 

Uji endospora dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya spora pada 

bakteri tersebut (Fitrah dkk.,2013). Uji endospora juga bertujuan untuk 

mengisolasi bagian spesifik dari mikroorganisme, misalnya endospora, kapsul, 

dan flagela (Pratiwi, 2008). 

e. Uji Motilitas 

Uji motilitas dilakukan untuk mengetahui pergerakan bakteri. Bakteri yang 

dinyatakan positif motil atau bergerak akan ditunjukkan dengan adanya kekeruhan 

pada media uji yang menunjukkan pertumbuhan koloni (Hadioetomo, 1993). 

2.6 Skrining Bakteri Pelarut Fosfat 

Bakteri pelarut fosfat yang tumbuh pada media pikovskaya akan 

membentuk koloni yang di sekelilingnya terdapatzona bening. Daerah bening ini 

terbentuk karena adanya pelarutan fosfat dari sumber fosfat sukar larut yang ada 

dalam media oleh asam-asam organik yang dihasilkan koloni mikroba. Waktu 

yang diperlukan untuk pertumbuhan, warna dan besar koloni serta luas daerah 

bening berbeda-beda tergantung dari jenis BPF (Saraswati dkk.,2007). Semakin 

besar zona bening maka semakin besar kemampuannya dalam melarutkan fosfat. 
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Menurut Ginting dkk. (2006) kemampuan tiap mikroba pelarut fosfat tumbuh dan 

melarutkan fosfat berbeda-beda yang diidentifikasi dari luas zona bening dan 

waktu terbentuk. Mikroba pelarut fosfat yang unggul akan menghasilkan diameter 

zona bening yang paling besar dan lebih cepat dibandingkan koloni lain. 

 


