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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sayuran merupakan komoditas penting dalam mendukung ketahanan 

pangan nasional. Upaya peningkatan produksi tanaman sayuran kedepan masih 

dan akan terus bertumpu pada penggunaan input luar, termasuk pupuk organik 

dan pupuk kimia, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman, 

apalagi bagi varietas unggul yang responsif terhadap pupuk. Budi daya tanaman 

adalah manajemen dalam memadukan teknologi dan kemampuan (skill) petani 

dalam memanfaatkan sumber daya, termasuk unsur hara yang diperlukan tanaman 

untuk tumbuh dan menghasilkan produk dengan efisien dan menguntungkan 

(Suwandi, 2009). 

Fenomena dampak negatif intensifikasi pertanian terhadap ekosistem 

pertanian terjadi karena intensitas pemakaian pupuk kimia yang terus meningkat 

dari waktu ke waktu. Penggunaan pupuk anorganik selalu diikuti dengan masalah 

lingkungan, baik terhadap kesuburan biologis maupun kondisi fisik tanah serta 

dampak pada konsumen (Dewanto dkk., 2013). Penggunaan pupuk dan pestisida 

kimia secara terus menerus dan tidak bijaksana, menyebabkan tumpukan residu 

yang melebihi daya dukung lingkungan dan menyebabkan tanah menjadi “sakit”. 

Akibatnya berbagai upaya program berbasis bahan kimiawi yang diluncurkan 

untuk peningkatan produktivitas tanaman sudah tidak mampu memberikan hasil 

sesuai yang diharapkan, bahkan yang terjadi justru cenderung menurun karena 

telah mencapai titik jenuh atau telah terjadi levelling off  produksi (Kasno, 2010). 

Hilangnya mikroorganisme menguntungkan yang berasosiasi dengan tanaman, 

harus dikembalikan agar fungsi-fungsi keseimbangan ekosistem pertanian 

berlangsung kembali secara normal (Sutariati dkk., 2014). 

Salah satu solusi untuk menekan penggunaan pupuk sintetik adalah dengan 

memanfaatkan mikroorganisme. Tanah sebagai media tumbuh tanaman banyak 

mengandung mikroorganisme, beberapa diantaranya cenderung berkoloni 

disekitar perakaran/rhizosfer tanaman dan beraktivitas menguntungkan bagi 

pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat 

berkontribusi menggantikan input anorganik. Kelompok mikroorganisme seperti 

ini disebut plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) (Kafrawi dkk., 2015). 
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Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman yang lebih popular disebut Plant Growth 

Promoting Rhizobacteria (PGPR) merupakan kelompok bakteri menguntungkan 

yang secara aktif mengkolonisasi rhizosfer (Rahni, 2012). Rhizosfer merupakan 

bagian dari tanah yang memiliki aktivitas metabolisme yang didefinisikan sebagai 

sebagian kecil volume tanah yang langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan dan 

metabolisme akar tanaman. Berbagai macam  organisme menghuni rhizosfer 

seperti fungi, bakteri, nematoda, aktinomisetes, dan alga (Niswati dkk., 2008). 

Mikroorganisme tanah memainkan peranan penting dalam menjaga 

kesuburan tanah sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan dalam pertanian yang 

berkelanjutan. Menurut Widawati dan Muharam (2012), aktivitas bakteri 

Rhizobium, Azospirillim, Azotobacter dapat menyediakan unsur N dan beberapa 

mampu menyediakan unsur P bagi tanaman serta dapat memproduksi hormon 

tumbuh seperti IAA (Indole Acetic Acid). IAA berfungsi mengendalikan beberapa 

mekanisme fisiologi tumbuhan, seperti proses pembelahan sel dan diferensiasi 

jaringan tumbuhan. Bakteri pelarut fosfat juga berperan dalam penyuburan tanah 

karena bakteri tipe ini mampu melakukan mekanisme pelarut fosfat dengan 

mengekskresikan sejumlah asam organik berbobot molekul rendah seperti oksalat, 

suksinat, fumarat, dan malat (Simanungkalit dkk., 2006). Lingkungan yang baik 

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 di dalam tanah (Purwaningsih, 2012).  

Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) atau Rhizobacteria Pemicu 

Pertumbuhan Tanaman (RPPT) ialah kelompok mikroorganisme tanah yang 

menguntungkan. Salah satu keuntungan dalam memanfaatkan bakteri PGPR 

adalah terhindar dari efek pencemaran lingkungan, yaitu dengan cara memberikan 

pupuk inokulan yang mengandung bakteri PGPR ke dalam tanah sebelum tanam 

dan sebulan setelah tanam (Widawati, 2015). Pada beberapa penelitian, PGPR 

telah diteliti mampu memacu pertumbuhan tanaman dan menginduksi ketahanan 

tanaman sehingga dapat mencegah serangan patogen. Salah satu mekanisme 

PGPR dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman ialah dengan menghasilkan 

hormon pertumbuhan, yaitu indole-3-acetic acid (IAA) (Khalid dkk., 2004). 
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Masyarakat Pekanbaru merupakan masyarakat yang konsumtif terhadap 

berbagai produk pertanian, terutama tanaman pangan dan hortikultura dimana 

salah satu jenisnya  adalah tanaman sayuran. Secara keseluruhan potensi pertanian 

Kota Pekanbaru masih tinggi untuk berkembang (Dinas Pertanian Kota 

Pekanbaru, 2012). Salah satu kecamatan yang terkenal dengan sentra produksi 

tanaman sayuran di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Marpoyan Damai. 

Produksi sayuran di Jl. Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru 

merupakan hasil dari budidaya yang bercirikan pertanian kota, yaitu suatu 

aktivitas pertanian berupa kegiatan bertani yang berlokasi di dalam kota atau di 

pinggiran suatu kota (Simanjuntak dkk., 2015). Berbagai jenis sayuran yang 

dibudidayakan yaitu bayam, sawi, kangkung, jagung, selada, dan lain-lain.  

Penambahan pupuk kandang dalam setiap penanaman sayur-sayuran di Jl. 

Kartama, Pekanbaru, memungkinkan tanah kaya dengan mikroorganisme. 

Menurut Iswandi dkk. (1995) dalam Susilawati dkk. (2013) tersedianya unsur hara 

yang cukup, pH tanah yang sesuai, aerasi dan drainase yang baik, air yang cukup 

dan sumber energi (bahan organik) yang cukup adalah beberapa faktor yang harus 

dipenuhi agar mikroorganisme tanah dapat tumbuh dan berkembang. Sebagai 

upaya untuk mengetahui keberadaan bakteri PGPR dari tanah rhizosfer 

pertanaman sayuran, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Isolasi dan 

Karakterisasi Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) dari Rhizosfer 

Pertanaman Sayuran di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isolat PGPR yang berada di 

rhizosfer pertanaman sayuran di Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kota 

Pekanbaru serta untuk mendapatkan isolat PGPR yang memiliki aktifitas biologi 

(penghasil IAA, pelarut fosfat, dan agen biokontrol). 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah menyajikan informasi tentang populasi 

bakteri PGPR penghasil IAA, pelarut fosfat, dan agen biokontrol dari rhizosfer 

pertanaman sayuran guna meningkatkan pertumbuhan tanaman. 
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1.4. Hipotesis 

Diduga pada rhizosfer pertanaman sayuran terdapat bakteri PGPR yang 

memiliki aktifitas biologi (penghasil hormon IAA, pelarut fosfat dan agen 

biokontrol). 

 


