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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanah Gambut  

Lahan gambut merupakan lahan marginal untuk pertanian karena 

kesuburannya yang rendah, pH sangat masam, dan keadaan drainasenya yang jelek. 

Akan tetapi karena keterbatasan lahan bertanah mineral, ekstensifikasi pertanian ke 

lahan gambut tidak dapat dihindari. Dewasa ini lahan gambut digunakan untuk 

berbagai komoditas pertanian, termasuk kelapa sawit, karet, buah-buahan dan 

sayur-sayuran (Nurida dkk., 2011).  

Gambut memiliki lapisan tanah yang kaya akan bahan organik (C-organik 

>18%) dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Bahan organik penyusun tanah gambut 

terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi 

lingkungan jenuh air dan miskin hara. Oleh karenanya lahan gambut banyak 

dijumpai di daerah rawa belakang (back swamp) atau daerah cekungan yang 

drainasenya buruk (Agus dan Subiksa, 2008). 

Berdasarkan sistem taksonomi tanah, tanah gambut disebut Histosols 

(histos = tissue = jaringan), sedangkan dalam sistem klasifikasi tanah nasional tanah 

gambut disebut Organosol (tanah yang tersusun dari bahan organik) (Dudal dan 

Soepraptohardjo, 1987). Sedangkan menurut Nurida dkk., (2011) gambut terbentuk 

dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun 

belum. Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat oleh 

kondisi anaerob atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya 

tingkat perkembangan biota pengurai. Pembentukan tanah gambut merupakan 

proses geogenik yaitu pembentukan tanah yang disebabkan oleh proses deposisi 

dan tranportasi. 

 
2.1.1 Klasifikasi Gambut 

Secara umum dalam klasifikasi tanah, tanah gambut dikenal sebagai 

Organosol atau Histosols yaitu tanah yang memiliki lapisan bahan organik dengan 

berat jenis (BD) dalam keadaan lembab < 0.1 g/cm3 dengan tebal > 60 cm atau 

lapisan organik dengan BD > 0.1 g/cm3 dengan tebal > 40 cm (Soil Survey Staff 

cit Agus dan Subiksa, 2008). Menurut Agus dan Subiksa (2008) gambut 
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diklasifikasikan lagi berdasarkan berbagai sudut pandang yang berbeda : dari 

tingkat kematangan, kedalaman, kesuburan dan posisi pembentukannya. 

Berdasarkan tingkat kematangannya, gambut dibedakan menjadi : 

1. Gambut saprik (matang) adalah gambut yang sudah melapuk lanjut dan 

bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam dan seratnya < 

15%. 

2. Gambut hemik (setengah matang) adalah gambut setengah lapuk, sebagian 

bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarma coklat dan seratnya 15–75%. 

3. Gambut fibrik (mentah) adalah gambut yang belum melapuk, bahan asalnya 

masih bisa dikenali, berwarna coklat dan seratnya >75% masih tersisa. 

Menurut Nurida dkk. (2011) gambut berdasarkan kedalamannya 

dibedakan menjadi : gambut dangkal (50 - 100 cm), gambut sedang (100 - 200 cm), 

gambut dalam (200 - 300 cm), dan gambut sangat dalam (> 300 cm). Berdasarkan 

tingkat kesuburannya Agus dan Subiksa (2008) mengklasifikasikan tanah gambut 

menjadi tiga golongan yang terdiri dari gambut eutrofik, gambut mesotrofik dan 

gambut oligotrofik. Gambut eutrofik adalah gambut yang subur yang kaya akan 

bahan mineral dan basa-basa serta unsur hara lainnya. Gambut yang relatif subur 

biasanya adalah gambut yang tipis dan dipengaruhi oleh sedimen sungai atau laut. 

Gambut mesotrofik adalah gambut yang agak subur karena memiliki kandungan 

mineral dan basa-basa sedang. Gambut oligotrofik adalah gambut yang tidak subur 

karena miskin mineral dan basa-basa. Bagian kubah gambut dan gambut tebal yang 

jauh dari pengaruh lumpur sungai biasanya tergolong gambut oligotrofik. Najiyati 

dkk. (2005) menyatakan bahwa tingkat kesuburan tanah gambut dipengaruhi oleh 

berbagai hal yaitu ketebalan gambut, bahan asal, kualitas air, kematangan gambut 

dan kondisi tanah di bawah gambut. 

 
2.1.2 Karakteristik Tanah Gambut 

1. Sifat Fisik Gambut 

Karakteristik fisik gambut yang penting dalam pemanfaatannya untuk 

pertanian meliputi kadar air, berat isi bulk density (BD), daya menahan beban 

(bearing capacity), subsiden (penurunan permukaan), dan mengering tidak balik 

(irriversible drying) (Agus dan Subiksa, 2008). Beberapa  sifat  fisik  yang  perlu 
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diperhatikan  kaitannya  dengan  konservasi tanah  gambut  adalah   kadar  air      

serta kapasitas  memegang  air.   Kadar  air  tanah gambut  berkisar  antara  100  –  

1.300 %  dari berat  keringnya (13  kali  bobotnya) menyebabkan Bulk Density  

(BD)  menjadi  rendah.  Bulk density  terkait  dengan  tingkat  kematangan dan  

kandungan  bahan  mineral,  dimana semakin  matang  dan  semakin  tinggi 

kandungan bahan mineral maka BD  akan semakin  besar  dan  tanah  gambut  

semakin stabil (tidak mudah mengalami kerusakan) (Ratmini, 2012). 

Volume gambut akan menyusut bila lahan gambut didrainase, sehingga 

terjadi penurunan permukaan tanah (subsiden). Selain karena penyusutan volume, 

subsiden juga terjadi karena adanya proses dekomposisi dan erosi. Dalam 2 tahun 

pertama setelah lahan gambut didrainase, laju subsiden bisa mencapai 50 cm. Pada 

tahun berikutnya laju subsiden sekitar 2-6 cm/tahun, tergantung kematangan 

gambut dan kedalaman saluran drainase. Adanya subsiden bisa dilihat dari akar 

tanaman yang menggantung. Rendahnya BD gambut menyebabkan daya menahan 

atau menyangga beban (bearing capacity) menjadi sangat rendah (Agus dan 

Subiksa, 2008). 

 

2. Sifat Kimia Tanah Gambut 

Karakteristik  kimia  lahan  gambut sangat  ditentukan  oleh  kandungan, 

ketebalan,dan   jenis  mineral  pada substratum (di dasar gambut), serta tingkat 

dekomposisi  gambut.  Kandungan  mineral gambut di Indonesia  umumnya    

kurang dari 5%  dan  sisanya  adalah  bahan  organik. Fraksi  organik  terdiri  dari  

senyawa-senyawa humat sekitar 10 – 20% dan sebagian  besar  lainnya  adalah  

senyawa lignin,  selulosa,  hemiselulosa,  lilin,  tannin, resin,  suberin,  protein,     

dan  senyawa lainnya. Komposisi  kimia  gambut  sangat dipengaruhi oleh bahan 

induk tanamannya, tingkat  dekomposisi  dan  sifat  kimia lingkungan  aslinya. 

Berbeda dengan  tanah  mineral,  bagian  yang  aktif dari  tanah  gambut  adalah  

fase  cairnya, bukan  padatan  yang  terdiri  dari  sisa tanaman. Fase cair dari       

gambut terdiri dari asam-asam  organik  alifatik  maupun aromatik  yang  memiliki  

gugus  fungsional yang  aktif  seperti  karboksil,  hidroksil  dan amine            

(Ratmini, 2012).  
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Karakteristik  dari  asam-asam organik  ini  akan  menentukan  sifat  kimia 

dari  gambut.  Sebagai  akibat  dari  tingginya asam  organik,  maka  reaksi  tanah  

pada umumnya  masam.   Namun  karena asam organik adalah asam lemah, maka 

pH tanah  biasanya  berkisar  antara  4 - 5.   pH tanah  bisa  lebih  rendah  bila  ada  

lapisan sulfidik yang teroksidasi atau gambut yang terbentuk di atas lapisan tanah 

yang sangat miskin seperti pasir kuarsa (Ratmini, 2012). Tanah gambut juga 

mengandung unsur mikro yang sangat rendah dan diikat cukup kuat (khelat) oleh 

bahan organik sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Selain itu adanya kondisi 

reduksi yang kuat menyebabkan unsur mikro direduksi ke bentuk yang tidak dapat 

diserap tanaman. Kandungan unsur mikro pada tanah gambut dapat ditingkatkan 

dengan menambahkan tanah mineral atau menambahkan pupuk mikro (Agus dan 

Subiksa, 2008). 

 

2.2. Bakteri 

Bakteri adalah organisme prokariotik bersel tunggal dengan jumlah 

kelompok paling banyak dan dijumpai di tiap ekosistem terestrial. Walaupun 

ukurannya lebih kecil daripada Actinomicetes dan jamur, bakteri memiliki 

kemampuan metabolik lebih beragam dan memegang peranan penting 

dalam pembentukan tanah, dekomposisi bahan organik, remediasi tanah-tanah 

tercemar, transformasi unsur hara, berintegrasi secara mutualistik dengan tanaman 

dan juga sebagai penyebab penyakit tanamann (Saraswati dkk., 2007). 

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 di atas 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. Umumnya bakteri berukuran 

0,5 - 10 µ (Sumarsih, 2003). 



8 
 

Menurut Dwidjoseputro (2005) bakteri berdasarkan bentuk morfologinya, 

dapat dibagi atas 3 golongan yaitu : golongan basil, golongan kokus dan golongan 

spiral. 

1. Golongan Basil 

Golongan basil berbentuk serupa tongkat pendek, silindris. Basil dapat  

bergandeng-gandengan. Basil bergandengan panjang disebut streptobasil, basil 

yang bergandengan dua-dua disebut diplobasil.  

 

Gambar 2.1. Bakteri Bentuk Basil (Siregar, 2008) 

 

2. Golongan Kokus 

Kokus adalah bakteri yang bentuknya serupa bola-bola kecil. Kokus yang 

bergandengan panjang disebut streptokokus, kokus yang bergandengan dua-dua 

disebut dengan diplokokus, kokus yang berkelompok berempat disebut tetrakokus, 

sedangkan kokus yang mengelompok membentuk serupa kubus disebut sarsina. 

 

Gambar 2.2. Bakteri Bentuk Kokus (Siregar, 2008) 

 

3. Golongan Spiral 

Spiral adalah bentuk bakteri yang bengkok atau serupa spiral. Golongan    

ini merupakan golongan yang paling kecil jika dibandingkan dengan golongan 

kokus maupun golongan basil.   

 
Gambar 2.3. Bakteri Bentuk Spiral (Siregar, 2008) 
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Menurut Dwidjoseputro (2005) susunan sel bakteri terdiri dari : dinding 

luar, sitoplasma dan bahan inti. Dinding luar terdiri atas 3 lapis yaitu lapisan    

lendir, dinding sel dan membran sitoplasma. Lapisan lendir memiliki fungsi untuk 

memberikan perlindungan terhadap kekeringan. Dinding sel memiliki fungsi        

untuk memberikan bentuk tertentu pada sel, memberikan perlindungan, mengatur 

keluar masuknya zat-zat kimia dan berperan dalam pembelahan sel. Sedangkan 

membran sitoplasma berfungsi sebagai pembungkus protoplasma dan juga  

berperan dalam pembentukan sel. Sitoplasma merupakan suatu koloid yang 

mengandung karbohidrat, protein, enzim-enzim, belerang, kalsium karbonat dan 

volutin yaitu suatu zat yang mengandung asam ribonukleat (ARN) yang telah 

meresap zat warna yang cocok. Sedangkan nukleus bakteri tidak mempunyai 

membran atau dinding inti, gambar bakteri dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Gambar 2.4. Struktur Tubuh Bakteri (Siregar dkk., 2008) 
 

 Bakteri tanah berdasarkan sumber energi terbagi menjadi dua kelompok 

besar yaitu bakteri autotropik dan bakteri heterotropik. Bakteri autotropik  

mendapat energi dari oksidasi unsur mineral, seperti ammonium, sulfur dan besi, 

serta karbondioksida. Sedangkan bakteri heterotropik menghasilkan energi dan 

karbon berasal dari bahan organik tanah. Dan untuk dapat membedakan jenis-    

jenis bakteri dengan morfologi yang sama dapat dilakukan dengan cara pewarnaan 

gram (Dwidjoseputro, 2005). Menurut Hadioetomo (1993), seorang 

bakteriologiwan  Denmark secara kebetulan menemukan prosedur pewarnaan 

gram. Pewarnaan ini mungkin merupakan prosedur yang amat penting dan paling 
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banyak digunakan dalam klasifikasi bakteri. Metode ini, menjadikan bakteri dapat 

digolongkan 2 kelompok besar yaitu : 

1. Bakteri Gram Positif 

Yaitu organisme yang dapat menahan kompleks pewarnaan primer ungu 

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

Menurut Sari (2010) ciri utama bakteri gram positif adalah memiliki struktur 

dinding selnya sederhana, tersusun atas peptidoglikan tanpa lapisan 

lipopolisakarida. Adapun ciri-ciri dari bakteri gram positif adalah sebagai berikut : 

1) 90% dinding selnya terdiri dari lapisan peptidoglikan, 2) Lapisan tipis lainnya 

adalah asam teikoat, 3) Asam teikoat mengandung unit-unit gliserol atau ribitol 

yang terikat satu sama lain oleh ester fosfat, dan biasanya mengandung gula lain 

dan D-alanin. Karena asam teikoat bermuatan negatif, lapisan ini juga 

mempengaruhi muatan negatif pada permukaan sel, 4) Selama pertumbuhan, 

sintesis dinding sel baru terjadi sebelum sel melakukan pembelahan, 5) Sintesis 

dinding sel hanya terjadi di bagian tengah septum. 

 

2. Bakteri Gram Negatif 

Yaitu organisme yang kehilangan kompleks warna ungu kristal pada waktu 

pembilasan dengan alkohol namun kemudian terwarnai oleh pewarna tandingan, 

safranin (sel-sel tampak merah muda). Menurut Sari (2010) bakteri gram negatif 

dicirikan sebagai berikut : 1) 5–20% dinding selnya terdiri dari lapisan 

peptidoglikan, 2) Lapisan lain terdiri dari : protein, lipolisakarida dan lipoprotein, 

3) Sintesis dinding sel baru terjadi selang-seling dengan dinding sel yang lama.  

Bakteri gram positif dan gram negatif dihasilkan dengan pewarnaan yang 

dikembangkan oleh Christian Gram, bakteri gram positif dengan dinding sel 

berkandungan senyawa peptidoglikan lebih tebal dibandingkan pada dinding sel 

gram negatif (Sutedjo dkk., 1991). Perbedaan hasil pewarnaan ini disebabkan 

adanya perbedaan struktur dinding sel dan komposisi dinding sel tersebut. Berikut 

gambar bakteri gram positif dan gram negatif. 
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Gambar 2.5. Dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif (Rustan, 2013) 

 
2.3. Bakteri Pelarut Posfat 

Bakteri pelarut fosfat (BPF) merupakan kelompok mikroorganisme tanah 

yang berkemampuan melarutkan P yang terfiksasi dalam tanah dan mengubahnya 

menjadi bentuk yang tersedia sehingga dapat diserap tanaman. Mikroorganisme 

pelarut fosfat ini dapat berupa bakteri (Pseudomonas spp, Bacillus, Escheria, 

Actinomycetes, dan lain lain). Sekitar sepersepuluh sampai setengah jumlah    

baketri yang diisolasi dari tanah mampu melarutkan fosfat, jumlah bakteri tersebut 

berkisar 105 – 107 CFU/g tanah dan banyak dijumpai di daearah perakaran     

tanaman  (Dewi, 2007). 

Mikroorganisme ini hidup terutama di sekitar perakaran tanaman yaitu di 

daerah permukaan tanah sampai kedalaman 25 cm dari permukaan tanah. 

Keberadaan mikroorganisme ini berkaitan dengan banyaknya jumlah bahan  

organik yang secara langsung mempengaruhi jumlah dan aktivitas hidupnya. Akar 

tanaman mempengaruhi kehidupan mikroorganisme dan secara fisiologis 

mikroorganisme yang berada dekat dengan daerah perakaran akan lebih aktif 

daripada yang hidup jauh dari daerah perakaran (Saraswati dkk., 2007). 

Populasi mikroba tersebut dalam tanah berkisar dari ratusan sampai  

puluhan ribu sel per gram tanah. Mikroba pelarut fosfat bersifat menguntungkan 

karena mengeluarkan berbagai macam asam organik seperti asam formiat, 

asetat, propionat, laktat, glikolat, fumarat dan suksinat. Asam-asam organik ini 
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dapat membentuk khelat (kompleks stabil) dengan kation Al, Fe atau Ca yang 

mengikat P, sehingga ion H2PO4 menjadi bebas dari ikatannya dan tersedia bagi 

tanaman untuk diserap (Dewi, 2007). 

Populasi bakteri pelarut fosfat sangat berbeda di lahan yang berbeda. Hal 

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

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

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

inokulan pelarut fosfat yang berbeda (Husen dkk., 2006). Mineral fosfat     

anorganik pada umumnya terikat sebagai AlPO4.2H2O (variscite) dan   

FePO4.2H2O (strengite) pada tanah masam dan sebagai Ca3(PO4)2 (trikalsium 

fosfat) pada tanah basa (Wagner dan Wolf cit Saraswati dkk., 2007). 

Kemampuan mikroba pelarut fosfat dalam melarutkan fosfat yang terikat 

dapat diketahui dengan membiakkan biakan murninya pada media agar   

Pikovskaya yang berwarna putih keruh, karena mengandung P tidak larut seperti 

kalsium fosfat Ca3(P04)2. Pada akhir masa inkubasi (48-72 jam) pertumbuhan 

mikroba pelarut fosfat dicirikan dengan adanya zona bening di sekitar koloni 

mikroba yang tumbuh, sedangkan mikroba lainnya tidak menunjukkan ciri  

tersebut. Mikroba pelarut fosfat yang unggul dapat diseleksi dari uji tersebut,     

yaitu yang menghasilkan diameter zona bening yang paling besar dibandingkan 

koloni mikroba lainnya (Dewi, 2007). 

Pseudomonas sp., Bacillus sp., Bacillus megaterium, dan  

Chromobacterium sp. adalah sebagian dari kelompok BPF yang mempunyai 

kemampuan 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). 

  


