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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kakao (Theobroma cacao L.) sebagian besar diusahakan melalui 

perkebunan rakyat (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2012). Kakao merupakan 

salah satu komoditas perkebunan yang sesuai untuk perkebunan rakyat, karena 

tanaman ini dapat berbunga dan berbuah sepanjang tahun, sehingga dapat menjadi 

sumber pendapatan harian atau mingguan bagi pekebun (Widya, 2008). Saat ini 

areal pengembangan kakao di Indonesia meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Jawa Timur, Lampung, 

Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan NAD (Rubiyo dan Siswanto, 2012). Daerah 

yang mempunyai kakao terluas di Sumatera Barat, yaitu: Kabupaten Pasaman, 

Pasaman Barat, Padang Pariaman dan Agam, disamping Kabupaten Lima Puluh 

Kota dan Solok (Syarfi dkk., 2011 ). Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas 

lahan tanaman kakao yaitu 17.789 Ha dengan produksi 7.595 ton pada tahun 2016 

(Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka, 2017).  

Produksi kakao mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan 

teknik budidaya dan kualitas bibit (Tarigan dkk., 2014). Salah satu usaha yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi kakao 

adalah dengan memperhatikan aspek dari budidaya tanaman kakao itu sendiri. 

Diantaranya adalah pengelolaan tanah, pemupukan, pemangkasan, pengendalian 

hama dan penyakit, serta pemberian zat pengatur tumbuh (Dalimunthe dkk., 

2015). Faktor lain yang berperan penting dalam pertumbuhan sebagian besar 

tanaman tersebut ialah adanya mikroorganisme dalam tanah yang memiliki 

kemampuan untuk mengembalikan kesuburan tanah sehingga tanaman masih 

mampu untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu mikrobia dalam tanah yang 

memiliki kemampuan untuk mengembalikan kesuburan tanah yaitu rizobakteri 

(Astuti, 2016). 

Beberapa bakteri tanah dimasukkan sebagai golongan plant growth 

promoting rhizobacteria (PGPR) karena dapat memacu pertumbuhan akar 

tanaman dengan menghasilkan beberapa enzim penting (Timmusk dan Wagner, 

1999). Pengaruh PGPR secara langsung dalam meningkatkan pertumbuhan 

tanaman terjadi melalui berbagai mekanisme, diantaranya fiksasi nitrogen bebas 
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yang ditransfer ke dalam tanaman, produksi siderofor yang mengkhelat besi (Fe) 

dan membuatnya tersedia bagi akar tanaman, melarutkan mineral seperti fosfor 

dan sintesis fitohormon seperti auksin. Pengaruh tidak langsung dalam 

meningkatkan pertumbuhan tanaman terjadi melalui penekanan dari fitopatogen 

yang dilakukan melalui mekanime yang berbeda. Termasuk kemampuan dalam 

memproduksi siderofor yang mengkhelat Fe, menjadikannya tidak tersedia bagi 

patogen, kemampuan dalam mensintesis metabolit anti jamur seperti antibiotik, 

yang menekan pertumbuhan patogen jamur, kemampuan untuk bersaing secara 

sukses dengan patogen untuk nutrisi atau unsur hara atau tempat khusus dalam 

perakaran tanaman, dan kemampuannya dalam menimbulkan resistensi sistemik 

(Dewi, 2007). 

Rizobakteri merupakan bakteri yang hidup pada daerah rizosfer dan 

mengkolonisasi sistem perakaran tumbuhan (Syamsuddin dan Ulim, 2013). 

Peranan penting rizosfer ini sangat ditentukan oleh keberadaan akar tanaman. 

Makin banyak dan padat akar suatu tanaman di dalam tanah, semakin kaya 

kandungan bahan organik pada rizosfer, makin padat pula populasi mikroba tanah 

(Tambingsila, 2016). Tanaman kakao mempunyai akar tunggang yang disertai 

dengan akar sekunder dan berkembang di sekitar permukaan tanah kurang lebih 

sampai 30 cm. Pertumbuhan akar dapat mencapai 8 m ke arah samping dan 15 m 

ke arah bawah (Martono, 2017). 

Hasil penelitian menunjukkan adanya keanekaragaman cendawan 

entomopatogen pada rizosfer pertanaman kakao yang dipengaruhi oleh kondisi 

agroekosistem seperti jenis tanaman pelindung dan ketinggian tempat serta teknik 

budidaya (Hamdani, 2009). Tambunan dkk. (2018) melaporkan ditemukannya 

cendawan endofit pada rizosfer tanaman kakao di Bali. Cendawan yang diperoleh 

dari rizosfer kakao tersebut adalah Aspergillus flavus, Rhizopus stolonifer, 

Cladosporium macrocarpum, isolat sp.1 dan isolat sp.2. Penelitian mengenai 

rizobakteri pada tanaman kakao sendiri belum banyak dilaporkan. 

Zakry et al. (2010)  telah mengisolasi dan mengidentifikasi rizobakteria 

tanaman lada yang berkemampuan memfiksasi N2, melarutkan fosfat, 

menghasilkan fitohormon auksin sekaligus memacu pertumbuhan tanaman. 

Terdapat 14 isolat diidentifikasi berkemampuan mengikat nitrogen, dua 



3 
 

diantaranya berkemampuan melarutkan fosfat, enam diantaranya menghasilkan 

auksin, dan dua diantaranya berkemampuan mengikat nitrogen, melarutkan fosfat 

dan menghasilkan auksin. Bakteri yang berperan sebagai pelarut fosfat pada tanah 

telah banyak ditemukan, diantaranya genera Pseudomonas, Micrococcus, 

Bacillus, Azotobacter, Microbacterium dan Flavobacterium (Purwaningsih, 

2003). Berdasarkan  latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Isolasi dan Karakterisasi Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria (PGPR) dari Rhizosfer Pertanaman Kakao di Desa Ambung 

Kapur Padang Pariaman” 

1.2. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan isolat bakteri daerah perakaran 

tanaman kakao (rhizobakteria) yang memiliki aktivitas biologi (penghasil IAA, 

pelarut fosfat, dan agen biokontrol). 

1.3. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu menyajikan data dan 

informasi mengenai isolat rhizobakteria yang berpotensi menghasilkan IAA 

(Indole Acetic Acid), melarutkan fosfat, dan agen biokontrol dari rizosfer 

pertanaman kakao dan mendapatkan isolat murni yang potensial untuk pembuatan 

pupuk maupun agen hayati . 

1.4. Permasalahan 

 Salah satu permasalahan yang dihadapi petani dalam budidaya tanaman 

adalah adanya penurunan kualitas tanah akibat budidaya tanaman yang intensif 

serta penggunaan pupuk maupun pestisida kimia. Permasalahan ini dapat diatasi 

dengan pemanfaatan bakteri PGPR yang memiliki aktivitas menguntungkan 

dalam mendukung pertumbuhan tanaman, seperti penghasil fitohormon, penyedia 

hara, dan pengendali patogen penyebab penyakit. Untuk itu perlu dilakukan 

isolasi dan karakterisasi bakteri PGPR. 

 

 

 

 




