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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Lingkungan Rizosfer 

Menurut Sumarsih (2003), akar tanaman merupakan habitat yang baik bagi 

pertumbuhan mikroba. Interaksi antara bakteri dan akar tanaman akan 

meningkatkan ketersediaan nutrien bagi keduanya. Permukaan akar tanaman 

disebut rhizoplane. Rizosfer adalah selapis tanah yang menyelimuti permukaan 

akar tanaman yang masih dipengaruhi oleh aktivitas akar. Tebal tipisnya lapisan 

rizosfer antar setiap tanaman berbeda. Rizosfer merupakan habitat yang sangat 

baik bagi pertumbuhan mikroba karena akar tanaman menyediakan berbagai 

bahan organik yang umumnya menstimulir pertumbuhan mikroba. Bahan organik 

yang dikeluarkan oleh akar dapat berupa: 

1. Eksudat akar : bahan yang dikeluarkan dari aktivitas sel akar hidup seperti gula, 

asam amino, asam organik, asam lemak dan sterol, faktor 

tumbuh, nukleotida, flavonon, enzim dan miscellaneous. 

2. Sekresi akar : bahan yang dipompakan secara aktif keluar dari akar. 

3. Lisat akar  : bahan yang dikeluarkan secara pasif saat autolisis sel akar. 

4. Musigel : bahan sekresi akar, sisa sel epidermis, sel tudung akar yang 

bercampur dengan sisa sel mikroba, produk metabolit, koloid 

organik dan koloid anorganik (Sumarsih, 2003). 

 Rizosfer merupakan bagian dari tanah yang memiliki aktivitas 

metabolisme tertinggi yang didefenisikan sebagai sebagian kecil volume tanah 

yang langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan dan metabolisme akar tanaman 

(Niswati dkk., 2008). Beberapa faktor seperti tipe tanah, kelembapan tanah, pH, 

temperatur, umur serta kondisi tanaman mempengaruhi efek rizosfer. Selain 

tampak dalam bentuk melimpahnya mikroorganisme dalam rizosfer, efek rizosfer 

juga termanifestasi dalam bentuk keberadaan dan distribusi bakteri yang 

bercirikan mempunyai kebutuhan khusus yaitu asam amino, vitamin-vitamin B, 

dan faktor pertumbuhan khusus (kelompok nutrisional) (Rao, 1994). 

 Enzim utama yang dihasilkan oleh akar adalah oksidoreduktase, hidrolase, 

liase, dan transferase, sedangkan enzim yang dihasilkan oleh mikroba di rizosfer 

adalah selulase, dehidrogenase, urease, fosfatase dan sulfatase. Adanya berbagai 
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senyawa yang menstimulir pertumbuhan mikroba, menyebabkan jumlah mikroba 

di lingkungan rizosfer sangat tinggi. Rasio rizosfer terhadap tanah (R : S) dapat 

dihitung dengan membagi jumlah mikroorganisme dalam tanah yang bebas dari 

pertumbuhan tanaman (Rao, 1994). 

Menurut Sumarsih (2003), Mikroba rizosfer dapat memberi keuntungan 

bagi tanaman, oleh karena: 

1. Mikroba dapat melarutkan dan menyediakan mineral seperti N, P, Fe dan unsur 

lain. 

2. Mikroba dapat menghasilkan vitamin, asam amino, auxin dan giberelin yang 

dapat menstimulir pertumbuhan tanaman. 

3. Mikroba menguntungkan akan menghambat pertumbuhan bakteri lain yang 

patogenik dengan menghasilkan antibiotik. 

Pseudomonadaceae merupakan kelompok bakteri rizosfer (rhizobacteria) 

yang dapat menghasilkan senyawa yang dapat menstimulir pertumbuhan tanaman. 

Contoh spesies yang telah banyak diteliti dapat merangsang pertumbuhan tanaman 

adalah Pseudomonas fluorescens. 

2.2. Mikroorganisme Tanah  

Tanah merupakan tempat hidup berbagai kehidupan tumbuhan, hewan dan 

jasad renik. Mikroorganisme tanah dapat dikelompokkan menjadi bakteri, 

actinomysetes, jamur, alga dan protozoa (Sumarsih, 2003). Tanah merupakan 

media tempat tumbuhnya tanaman. Tanah juga merupakan habitat bagi berbagai 

organisme yang hidup di dalamnya. Antara tanaman dengan organisme dalam 

tanah terjadi suatu hubungan saling ketergantungan yang sangat erat. Oleh karena 

itu populasi organisme tanah ditentukan oleh kualitas vegetasi di atasnya. 

Sebaliknya, aktivitas organisme dalam tanah juga akan mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya akan menentukan produktivitas lahan 

tempat mereka hidup (Widyati, 2013).  

Jasad hidup yang ukurannya kecil sering disebut sebagai mikroba atau 

mikroorganisme atau jasad renik. Jasad renik disebut sebagai mikroba bukan 

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

tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan 

jasad tingkat tinggi. Mata biasa tidak dapat melihat jasad yang ukurannya kurang 
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dari 0,1 mm. Ukuran mikroba biasanya dinyatakan dalam mikron, 1 mikron 

adalah 0,001 mm. Sel mikroba umumnya hanya dapat dilihat dengan alat 

pembesar atau mikroskop, walaupun demikian ada mikroba yang berukuran besar 

sehingga dapat dilihat tanpa alat pembesar (Sumarsih, 2003). 

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 dari 

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

tinggi populasi mikroba tanah semakin tinggi aktivitas biokimia dalam tanah dan 

semakin tinggi indeks kualitas tanah. Populasi mikroba tanah yang tidak bersifat 

patogenik juga dianggap sebagai salah satu indikator teknologi pertanian ramah 

lingkungan (Saraswati dan Sumarno, 2008). 

Beberapa keuntungan dengan memanfaatkan kelompok mikroorganisme 

ini adalah: (a) tidak mempunyai bahaya atau efek samping, (b) efisiensi 

penggunaan yang dapat ditingkatkan sehingga bahaya pencemaran lingkungan 

dapat dihindari, (c) harganya relatif murah, dan (d) teknologinya sederhana. 

Pemanfaatan kelompok mikroorganisme ini telah diterapkan di negara-negara 

maju dan beberapa negara berkembang (Hajoeningtijas, 2012). 

Penggunaan mikroba seperti bakteri indigenous yang bermanfaat 

(beneficial microbe) sebagai pupuk hayati sekaligus berperan sebagai pemacu 

pertumbuhan tanaman merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya 

dukung pada tanah sehingga produktivitas tanah tersebut dapat meningkat. 

Penggunaan pupuk hayati sebagai penyuplai hara bagi tanaman merupakan salah 

satu alternatif untuk mensubstitusi penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan. 

Penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus dan berlebihan dapat 

menyebabkan penurunan kesuburan tanah (Nurmas dkk., 2014). Pertumbuhan 

mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: bahan makanan, 

pH, suhu, keadaan oksigen, dan interaksi antar mikroorganisme, Pada keadaan 

alamiah, mikroorganisme mengalami kurva pertumbuhan (Hajoeningtijas, 2012). 
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2.3. Bakteri 

 Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme tanah yang paling dominan 

dan mungkin meliputi separuh dari biomassa mikroba dalam tanah. Bakteri 

terdapat dalam segala macam tipe tanah tetapi populasinya menurun dengan 

bertambahnya kedalaman tanah secara umum, profil horizon A terdiri dari lebih 

banyak mikroorganisme dari pada horizon B dan C dalam kondisi anaerob (tidak 

ada oksigen), bakteri mendominasi tempat dan melaksanakan kegiatan 

mikrobiologi dalam tanah (Rao, 1994). 

 Bakteri merupakan mikroorganisme yang dapat bermanfaat bagi tanaman, 

antara lain melalui penyediaan unsur hara N dengan cara penambatannya dari 

udara (kelompok Rhizobia), penyediaan unsur hara P melalui pelarutan unsur P 

dari bentuk yang tidak tersedia bagi tanaman menjadi bentuk yang tersedia, antara 

lain melarutkan mineralisasi P dalam bahan organik (fitat). Selain itu, bakteri juga 

dapat menghasilkan faktor tumbuh yang berpengaruh positif terhadap tanaman. 

Beberapa kelompok bakteri yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

produksi tanaman adalah: (a) Rhizobium (bakteri penambat N2 yang bersimbiosis 

dengan kacang-kacangan, (b) Azotobakter, Azospirillum (bakteri penambat N2 

yang bersimbiosis dengan tanaman, (c) Bacillus subtilis, B. polymixa (bakteri 

penghasil senyawa yang dapat melarutkan fosfat tanah), (d) Clostridium, dan (e) 

Pseudomonas fluorescens dan P. Putia (Hajoeningtijas, 2012). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi populasi bakteri dalam tanah adalah 

pH, praktik pertanian, pemupukan, pemakaian pestisida dan penambahan bahan 

organik. Bakteri hidup di dalam tanah sebagai kokus (bulat, 0,5 µ), basil batang, 

0,5 sampai 3,0 µ) atau spirilum (spiral). Basil umum terdapat dalam tanah 

sedangkan spirilum sangat jarang terdapat dalam lingkungan alami (Rao, 1994). 

2.3.1. Morfologi Bakteri 

Berdasarkan morfologinya, bakteri dapat dibedakan menjadi basil, kokus, 

dan spiral (Siregar dkk., 2008). 

a. Kokus (bulat) 

Bakteri berbentuk bulat dibedakan menjadi monokokus, diplokokus. 

streptokokus, dan stafilokokus. Monokokus (tunggal), contoh: M. Gonorhoe 

(penyebab kencing nanah). Diplokokus (bola berkelompok dua-dua), contoh: D. 
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pneumoniae (penyakit radang paru). Streptokokus (bentuk rantai), contoh: S. 

thermophilus (bakteri pembuat yoghurt) dan  Stafilokokus (gerombol seperti 

anggur), contoh: Staphylococcus aureus. Bakteri berbentuk kokus atau bulat dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Bakteri Berbentuk Kokus (Siregar dkk., 2008). 

b. Basil (batang) 

Bakteri berbentuk batang dibedakan menjadi monobasil, diplobasil, dan 

streptobasil. Monobasil (batang tunggal), contoh: E. coli, L. casei. Diplobasil 

(batang berkelompok dua-dua),  contoh: S. typhosa. Streptobasil (rantai batang), 

contoh: Azotobacter dan B. anthracis. ). Morfologi bakteri basil atau batang dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Bakteri Berbentuk Basil (Siregar dkk., 2008). 

c. Spirilum (Spiral atau seperti huruf S) 

Bakteri berbentuk spiral terbagi atas: Koma, contoh: Vibrio cholerae 

(penyebab penyakit kolera). Spirokaeta (spiral dan berekor), contoh: S. pallidum 

(penyakit raja singa/ sifilis). Bakteri berbentuk Spiral dapat dilihat pada Gambar 

2.3. 

 

Gambar 2.3. Bakteri  Berbentuk Spiral (Siregar dkk., 2008). 
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2.3.2. PGPR  

Berdasarkan definisi, rizobakteri adalah kelompok bakteri rizosfer yang 

memiliki kemampuan menduduki rizosfer secara agresif dan rizobakteri yang 

memberi keuntungan bagi tanaman dikenal dengan plant growth promoting 

rhizobacteria (Husen and  Saraswati, 2011). Mikroorganisme yang sudah banyak 

dilaporkan mampu sebagai agen biokontrol adalah kelompok plant growth 

promoting rizobakteria (rizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman) dan dikenal 

sebagai PGPR. PGPR merupakan kelompok bakteri yang heterogen yang 

ditemukan dalam kompleks rizosfer, pada permukaan akar dan berasosiasi dalam 

akar, yang dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman secara langsung 

ataupun tidak langsung (Joseph et al., 2007). 

Secara umum, mekanisme PGPR dalam meningkatkan pertumbuhan 

tanaman adalah (1) biostimulan, PGPR mampu menghasilkan atau mengubah 

konsentrasi hormon tanaman seperti asam indol asetat, asam giberelin, sitokinin, 

dan etilen di dalam tanaman, tidak bersimbiosis dalam fiksasi N2, melarutkan 

fosfat mineral  ; (2) bioprotektan, PGPR memberi efek antagonis terhadap patogen 

tanaman melalui beberapa cara yaitu produksi antibiotik, siderofore, enzim 

kitinase, parasitisme, kompetisi sumber nutrisi dan relung ekologi, menginduksi 

ketahanan tanaman secara sistemik (Khalimi dan Wirya 2009). 

Fungsi PGPR yaitu: a) Mampu memacu pertumbuhan dan fisiologi akar 

serta mampu mengurangi penyakit atau kerusakan oleh serangga ; b) 

Meningkatkan ketersediaan nutrisi lain seperti fospat, belerang, besi dan tembaga 

; c) PGPR bisa memproduksi hormon tanaman, menambah bakteri dan cendawan 

yang bisa mengontrol hama dan penyakit tumbuhan (Sugiyono dkk., 2014).  

2.3.3. Bakteri Penghasil IAA  

Mikrobia dalam tanah tersebut memiliki banyak peran penting di tanah 

terutama dalam daur unsur organik untuk kehidupan seperti penghasil hormon 

IAA. Hormon IAA adalah auksin endogen yang berperan dalam perkembangan 

akar, menghambat pertumbuhan tunas samping, merangsang terjadinya absisi, 

serta berperan dalam pembentukan jaringan xylem dan floem (Silitonga dkk., 

2008). 
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Bakteri Penghasil IAA mampu menghasilkan fitohormon yang dapat 

mempercepat pertumbuhan tanaman. Hormon IAA adalah auksin endogen yang 

berperan dalam pembesaran sel, menghambat pertumbuhan tunas samping, 

merangsang terjadinya absisi dan juga berpengaruh terhadap perkembangan dan 

pemanjangan akar. Hormon IAA merupakan hormon yang berperan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga sintesis oleh bakteri tertentu 

merupakan alasan yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan tanaman (Herlina 

dkk., 2016). Isolat Bacillus spp. dan P. fluorescens dilaporkan mampu 

menghasilkan hormon IAA (Sutariati, 2006). 

2.3.4. Bakteri pelarut fosfat 

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 10
5
–10

7
/g tanah dan banyak dijumpai di daearah perakaran tanaman  

(Dewi dkk., 2007). 

Selain itu mikroorganisme pelarut P ini akan menghasilkan asam-asam 

organik yang mampu menghelat Al, Fe, Ca, dan Mg. Jumlah BPF di daerah 

rizosfer rata-rata 10
6
-10

7 
sel/g tanah, sedang di luar rizosfer 10

5
 sel/g tanah. Hal 

ini disebabkan daerah rizosfer merupakan daerah yang kaya komponen karbon (C) 

yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan mikroba tanah 

dan salah satunya BPF (Widawati dan Suliasih, 2005). 

Jenis-jenis mikroba tersebut adalah penicillium sp, Bacillus sp, 

Pseudomonas sp. dan lain sebagainya. Mikroba tersebut mempunyai kemampuan 

melarutkan mineral-mineral fosfat melalui sekresi asam organik dan melibatkan 

enzim fosfatase, serta berperan dalam menstransfer energi, menyusun protein, 

koenzim, asam nucleat dan senyawa-senyawa metabolik lain, sehingga dapat 

menambah aktivitas penyerapan P pada tumbuhan yang kekurangan P, bakteri 

pelarut fosfat dalam melarutkan unsur P yang terikat, sangat berkaitan erat dengan 

cara adaptasi dari bakteri tersebut dengan lingkungannya, lingkungan yang baik 
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dan cocok untuk jenis bakteri pelarut fosfat tertentu akan meningkatkan 

aktivitasnya dalam mengeluarkan asam-asam organik, enzim dan hormon-hormon 

tumbuh untuk melarutkan unsur P didalam 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.  

2.3.5.  Agen Biokontrol 

Rizobakteri dapat berfungsi sebagai agen antagonis terhadap patogen 

tanaman dan pemacu pertumbuhan tanaman atau plant growth promoting 

rhizobacteria (PGPR) (Timmusk, 2003). Penggunaan rizobakteri sebagai agensia 

hayati yang memacu pertumbuhan tanaman, memperbaiki kesehatan tanaman, dan 

meningkatkan hasil tanaman diprediksi akan menjadi kajian menarik yang terus 

berkembang di bidang pertanian pada masa mendatang (Sutariati dan Wahab, 

2010). Bakteri rizosfer juga efektif selama masa hidup tanaman dan dapat 

menghasilkan senyawa tertentu yang berfungsi sebagai hormon tumbuh, penyedia 

dan memobilisasi unsur hara sehingga memberi manfaat ganda sebagai 

biofertilizer dan bioprotecting (Khaeruni dkk., 2010). 

Agensia hayati dari kelompok Bacillus spp., P. fluorescens, dan Serratia 

spp. mampu menghambat pertumbuhan koloni secara in vitro terhadap cendawan 

patogen F. oxysporum dan C. capsici (Sutariati dan Wahab, 2010). Bakteri P. 

fluorescence dan B. subtilis juga dapat menghasilkan antibiotik yang dapat 

menghambat pertumbuhan patogen dan mempunyai kemampuan mengoloni akar 

tanaman (Soesanto, 2008). 

2.4. Identifikasi Mikroskopis Bakteri PGPR 

2.4.1. 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 
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kristal iodium pada sampai 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 

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

2.4.2. Uji Biokimia 

Uji biokimia merupakan tahap identifikasi yang dilakukan untuk 

mengetahui genus yang dimiliki oleh bakteri yang telah diisolasi. Adapun uji 

biokimia yang dilakukan diantaranya, uji katalase, uji oksidase, uji oksidase, uji 

motilitas dan uji fermentasi glukosa. Setiap isolat diujikan pada serangkaian 

media untuk melihat aktivitas biokimia.  

a.  Uji Katalase 

Uji katalase digunakan untuk mengetahui ada tidaknya enzim katalase 

pada bakteri yang berperan dalam memecah hidrogen peroksida menjadi air dan 

oksigen (Lay, 1994). Hasil uji katalase bernilai positif merupakan isolat bakteri 

yang mampu memecah hidrogen peroksida (H2O2) menjadi H2O dan O2, yang 

ditandai dengan timbulnya gelembung udara pada isolat bakteri setelah ditetesi 

larutan H2O2 3% (Kismiyati, 2009).  

 Uji positif akan ditandai oleh terbentuknya gelembung-gelembung oksigen 

yang menunjukkan bahwa bakteri yang bersangkutan menghasilkan enzim 

katalase yang mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen 

(Hadioetomo, 1993). 

b. Uji Oksidase 

Uji oksidase merupakan uji biokimia untuk mengetahui ada tidaknya 

enzim oksidase pada bakteri dengan menggunakan kertas oksidase yang dapat 

dilihat perubahan warna yang terjadi pada kertas oksidase (Kismiyati dkk., 2009). 

Perubahan warna ini disebabkan karena adanya sitokrom oksidase yang mampu 

mengoksidasikan reagens pada kertas oksidase.  

Pada uji oksidasi ini menggunakan oksidase strip yang merupakan 

indikator redoks dalam mengukur aktivitas enzim sitokrom oksidase yang terjadi 

pada bakteri. Enzim sitokrom oksidase merupakan enzim kompleks yang berperan 

dalam fosforilasi oksidatif (Pratita dan Putra, 2012).  
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c. Uji Motilitas 

Uji motilitas bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri tersebut motil 

atau tidak (Kismiyati dkk., 2009). Flagellum  merupakan  struktur  tambahan  

yang  memungkinkan bakteri untuk bergerak (mobil). Gerakannya menyerupai 

gerak alat pembuka tutup botol (gerak memutar). Flagellum bakteri aerob berguna 

untuk bergerak menuju tempat yang mengandung oksigen. Adapun flagellum 

bakteri fotosintesis berguna untuk bergerak menuju ke arah datangnya cahaya. 

Flagel yang terbentuk akan digunakan oleh bakteri sebagai alat geraknya (Siregar 

dkk, 2008). 

d. Uji Fermentasi Glukosa 

Uji glukosa dilakukan untuk melihat ada tidaknya asam yang terbentuk 

pada media phenol red broth glucose. Uji glukosa bertujuan untuk 

mendeterminasi kemampuan bakteri dalam mendegradasi gula dan menghasilkan 

asam organik yang berasal dari tiap-tiap jenis gula, yaitu glukosa, sukrosa, 

maltosa, arabinosa, manitol dan inositol (Kismiyati dkk., 2009).  

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 (Pratita dan Putra, 2012). 

2.5. Tanaman Karet  

Karet adalah jenis tanaman dengan pohon berkayu dan bercabang, yang 

dapat dimanfaatkan pada lahan degradasi atau kritis, dengan ketinggian di atas 

lima meter dan tajuknya bisa menaungi lahan dengan masa pertumbuhan yang 

panjang (Asmani, 2012). Secara umum mikroorganisme dapat hidup baik pada 

kelembaban yang cukup, salah satunya yaitu pada wanatani karet yang dicirikan 

oleh beragamnya struktur umur dan kelimpahan tumbuhan  yang tumbuh 

bersamaan dengan pohon karet, apabila dibandingkan dengan hutan alam, luas 

bidang dasar hutan karet lebih rendah karena tidak terdapatnya pohon-pohon 

besar. Tajuknya juga lebih terbuka dari pada hutan alam yang lebat, sehingga 
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secara langsung mempengaruhi kelimpahan dan komposisi tumbuhan bawah 

(Jobsi, 2001). 

Keberadaan ekosistem karet yang hidup bersama tanpa adanya pengolahan 

lahan seperti pembersihan vegetasi berupa tumbuhan bawah mempengaruhi 

distribusi, komposisi, aktivitas  dan jumlah mikroorganisme tanah. Disamping itu, 

vegetasi yang menutupi tanah juga memiliki hubungan erat dengan 

mikroorganisme tanah. Tanah yang ditumbuhi tanaman mempunyai populasi 

mikroorganisme yang lebih tinggi dari pada tanah yang dibiarkan, hal ini 

disebabkan oleh pengaruh kuat rizosfer akibat adanya akar (Hifnalisa, 1998). 


