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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Tanah Sawah 

Sawah adalah lahan pertanian yang secara fisik permukaan lahannya rata, 

dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman 

budidaya lainnya. Kebanyakan sawah digunakan untuk bercocok tanam padi 

(Sofyan dkk., 2007). Sawah harus mampu menyangga genangan air karena  padi 

memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Sistem 

irigasi yang digunakan unuk mengairi sawah berasal  dari mata air, sungai dan air 

hujan digunakan. 

Perubahan kimia tanah sawah berkaitan erat dengan proses oksidasi 

reduksi (redoks) dan aktifitas mikroba tanah yang menentukan tingkat 

ketersediaan hara dan produktifitas tanah sawah. Perubahan kimia yang 

disebabkan oleh penggenangan tanah sawah sangat mempengaruhi dinamika dan 

ketersediaan hara padi. Keadaan reduksi akibat penggenangan akan merubah 

aktifitas mikroba tanah dimana mikroba aerob akan digantikan oleh mikroba 

anaerob, yang menggunakan sumber energi dari senyawa teroksidasi yang mudah 

direduksi yang berperan sebagai elektron seperti ion NO3
-
, SO4

3-
, Fe3

+
, Mn4

+ 

(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).  

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). Menurut Pelczar dan 

Chan (2014) peranan terpenting mikroorganisme tanah ialah fungsinya yang 

membawa perubahan kimiawi pada substansi-substansi di dalam tanah, terutama 
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pengubahan persenyawaan organik yang mengandung karbon, nitrogen, sulfur dan 

fosfor menjadi persenyawaan organik atau disebut mineralisasi.  

Menurut Saraswati dkk. (2007) 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. Peranan mikroba juga 

berpengaruh terhadap sifat kimia dan fisik tanah serta pertumbuhan tanaman. 

Pada daerah rizosfer banyak terdapat beragam mikroorganime yang memiliki 

jumlah yang berbeda-beda seperti kita lihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Perbandingan Jumlah Kelompok Mikroorganisme di Rizosfer (Pelczar 

& Chan 1988). 

Mikroorganisme Tanah Rizosfer Tanah Kontrol 

Bakteri 1.2 x 10
9 

5.3 x 10
7 

Actinomycetes 4.6 x 10
7 

7.0 x 10
6 

Jamur 1,2 x 10
6 

1.0  x 10
5 

Protozoa 2,4 x 10
3 

1.0 x 10
3 

Alga 5.0 x 10
3 

2.7 x 10
4 

Kelompok Bakteri   

Amonifikasi 5.0 x 10
8 

4.0 x 10
6 

Anaerob penghasil gas 3,9 x 10
5 

3.0 x 10
4 

Anaerob 1.2 x 10
7 

6.0 x 10
6 

Denitrifikasi 1.26 x 10
8 

1.0 x 10
5 

Dekomposisi Selulosa 

Aerobik 

7 x 10
5 

1.0 x 10
5 

Dekomposisi Selulosa 

Anaerobik 

9 x 10
3 

3 x 10
3 

Pembentuk spora 9.3 x 10
5 

5.75 x 10
5 

Tipe-tipe “radiobakter” 1.7 x 10
7 

1.0 x 10
4 

Azotobakter < 10
3 

< 10
3 

 

Bahan-bahan organik diperlukan mikroorganisme untuk proses 

metabolisme, di dalam tanah komponen-komponen bahan organik ini merupakan 

salah satu penyusun tanah selain mineral-mineral organik lainnya. Baik secara 

langsung maupun tidak langsung komponen-komponen bahan organik diperoleh 

dari sisa manusia dan hewan, serta jaringan tumbuhan yang dibuang atau dikubur 

dalam tanah. Setelah beberapa lama, bahan-bahan tersebut akan mengalami 

penguraian kemudian berubah menjadi komponen organik dan beberapa 

komponen organik tanah (Irianto, 2006). 
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Bakteri dapat hidup ditempat yang sebagian organismelainnya tidak bisa 

hidup. Dekomposisi bahan organik didalam tanah tidak terlepas dari aktivitas 

bakteri tanah. Bakteri perombak merupakan kelompok terbesar yang 

mengkonsumsi senyawakarbon sederhana, seperti eksudat akar dan sisa tanaman 

segar. Bakteri mengkonversi energi dalam bahan organik tanah menjadi bentuk 

yang bermanfaat bagi organisme lainnya (Nurmegawati dkk., 2014).  

2.3.   Bakteri 

Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme dalam tanah yang paling 

dominan dan mungkin meliputi separuh dari biomassa mikroba dalam tanah. 

Bakteri terdapat dalam segala tipe tanah tetapi populasinya menurun dengan 

bertambahnya kedalaman tanah. Secara umum, profil horizon A terdiri dari lebih 

banyak mikroorganisme dari pada horozon B dan C. Dalam kondisi anaerob (tidak 

ada oksigen), bakteri mendominasi tempat dan melaksanakan kegiatan 

mikrobiologi dalam tanah karena jamur dan actinomycetes tidak dapat tumbuh 

baik tanpa adanya oksigen (Rao, 1986). 

Bakteri adalah organisme prokariotik bersel tunggal dengan jumlah 

kelompok paling banyak dan dijumpai di tiap ekosistem terestrial. Walaupun 

ukurannya lebih kecil daripada aktinomicetes 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 tanaman (Saraswati dkk., 2007). 

Chan dkk. (2013) menyatakan bakteri merupakan sel prokariotik yang khas; 

uniseluler dan tidak mengandung struktur yang terbatasi membran didalam 

sitoplasmanya. Sel-selnya secara khas, berbentuk bola seperti batang atau spiral. 

Bakteri yang khas berdiameter sekitar 0,5 sampai 1,0 µm dan panjangnya 1,5 

sampai 2,5 µm. Reproduksi terutama dengan pembelahan biner sederhana yaitu 

suatu proses aseksual. Beberapa dapat tumbuh pada suhu 0 
0
C, ada yang tumbuh 

baik pada sumber air panas yang suhunya 90 
0
C atau lebih. Kebanyakan tumbuh 

diantara kedua suhu ekstrim ini.  

Bakteri  tidak  berklorofil kecuali beberapa bersifat fotosintetik. Cara  

hidup  bakteri  ada  yang  dapat  hidup  bebas,  parasitik,  saprofitik,  patogen pada  
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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). Bakteri tanah yang paling umum termasuk dalam genus Pseudomonas, 

Arthrobacter, Clostridium, Achromobacter, Bacillus, Mikrococcus, 

Flavobacterium, Corynibacterium, Sarcina, dan Mycobacterium (Rao, 1986). 

Menurut Sutedjo dkk. (1991) bakteri tanah yang didasarkan atas kegiatan-

kegiatan fisiologis seringkali dilaksanakan atau diterapkan dalam studi-studi 

tanah. Salah satunya sistem Bergey’s, yaitu sistem yang banyak digunakan. 

Menurut Bergeyterdapat lima golongan, yaitu: a) Golongan Eubacteriales, b) 

Golongan Actinomycetes, c) Golongan Chlamydobacteriales, d) Golongan 

Myxobacteriales, e) Golongan Spirochaetales. 

2.4. Plant Growth Promotting Rhizobacteria (PGPR) 

PGPR adalah sekumpulan bakteri yang berkoloni dan hidup di akar 

tanaman. Peran PGPR antara lain sebagai pemacu pertumbuhan (biostimulan), 

penyedia hara (biofertilizer) dan pengendali patogen (bioprotektan) (Millan, 

2007). Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) merupakan bakteri tanah 

di sekitar perakaran. PGPR berpotensi meningkatkan produktivitas dan 

pertumbuhan tanaman. PGPR dapat memberi keuntungan bagi pertumbuhan 

tanaman dengan menggunakan kemampuannya dalam memproduksi hormon 

pertumbuhan, seperti asam indol asetat, asam giberelin, sitokinin dan etilen. 

Selain itu beberapa rizobakteria juga memiliki kemampuan dalam menambat N2, 

menekan pertumbuhan mikroorganisme fitopatogen dengan cara memproduksi 

siderofor, β-1-3-glukanase, kitinase, antibiotik dan sianida serta kemampuannya 

dalam melarutkan fosfat. Kemampuan tersebut bermanfaat bagi tumbuhan untuk 

memenuhi kebutuhan ketersediaan fosfat, sedangkan siderofor yang diproduksi 

oleh rizobakteria dapat memacu pertumbuhan tanaman dengan cara mengikat besi 
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(Fe
3+

) yang jumlahnya terbatas di daerah rizosfer untuk berkompetisi dengan 

mikrob fitopatogen (Astuti, 2008). 

Ada tiga komponen berbeda di dalam rizosfer, yaitu rizosfer (tanah), 

rizoplen, dan akar yang saling berinteraksi. Rizosfer merupakan zona atau areal 

disekitar perakaran yang terpengaruh oleh substrat yang dikeluarkan akar, yang 

berpengaruh terhadap aktivitas mikroba. Rizoplen merupakan permukaan akar, 

termasuk yang melekat kuat dengan partikel tanah. Akar sendiri merupakan 

bagian dari sistem, karena mikroorganisme tertentu dan endofit mampu 

mengkolonisasi jaringan akar. Mikroba yang mengkolonisasi rizoplen dan atau 

endofit diketahui sebagai pengkolonisasi akar. Mikroba yang mengkolonisasi di 

tanah karena pengaruh akar disebut pengkolonisasi rizosfer (Barea dkk., 2005). 

Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) berpotensi meningkatkan 

produktivitas dan pertumbuhan tanaman. Terdapat berbagai mekanisme PGPR 

dalam menstimulasi pertumbuhan tanaman. Mekanisme ini dikelompokkan 

menjadi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung, 

rizobakteri terkait dengan produksi metabolit seperti antibiotik dan siderofor, yang 

dapat berfungsi menurunkan pertumbuhan fitopatogen. Secara langsung PGPR 

mampu memproduksi zat pengatur tumbuh dan meningkatkan pengambilan nutrisi 

oleh tumbuhan (Kloepper, 1999).  

2.5. Bakteri Pelarut Fosfat 

Fosfat merupakan sumber mineral kedua setelah nitrogen yang 

memilikiperanan sebagai pemacu tumbuh bagi tanaman. Fosfat berada dalam 

bentukorganik dan anorganik di dalam tanah (Singh, 2015). Bakteri pelarut fosfat 

(phosphate solubilizing bacteria) merupakan salah satu bakteri yang tergolong 

dalam kelompok bakteri PGPR yang dapat mengubah fosfat tidak terlarut menjadi 

fosfat terlarut, sehingga dapat diserap oleh tanaman. Bakteri PGPR pelarut fosfat 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa pengatur tumbuh tanaman 

lainnya, seperti IAA, serta agens proteksi seperti kitinase dan siderofor. 

Mikroorganisme berperan dalam proses transformasi fosfat dalam tanah dan 

menjadi bagian dalam siklus fosfor. Kelompok bakteri pelarut fosfat diantaranya 

berasal dari genus Bacillus, Rhodococcus, Arthrobacter, Serratia, 

Chryseobacterium, Delfia, Gordonia, dan Phyllobacterium (Chen dkk., 2006). 
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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. Bakteri pelarut 

fosfat mampu mengubah fosfat tidak larut dengan cara mensekresikan asam 

organik seperti asam format, asetat, propionate, laktat, glikolat, fumarat, dan 

suksinat (Suliasih  dkk., 2010). 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.  

Di dalam tanah, fosfat dapat berbentuk organik dan anorganik yang 

merupakan sumber fosfat penting bagi tanaman. Fosfat organik berasal dari bahan 

organik, sedangkan fosfat anorganik berasal dari mineral-mineral yang 

mengandung fosfat. Pelarutan senyawa fosfat oleh mikroorganisme pelarut fosfat 

berlangsung secara kimia dan biologis baik untuk bentuk tersedia dalam tanah 

untuk pertumbuhannya. Mekanisme pelarutan fosfat secara kimia merupakan 

mekanisme pelarutan fosfat utama yang dilakukan oleh mikroorganisme. 

Mikroorganisme tersebut mensekresikan sejumlah asam organik berbobot 

molekul rendah seperti oksalat, suksinat, tartrat, sitrat, laktat, α-ketoglutarat, 

asetat, formiat, propinat, glikolat, glutamat, glioksilat, malat, fumarat. 

Meningkatnya asam-asam organik tersebut diikuti dengan penurunan pH. 

Penurunan pH juga dapat disebabkan karena terbebasnya asam sulfat dan nitrat 

pada oksidasi kemoautotrofik sulfur dan amonium, berturut-turut oleh bakteri 

Thiobacillus dan Nitrosomonas. Perubahan pH berperan penting dalam 

peningkatan kelarutan fosfat. Selanjutnya asam-asam organik ini akan bereaksi 

dengan bahan pengikat fosfat seperti Al
3+

, Fe
3+, 

Ca
2+

, atau Mg
2+

 membentuk 

khelat organik yang stabil sehingga mampu membebaskan ion terikat dan oleh 

karena itu dapat diserap oleh tanaman (Ginting dkk., 2007). 

Bakteri pelarut fosfat yang sering dilaporkan dapat melarutkan P adalah 

bakteri dari genus Pseudomonas, Bacillus, Escheria, Mycobacterium, 

Micrococcus, Flavobacterium, Bacterium, Citrobacter dan Enterobacter (Yuniarti 

dkk., 2009). Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa bakteri 
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Pseudomonas dan Bacillus merupakan bakteri pelarut fosfat yang memiliki 

kemampuan terbesar sebagai biofertilizer (Widawati, 2006). 

 

2.6. Bakteri Penghasil Hormon IAA 

Indole Acetic Acid merupakan hormon utama yang berperan dalam 

mengkontrol beberapa proses fisiologi tumbuhan, termasuk perkembangan dan 

pembelahan sel dan diferensiasi jaringan tumbuhan serta merespon terhadap 

cahaya dan grafitasi. IAA yang disintesis oleh jenis bakteri tertentu merupakan 

salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan pertumbuhan tanaman. Akar 

merupakan salah satu organ tanaman yang sangat sensitif terhadap jumlah IAA. 

Tanaman merespon IAA dengan mekanisme pemanjangan akar utama, 

pembentukan akar lateral dan akar adventif (Leveau, 2005). 

 Hormon auksin yang dihasilkan oleh tumbuhan disebut IAA endogen, 

sedangkan IAA eksogen ialah hormon auksin yang dihasilkan oleh organisme 

selain tumbuhan. Auksin endogen diproduksi di meristem tanaman, diperlukan 

saat pemanjangan sel, suatu proses sebelum diferensiasi sel. Auksin juga 

berfungsi meningkatkan elastisitas sel sedangkan IAA eksogen konsentrasi rendah 

diperlukan dalam mutiplikasi untuk memperbaiki mutu tunas dan pembentukan 

akar (Haq dan Dahot, 2007).  

 Bakteri penghasil hormon tumbuh dapat diaplikasikan dalam pembuatan 

pupuk hayati. Penggunaan pupuk hayati pada pertanian modern saat ini sangat 

dibutuhkan karena pada kenyataannya penggunaan pupuk kimia seperti pestisida 

dapat membawa dampak negatif bagi kondisi tanah dan lingkungan (Saraswati, 

2007). Penggunaan pupuk hayati mampu memperbaiki tingkat kesuburan tanah 

karena tidak meninggalkan residu pada tanah (Musnamar, 2003).  

 

2.7. Agen Biokontrol 

Agens biokontrol dapat menghambat perkembangan penyakit maupun 

populasi patogen melalui beberapa cara, yaitu: produksi senyawa antibiosis, 

persaingan ruang atau nutrisi, kompetisi pemanfaatan unsur Fe melalui produksi 

siderofor, induksi mekanisme resistensi, inaktivasi faktor perkecambahan 

pathogen, degradasi faktor patogenisitas seperti misalnya toksin, parasitisme yang 



 

11 
 

melibatkan produksi enzim ekstraseluler pendegradasi dinding sel, misalnya: 

kitinase, ß-1,3 glukanase (Keel dan Defago, 1997). 

Bacillus dan Pseudomonas sebagai kelompok PGPR merupakan genus yang 

paling banyak diteliti dan berpotensi tinggi sebagai agens pengendali penyakit 

tanaman (Compant dkk., 2005). Keduanya dilaporkan mampu menekan patogen 

secara langsung dengan mengeluarkan senyawa antibiotik dan induksi ketahanan 

sistemik pada tanaman. Genus Pseudomonas adalah bakteri yang dapat ditemukan 

pada hampir semua media alami dan tahan terhadap senyawa yang bersifat 

menghambatpertumbuhan bakteri lain sehingga mudah diisolasi. Bakteri ini 

mampu mendominasi daerah rizosfer dan berkembang sangat cepat, bersifat gram 

negatif, motil, aerob atau fakultatif anaerob (Pelczar dan Chan, 1986). 




