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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Rizosfer Tanah 

Rizosfer adalah suatu zona lingkungan mikro yang berada di sekitar 

perakaran tanaman. Secara teori luasnya daerah rizosfer sangat dipengaruhi oleh 

seberapa luasnya daerah yang masih tercakup oleh pengaruh aktivitas perakaran 

tanaman beserta dengan miroorganisme yang berasosiasi dengannya. Sekedar 

gambaran bahwa pada daerah rizosfer terdapat sekitar 10
6
-10

9
 sel populasi bakteri 

dan fungi sekitar 10
5
 sampai dengan 10

6 
per gram tanah rhizosfer (Sylvia et al., 

2005). Rizosfer merupakan daerah sekitar perakaran yang sifat-sifatnya baik 

kimia, fisik dan biologi dipengaruhi oleh aktivitas perakaran (Handayanto dan 

Hairiah, 2007). 

Rizosfer tanaman adalah bagian dari tanah yang menutupi permukaan 

perakaran tanaman dan merupakan habitat berbagai spesies bakteri yang secara 

umum dikenal sebagai rizobakteri. Sebagian dari rizobakteri yang mengkolonisasi 

akar tanaman tidak bersifat patogenik dan bahkan menguntungkan tanaman 

karena mampu berfungsi sebagai rizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman atau 

lebih umum disebut plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) (Sutariati, 

2012). 

Menurut Simatupang (2008) rizosfer merupakan bagian tanah yang berada 

di sekitar perakaran tanaman. Populasi mikroorganisme di rizosfer umumnya 

lebih banyak dan beragam dibandingkan pada tanah non-rizosfer. Aktivitas 

mikroorganisme rizosfer dipengaruhi oleh eksudat yang dihasilkan oleh perakaran 

tanaman. Beberapa mikroorganisme rizosfer berperan dalam siklus hara dan 

proses pembentukan tanah, pertumbuhan tanaman, memengaruhi aktivitas 

mikroorganisme, serta sebagai pengendali hayati terhadap patogen akar. 

 

2.2.  Mikroba Tanah 

Dalam tanah terdapat berbagai jenis organisme yakni hewan dan 

tumbuhan, baik yang berukuran makro maupun yang berukuran mikro. Berbagai 

mikroorganisme bertahan hidup dan berkompetisi dalam memperoleh ruang, 

oksigen, air, hara, dan kebutuhan hidup lainnya (Hanafiah dkk., 2007). 

Mikroorganisme tanah dapat dikelompokkan menjadi bakteri, actinomycetes, 
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jamur, alga dan protozoa (Sumarsih, 2003). Populasi mikroorganisme dalam 

tanah pertanian yang subur adalah sebagai berikut: bakteri 2.5 10
9
, 

Actinomycetes 7 10
5
, jamur 4 10

5
, alga 5 10

4
 dan protozoa 3 10

4
 per gram 

tanah (Budiyanto, 2005). Tanah sebagai media tumbuh tanaman banyak 

mengandung mikroorganisme, beberapa di antaranya cenderung berkoloni 

disekitar perakaran atau rizosfer tanaman dan beraktivitas menguntungkan bagi 

pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat 

berkontibusi menggantikan input anorganik (Kafrawi dkk., 2015).  

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 dan Sumarno, 2008). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

mikrobia berperan atas perubahan kimiawi yang terjadi di dalam tanah. Peranan 

mikrobia dalam beberapa siklus unsur hara yang penting, seperti siklus Karbon, 

Nitrogen, Sulfur, ditunjukkan oleh Winogradsky dan Beijerinck (Sumarsih, 

2003). Mikroba-mikroba tanah banyak yang berperan di dalam penyediaan 

maupun penyerapan unsur hara bagi tanaman. Tiga unsur hara penting tanaman, 

yaitu Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K) seluruhnya melibatkan aktivitas 

mikroba. Mikroba dalam tanah memiliki kemampuan untuk mengembalikan 

kesuburan tanah dan merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan 

sebagian besar tanaman (Astuti, 2016). 

 

2.3.  Bakteri PGPR 

Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman yang lebih popular disebut Plant 

Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) merupakan kelompok bakteri 

menguntungkan yang secara aktif mengkolonisasi rizosfer (Rahni, 2012). 

Rizosfer adalah tanah disekitar akar tanaman yang secara langsung dipengaruhi 

oleh mikroba tanah dan eksudasi perakaran tanaman. Tanaman menarik mikroba 

menguntungkan di daerah rizosfer dengan cara mengeluarkan eksudat akar yang 

berperan sebagai sumber nutrisi bagi mikroba. Sedangkan mikroba mengeluarkan 
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metabolit berupa senyawa-senyawa aktif (salah satunya fitohormon) yang 

digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Adanya 

eksudat akar tersebut yang menyebabkan populasi mikroba di daerah rizosfer jauh 

lebih tinggi daripada di tanah biasa (Akbari et al., 2007). 

Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) adalah rhizobakteria yang 

berpengaruh meningkatkan pertumbuhan tanaman inangnya melalui mekanisme 

secara langsung maupun tidak langsung (Juanda, 2005). Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria (PGPR) adalah bakteri yang hidup di daerah rhizosfer tanaman dan 

dapat memacu pertumbuhan tanaman (Khalimi dan Wirya, 2010). Peran PGPR 

antara lain sebagai perangsang pertumbuhan (biostimulan), penyedia hara 

(biofertilizer) dan pengendali patogen (bioprotektan) (Millan, 2007).  

PGPR terdiri dari bakteri perakaran yang memiliki banyak manfaat. Efek 

menguntungkan dari rhizobakteri ini terhadap pertumbuhan tanaman terjadi 

secara langsung dan tidak langsung. Contoh manfaat positif terhadap tanaman 

secara langsung adalah sebagai pupuk hayati, stimulus pertumbuhan akar, 

rhizoremediasi, dan pengendalian stres tanaman. Mekanisme yang terjadi dalam 

memacu pertumbuhan secara langsung adalah PGPR mampu memproduksi 

hormon pertumbuhan (fitohormon); meningkatkan fiksasi nitrogen pada tanaman 

kacang - kacangan; meningkatkan persediaan nutrisi lainnya seperti fosfor, sulfur, 

besi, dan tembaga, serta kolonisasi akar. Manfaat rhizobakteri yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman secara tidak langsung yaitu dengan 

mengurangi keparahan penyakit melalui senyawa antibiosis, induksi resistensi 

sistemik dan kompetisi nutrisi dan ruang. Mekanisme yang terjadi adalah dengan 

memproduksi siderofor, antibiotik, sianida dan amoniak, enzim litik, kompetisi, 

induksi resistensi sistemik, dan peningkatan simbiosis bakteri nodulasi 

(Lugtenberg and Kamilova, 2009).  

Menurut Khalimi dan Wirya. (2010) mekanisme PGPR dalam memacu 

pertumbuhan yaitu: (a) mampu menghasilkan atau mengubah konsentrasi 

fitohormon asam indolasetat (IAA), asam giberalat, sitokinin, dan etilen atau 

prekursornya (1-aminosiklopropena; ACC diaminase) di dalam tanaman, (b) 

antagonisme terhadap mikroba fitopatogen melalui produksi siderofor, glukanase, 

kitinase, selulase, antibiotika, dan sianida, c) pelarut fosfat mineral dan nutrisi 
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lainnya, d) mengatur produksi etilen pada perakaran, e) menurunkan ketoksinan 

logam berat. Keaktifan PGPR dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: 

potensi kelembaban, tekanan oksigen, suhu, pH, kandungan lempung, daya larut 

ion, dan tahap organik tanah. Berikut ini adalah beberapa aktivitas biologi bakteri 

PGPR yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman: 

 

2.3.1. Produksi Auksin 

Indole-3-Acetic Acid (IAA) merupakan salah satu hormon pertumbuhan 

yang berperan untuk memacu pertumbuhan sepanjang sumbu longitudinal. Hal 

spesifik yang terlihat berupa peningkatan pembesaran sel yang berlangsung ke 

segala arah secara isodiametrik, auksin juga berperan dalam pembelahan dan 

pembentangan sel (Wattimena, 1991). 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 and Dahot, 2007). 

Bakteri tanah maupun air yang mampu menghasilkan hormon tanaman 

akan merangsang pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik, tanaman akan 

menyerap hormon bakteri tersebut melalui akar tanaman (A’ini, 2013). Menurut 

Teale et al. (2006) fitohormon dapat dibagi menjadi 6 kelompok yaitu auksin, 

sitokinin, etilen, giberelin, brasinosteroid dan asam absisat. Fitohormon auksin 

berfungsi merangsang pertumbuhan akar, mengatur pembesaran sel dan memicu 

pemanjangan sel tanaman, serta meningkatkan dominansi apikal dan diferensiasi 

xylem. 

Auksin adalah zat aktif dalam sistem perakaran. Senyawa ini membantu 

proses pembiakan vegetatif (Dewi, 2007). Auksin banyak ditemukan pada embrio 

benih dan jaringan meristematik yang aktif tumbuh seperti tunas tanaman, ujung 

akar dan pucuk ranting atau daun (Sukmadi, 2013). Secara alamiah tanaman dapat 

mensintesis sendiri fitohormon auksin untuk pertumbuhannya. Selain itu, 

tanaman juga dapat memperoleh fitohormon auksin dari mikroba yang 
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bersimbiosis dengan tanaman tersebut. Mikroba-mikroba tersebut biasanya hidup 

di daerah rizosfer dan endofit tanaman. Beberapa bakteri diketahui mampu 

menghasilkan dan mensintesis Indole-3- Acetic Acid (IAA) seperti Rhizobium, 

Azotobacter, Azospirillum, Serratia dan Pseudomonas (A’ini, 2013). ZPT yang 

dihasilkan oleh mikroba perkaran (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) yang 

jauh lebih baik manfaatnya dibanding ZPT yang disintesis melalui reaksi kimia 

biasa (Dewi dkk., 2015). Jalur biosintesis IAA pada bakteri terdiri atas dua 

langkah yaitu prekursor tryptofan dikonfersikan ke Iam oleh enzim tryptofan-2-

monoxygenase (IaaM), dikode oleh gen IaaM. Langkah kedua IAM 

dikonversikan menjadi IAA oleh enzim IAZ hydrolase (IaaH) dikode oleh gen 

IaaH (Spaepen et al., 2007). 

 
2.3.2. Pelarut Fosfat 

Kemampuan isolat rizobakteri melarutkan fosfat merupakan salah satu 

karakter fisiologi rizobakteri yang berhubungan dengan perannya sebagai pemacu 

pertumbuhan tanaman (Sutariati dkk., 2006). 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). Mikroba pelarut fosfat mempunyai peranan sangat besar dalam 

membantu penyediaan unsur hara bagi tanaman karena mampu mengubah 

bentuk-bentuk fosfat yang tidak tersedia bagi tanaman menjadi bentuk yang 

tersedia. Tanaman membutuhkan fosfat untuk perkembangan dan 

pertumbuhannya, namun senyawa fosfat yang ada dalam lingkungan tanaman 

tidak selalu tersedia, sehingga keberadaan bakteri pelarut fosfat di rizosfer 

tanaman dapat membantu penyediaan senyawa fosfat bagi tanaman, seperti 

bakteri Pseudomonas sp., dan Bacillus sp. dapat mengeluarkan asam-asam 

organik, seperti asam formiat, asetat dan laktat yang bersifat melarutkan bentuk-

bentuk fosfat yang sukar larut menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman 

(Asniah dkk., 2013) 
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2.3.3. Agen Biokontrol  

Rizobakteri dapat berfungsi sebagai agen antagonis terhadap patogen 

tanaman dan pemacu pertumbuhan tanaman atau plant growth promoting 

rhizobacteria (PGPR) (Timmusk, 2003). Kemampuan rizobakteri sebagai agen 

biokontrol dapat melalui kompetisi untuk ruang ekologi, nutrisi dan produksi 

siderofor, menghasilkan antibiotik, hidrogen sianida dan enzim yang dapat 

melisis dinding sel jamur (Glick and Basan, 1997). Siderofor merupakan molekul 

yang memiliki bobot molekul relatif rendah, sebagai agen spesifik pengelat ion Fe 

yang diuraikan oleh bakteri dan cendawan yang tumbuh pada keadaan cekaman 

lingkungan akibat Fe rendah (Yasmin et al., 2009). Siderofor merupakan salah 

satu zat kimia yang dihasilkan oleh plant growth promoting rhizobacteria (Glick 

and Pasternak, 2003). Siderofor dapat digunakan dalam pengendalian penyakit 

tumbuhan dengan  memanfaatkan peranannya untuk menyerap besi dari 

lingkungan dan menyediakan mineral yang penting bagi sel mikroba (Neilands, 

1995). 

Raaijmakers  (2009) menyebutkan tiga cara atau mekanisme antagonis 

bakteri  dalam melawan patogen. (1) Kompetisi antara biokontrol dengan patogen 

terjadi karena adanya persaingan dalam mendapatkan ruang atau habitat di 

permukaan akar dan persaingan untuk mendapatkan makanan yang dikeluarkan 

oleh eksudat akar. (2) Antagonisme terjadi dengan cara mikroba biokontrol 

memproduksi metabolit sekunder yang bersifat antimikrobial (antibiosis) yang 

dapat membunuh patogen atau menghasilkan enzim yang melisiskan sel patogen. 

Seringkali suatu mikroba antagonistik mampu memproduksi beberapa senyawa 

metabolit sekunder antimikroba. Misalnya bakteri memproduksi hidrogen sianida. 

Efektivitas senyawa antagonistik tersebut tergantung pada macam senyawa yang 

dihasilkan, konsentrasinya dan mikroba yang menjadi sasarannya. (3) Mekanisme 

hiperpara-sitisme yaitu dengan cara mengeluarkan enzim tertentu yang dapat 

menerobos dinding sel patogen dan menghancurkannya sehingga patogen mati. 

Contoh melepaskan enzim kitinase dan selulase yang dapat merusak dinding sel 

patogen dan masuk ke dalam jaringan patogen. Hiperparasitisme dengan cara 

merusak dinding sel patogen juga terjadi pada aktivitas melawan fungi. 
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2.4.  Identifikasi Bakteri 

2.4.1. Uji Katalase 

Menurut Lay (1994) uji katalase digunakan untuk mengetahui adanya 

enzim katalase pada isolat bakteri. Katalase merupakan enzim yang dapat 

mengkatalisis penguraian hidrogen peroksida (H2O2) menjadi air dan O2. 

Hidrogen peroksida bersifat toksis terhadap sel bakteri karena bahan ini mampu 

menonaktifkan enzim dalam sel dan sangat berbahaya bagi sel bakteri itu sendiri. 

Uji ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui sifat dari suatu bakteri 

terhadap kebutuhan oksigen. 

 

2.4.2. Uji Oksidase 

Tujuan uji oksidase adalah untuk mengetahui ada tidaknya enzim oksidase 

pada bakteri dengan menggunakan paper oksidase yang dapat dilihat perubahan 

warna yang terjadi pada paper oksidase (Kismiyati dkk., 2009). 

 

2.4.3. Uji Fermentasi 

Uji fermentasi glukosa digunakan untuk mengetahui apakah isolat bakteri 

tersebut dapat melakukan fermentasi glukosa. 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 dkk., 2012). 

 

2.4.4. Uji Triple Sugar Iron Agar (TSIA) 

Uji TSIA bertujuan untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan 

kemampuan memecahkan dextrose, laktosa, sukrosa dan pembebasan sulfida. 

Selain itu uji TSIA berfungsi untuk mengetahui apakah bakteri tersebut 

menghasilkan gas H2S atau tidak. Media yang digunakan mempunyai dua bagian 

yaitu slant (miring) dan butt (dasar) (Kismiyati dkk., 2009). 

Interpretasi hasil : 

1. Hanya memfermentasi glukosa: bila pada dasar (butt) media bewarna kuning, 

maka bersifat asam dan apabila lereng (slant) berwarna merah maka bersifat 
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basa. Kode untuk hasil seperti ini adalah K/A. Begitu sebaliknya, jika warna 

dasar (butt) tetap merah serta warna lereng (slant) berwana kuning maka kode 

untuk hasilnya adalah A/K. 

2. Memfermentasi semua karbohidrat : bila pada dasar (butt) media bewarna 

kuning, maka bersifat asam, dan apabila lereng (slant) berwarna kuning, 

maka bersifat asam. Kode untuk hasil seperti ini adalah A/A. 

3. Tidak memfermentasi semua karbohidrat: bila pada dasar (butt) media 

bewarna merah dan lereng (slant) berwarna merah, maka bersifat basa. Kode 

untuk hasil seperti ini adalah K/K. 

 

2.4.5. Uji Sitrat  

Pengujian sitrat ini menggunakan media Simmon Citrate agar. Warna biru 

menunjukkan reaksi positif dan warna  hijau  menunjukkan  reaksi negatif  pada  

media Simmon Citrate (Sardiani dkk., 2015). Perubahan warna ini terjadi karena 

di dalam media Simon’s Citrat terdapat pH indikator brom thymol blue (Huda 

dkk., 2012) 

 

2.4.6. Uji Motilitas dan Uji Indol 

Uji motilitas dilakukan menggunakan media agar semisolid SIM (Sulfida 

Indole Motility) untuk menguji kemampuan pergerakan bakteri dengan hasil 

positif ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan bakteri pada bekas tusukan 

jarum ose, dan hasil negatif jika tidak terdapat pertumbuhan bakteri, pada media 

ini juga menunjukkan hasil terhadap uji indol yang menunjukkan kemampuan 

bakteri dalam menghasilkan enzim tryptophase yang dapat menghidrolisis 

tryptophan, yang dilakukan dengan meneteskan cairan opac pada isolate tersebut 

kemudia mengamati perubahan warna yang terjadi, hasil positif ditunjukkan 

dengan terbentuknya cicin merah pada permukaan bakteri, hasil negatif 

ditunjukkan apabila tidak terdapat cicin merah (Kismiyati dkk., 2009). 

 

 

 

 

 




