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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanah Sawah 

Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah, 

baik terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija. 

Istilah tanah sawah bukan merupakan istilah taksonomi, tetapi merupakan istilah 

umum seperti halnya tanah hutan, tanah perkebunan dan sebagainya. Tanah sawah 

dapat berasal dari tanah kering yang diairi kemudian disawahkan, atau dari tanah 

rawa-rawa yang “dikeringkan” dengan membuat saluran-saluran drainase 

(Prasetyo dkk., 2004). 

Ciri khas tanah sawah atau paddy soils yang membedakan dengan tanah 

tergenang lainnya, adalah lapisan oksidasi di bawah permukaan air akibat difusi 

O2 setebal 0,8-1,0 cm, selanjutnya lapisan reduksi setebal 25-30 cm dan diikuti 

oleh lapisan tapak bajak yang kedap air. Selain itu selama pertumbuhannya 

tanaman padi akan terjadi sekresi O2 oleh akar tanaman padi yang menimbulkan 

kenampakan yang khas pada tanah sawah (Musa dan Muklis, 2006). Tanah sawah 

beririgasi umumnya diolah dengan cara pelumpuran (pudding). Pengaruh 

pelumpuran terhadap sifat fisik tanah menjadi sangat spesifik pada lahan sawah 

dan sekaligus memberikan indikasi perbedaan perubahan sifat fisik tanah antara 

tanah yang disawahkan dengan tanah yang tidak disawahkan (Prasetyo dkk., 

2004). 

Tingkat kesuburan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

keanekaragaman mikroba tanah, faktor iklim seperti suhu, curah hujan, 

kelembapan, faktor nutrisi dan lingkungan serta populasi mikroba yang 

merupakan indikator tingkat kesuburan tanah (Purwaningsih, 2004). Keberadaan 

bahan organik tanah sangat berpengaruh dalam mempertahankan kelestarian dan 

produktivitas tanah serta kualitas tanah melalui aktivitas mikroba tanah dalam 

memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa tanah yang kandungan bahan organiknya rendah, akan berkurang daya 

sangganya terhadap segala aktivitas sifat fisik, kimia dan biologis tanahnya. 

Untuk memperbaiki kondisi tersebut perlu diupayakan peningkatan kualitas dan 

kuantitas bahan organik dalam tanah. Bahan organik berperan sebagai penyangga 
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biologi sehingga tanah dapat menyediakan hara dalam jumlah berimbang untuk 

tanaman (Agus dkk., 2004). 

2.2. Mikroorganisme Tanah 

Tanah merupakan tempat hidup berbagai kehidupan tumbuhan, hewan, 

dan jasad renik. Jasad renik dan mikrooganisme disebut sebagai mikroba bukan 

hanya karena ukurannya yang kecil sehingga sukar dilihat dengan mata, tetapi 

juga karena pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan 

jasad tingkat tinggi (Sumarsih, 2003). Berbagai jenis mikroorganisme tanah yang 

menguntungkan bagi tanaman, mikroorganisme penambat N, pelarut P, dan 

pemantap agregat tanah, dapat dikemas sebagai salah satu pilar nutrisi tanaman 

melalui pupuk hayati (Sembiring dkk., 2013). 

Menurut Pelczar dan Chan (1986) peranan terpenting mikroorganisme 

tanah ialah fungsinya yang membawa perubahan kimiawi pada substansi-

substansi didalam tanah, terutama pengubahan persenyawaan organik yang 

mengandung karbon, nitrogen, sulfur dan fosfor menjadi persenyawaan anorganik 

atau disebut mineralisasi. Fungsi mikroba di dalam tanah digolongkan menjadi 

empat, yaitu sebagai penyedia unsur hara dalam tanah, perombak bahan organik 

dan mineralisasi organik, memacu pertumbuhan tanaman, dan sebagai agen hayati 

pengendali hama dan penyakit tanaman, dengan demikian peranan mikroba juga 

berpengaruh terhadap sifat kimia dan fisik tanah serta pertumbuhan tanaman 

(Saraswati dkk., 2007). 

2.3. Jenis Bakteri yang Bermanfaat bagi Tanah 

1. Bakteri Penambat Nitrogen 

Bakteri penambat nitrogen dapat menambat nitrogen dari atmosfer karena 

bakteri jenis ini memiliki enzim spesifik didalam sel yang dikenal sebagai 

Nitrogenase yang disusun oleh dua komponen yang saling menunjang yaitu 

protein Fe (komponen I) dan protein Mo-Fe (komponen II) (Hartono dan Jumadi, 

2014). Pemupukan N diperlukan untuk menggantikan N yang terbawa pada saat 

tanaman dipanen maupun yang hilang tercuci. Salah satu pendekatan untuk 

meningkatkan efisiensi penggunaan N yang tersedia dalam tanah adalah 

penggunaan mikroorganisme penambatan N (Sembiring dkk., 2013). Dalam 
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proses penambatan nitrogen dalam tanah, bakteri yang berperan dibagi menjadi 

dua golongan yaitu bakteri penambat nitrogen non simbiosis dan bakteri penambat 

nitrogen simbiosis. 

2. Bakteri Pelarut Fosfat 

Unsur fosfat (P) adalah unsur essensial kedua setelah nitrogen yang 

berperan aktif dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Ketersediaan fosfat 

dalam tanah jarang melebihi 0.01% dari total P. Sebagian besar bentuk fosfat 

terikat oleh koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman (Husen dkk., 2006).  

Salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi pemupukan fosfat dalam 

mengatasi rendahnya fosfat tersedia dalam tanah adalah dengan memanfaatkan 

kelompok mikroorganisme pelarut fosfat, yaitu mikroorganisme yang dapat 

melarutkan fosfat tidak tersedia menjadi tersedia sehingga dapat diserap oleh 

tanaman (Husen dkk, 2006). Menurut Gunarto dan Nurhayati (1994) cit. Husen 

dkk. (2006) bahwa kelompok bakteri pelarut fosfat antara lain Pseudomonas 

striata, P. diminuta, P. fluorescens, P. cerevisia, P. aeruginosa, P. putida, P. 

denitrificans, P. rhatonis, Bacillus polymyxa, B. laevolacticus, B. megathirium, 

Thiobacillus sp., Mycobacterium, Micrococcus, Flavobacterium, Eschericia 

frreundii, Cunninghamella, Brevibacterium spp., Seratia spp., Alcaligenes spp., 

Achromobacter spp., dan Thiobacillus sp. Kelompok bakteri yang banyak terdapat 

pada lahan pertanian Indonesia berasal dari genus Enterobacter dan 

Mycobacterium.  

Pertumbuhan mikroorganisme pelarut fosfat sangat dipengaruhi oleh 

kemasaman tanah.  Pada tanah masam, aktivitas mikroorganisme didominasi oleh 

kelompok fungi sebab pertumbuhan fungi optimum pada pH 5-5,5 (Husen dkk., 

2006). Sebaliknya pertumbuhan kelompok bakteri optimum pada pH yang netral 

dan meningkat seiring dengan meningkatnya pH tanah. Populasi bakteri pelarut 

fosfat di lahan kering lebih rendah daripada populasinya di lahan yang sedang, hal 

ini terjadi karena bentuk, jumlah dan bahan yang terkandung berbeda pula. Lahan 

masam bentuk fosfat didominasi oleh Al-P, Fe-P atau occluded-P sedangkan pada 

lahan basa didominasi oleh Ca-P. Jadi masing-masing lahan memerlukan inokulan 

pelarut fosfat yang berbeda (Husen dkk., 2006). 
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3. Bakteri Perombak Bahan Organik 

Bakteri perombak bahan organik dapat ditemukan di tempat yang  

mengandung senyawa organik berasal dari sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik 

di laut maupun di darat. Berbagai bentuk bakteri dari bentuk yang sederhana 

(bulat, batang, koma dan lengkung), tunggal sampai bentuk koloni seperti 

filamen/spiral mendekomposisi sisa tumbuhan maupun hewan. Sebagian bakteri 

hidup secara aerob dan sebagian lagi anaerob, sel berukuran 1 μm – ≤ 1.000 μm. 

Bakteri perombak bahan organik dapat ditemukan ditempat yang mengandung 

senyawa organik berasal dari sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik di laut 

maupun di darat. Dalam merombak bahan organik biasanya bakteri hidup bebas di 

luar organisme lain, tetapi sebagian hidup di dalam saluran pencernaan hewan 

(mamalia, rayap, dan lain-lain) (Saraswati dkk., 2007). 

Mikroorganisme perombak bahan organik merupakan aktivator biologis 

yang tumbuh alami atau sengaja diberikan untuk mempercepat perombakan bahan 

organik. Beberapa jenis bakteri yang umum ditemukan dalam sampah/buangan 

antara lain adalah Pseudomonas spp., Archromobacter spp., Bacillus spp., 

Flavobacterium spp., Clostridium spp., Streptomyces spp., Thermonospora spp., 

dan lain sebagainya (Zahidah dan Shovitri, 2013) 

2.4. Bakteri Pelarut Fosfat 

  Bakteri merupakan mikrobia prokariotik uniselular, termasuk kelas 

Schizomycetes, berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan sel. Bakteri  

tidak berklorofil kecuali beberapa yang bersifat fotosintetik. Cara hidup bakteri 

ada yang dapat hidup bebas, parasitik, saprofitik, patogen pada manusia, hewan 

dan tumbuhan. Habitatnya tersebar luas di alam, dalam tanah, atmosfer (sampai 

+10 km diatas bumi), di dalam lumpur, dan di laut. Bakteri mempunyai bentuk 

dasar bulat, batang, dan lengkung. Bentuk bakteri juga dapat dipengaruhi oleh 

umur dan syarat pertumbuhan tertentu. Bakteri dapat mengalami involusi, yaitu 

perubahan bentuk yang disebabkan faktor makanan, suhu, dan lingkungan yang 

kurang menguntungkan bagi bakteri. Selain itu dapat mengalami pleomorfi, yaitu 

bentuk yang bermacam-macam dan teratur walaupun ditumbuhkan pada syarat 

pertumbuhan yang sesuai (Sumarsih, 2003). 
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 Bakteri pelarut fosfat berperan dalam penyuburan tanah dan 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 mampu mensekresi asam organik 

sehingga akan menurunkan pH tanah dan memecahkan ikatan pada beberapa 

bentuk senyawa fosfat untuk meningkatkan ketersediaan fosfat dalam larutan 

tanah (Purwaningsih, 2012). 

Menurut Marista dkk. (2013) fosfat di dalam tanah merupakan unsur hara 

yang berperan penting bagi proses pertumbuhan tanaman. Ketersediaan unsur 

fosfat di dalam tanah dibantu oleh bakteri pelarut fosfat yang banyak dijumpai di 

daerah rizosfer. Bakteri pelarut fosfat merupakan kelompok mikroorganisme 

tanah yang berkemampuan melarutkan P yang terfiksasi dalam tanah dan 

mengubahnya menjadi bentuk yang tersedia sehingga dapat diserap tanaman.  

Bakteri yang termasuk dalam kelompok bakteri pelarut fosfat antara lain 

genus Pseudomonas sp., Bacillus sp., Bacillus megaterium, dan Chromobacterium 

sp., adalah sebagian dari kelompok BPF yang mempunyai kemampuan yang 

tinggi sebagai “biofertilizer” dengan cara melarutkan unsur P yang terikat pada 

unsur lain (Fe, Al, Ca, dan Mg), sehingga unsur P tersebut menjadi tersedia bagi 

tanaman. Unsur P adalah salah satu unsur hara penting yang berperan dalam 

metabolisme dan proses mikrobiologis tanah dan mutlak diperlukan oleh mikroba 

tanah (selain BPF) maupun kelangsungan kehidupan tanaman. Persentase 

kandungan unsur P dalam ekosistem tanah juga sangat tergantung dari adanya 

BPF dalam ekosistem tanah tersebut (Widawati dan Suliasih, 2006). Umumnya 

mikroorganisme pelarut fosfat secara alami berada di tanah berkisar 0,1-0,5% dari 

total populasi mikroorganisme (Kucey, 1983). Populasi bakteri pelarut fosfat 

dapat mencapai 12 juta organisme per gram tanah (Alexander, 1977). 

 

 

 

 

 

 


