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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Sayur-Sayuran 

Sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang 

biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau 

setelah diolah secara minimal. Sayuran merupakan komoditas penting dalam 

mendukung ketahanan pangan nasional. Komoditas ini memiliki keragaman yang 

luas dan berperan sebagai sumber karbohidrat, protein nabati, vitamin, dan 

mineral (Taufik, 2012). Selain itu tingkat permintaan terhadap komoditas sayuran 

juga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang dicerminkan 

melalui peningkatan konsumsi sayuran di Indonesia (Choliq dan Ambarsari, 

2009). 

 Suatu komoditas pertanian untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara 

optimal memerlukan kualitas dan karakteristik lahan serta manajemen tertentu. 

Sering terjadi suatu komoditas yang diusahakan di suatu wilayah secara vegetatif 

dapat tumbuh dengan subur, tetapi tidak mampu berproduksi optimal karena 

persyaratan tumbuh generatifnya tidak terpenuhi oleh lahan dan belum adanya 

teknologi terapan untuk mengatasi kendala yang dihadapi (Djaenudin,2008). 

Menurut Antonius et al. (2007) dalam Sukmadewi dkk. (2015)  

pengurangan penggunaan pupuk kimia sintetik  pada pertanian  membawa banyak 

manfaat untuk memperbaiki sifat biokimia tanah. Aplikasi bahan organik yang 

diperkaya dengan mikrobia penyubur perakaran pada berbagai tanah pertanian dan 

dapat meningkatkan aktivitas respirasi dan enzimatik tanah. 

 

2.2. Rhizosfer Tanah 

Rhizosfer merupakan bagian dari tanah yang memiliki aktivitas 

metabolisme tertinggi yang didefinisikan sebagai sebagian kecil volume tanah 

yang langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan dan metabolisme akar tanaman 

(Niswati dkk., 2008). Menurut Bruehl (1987) dalam Saylendra dan Firnia (2013) 

perakaran tanaman (rhizosfer) merupakan bagian tanaman yang paling kaya akan 

mikroorganisme. Banyaknya jumlah mikroorganisme yang ada di rhizosfer 

disebabkan pada daerah tersebut merupakan bagian yang sangat kaya akan nutrisi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
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diantaranya asam amino dan gula. Kedua senyawa tersebut dapat berfungsi 

sebagai sumber nitrogen dan karbon untuk pertumbuhan mikroorganisme. 

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 

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

 

2.3. Mikroorganisme Tanah 

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). 

Menurut Ardi (2009) tanah adalah habitat sejumlah mikroorganisme yang 

bertanggung jawab terhadap dekomposisi bahan organik dan mobilisasi unsur, 

sehingga peranannya menjadi sangat penting dalam siklus unsur hara.  

Menurut Ilham dkk. (2014) kesuburan tanah tidak hanya bergantung pada 

komposisi kimiawinya melainkan juga pada ciri alami mikroorganisme yang 

menghuninya. Faktor yang mempengaruhi populasi mikroorganisme tanah salah 

satunya adalah bahan organik. Tanpa bahan organik, mikroba dalam tanah akan 

menghadapi keadaan defisiensi karbon sebagai pakan sehingga perkembangan 

populasi dan aktivitasnya terhambat. Akibatnya, proses mineralisasi hara menjadi 

unsur yang tersedia bagi tanaman juga terhambat (Pirngadi, 2009).   

Menurut Susilawati dkk (2013) lima kelompok utama mikroorganisme 

yang terdapat dalam tanah yaitu bakteri, Actynomicetes, Fungi, Algae dan 

Protozoa. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur sangat mempengaruhi 

kesuburan tanah, oleh karena itu mikroorganisme merupakan salah satu aspek 

penting yang berperan dalam pembentukan suatu ekosistem (Ardi, 2009). 
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2.4. Bakteri 

Bakteri adalah organisme prokariotik bersel tunggal dengan jumlah 

kelompok paling banyak dan dijumpai di tiap ekosistem terestrial. Walaupun 

ukurannya lebih kecil daripada aktinomisetes 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). 

Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme dalam tanah yang paling 

dominan dan mungkin meliputi separoh dari biomassa mikroba dalam tanah. 

Bakteri terdapat dalam segala macam tipe tanah tetapi populasinya menurun 

dengan bertambahnya kedalaman tanah. Bakteri merupakan mikrobia prokariotik 

uniselular, termasuk kelas Schizomycetes, berkembang biak secara aseksual 

dengan pembelahan sel. Bakteri tidak berklorofil kecuali beberapa yang bersifat 

fotosintetik (Sumarsih, 2003).  

 

2.5. PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) 

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 berkontibusi 

menggantikan input anorganik. Kelompok mikroorganisme seperti ini disebut 

Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) (Kafrawi dkk., 2015). 

Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman yang lebih popular disebut Plant 

Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) merupakan kelompok bakteri 

menguntungkan yang secara aktif mengkolonisasi rhizosfer (Rahni, 2012). PGPR 

memiliki peranan penting bagi tumbuhan, misalnya sebagai pengendali biologi 

melalui kompetisi, produksi antibiotik, induksi resistensi tanaman, produksi 

fitohormon, dan peningkatan ketersediaan hara melalui fiksasi nitrogen (Aryantha 

dkk., 2004).  

 

 

 



8 
 

2.5.1.  IAA (Indole Acetic Acid) 

Pada penelitian A’yun dkk. (2013) tanaman cabai rawit dengan perlakuan 

PGPR memiliki nilai bobot buah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman 

cabai rawit tanpa PGPR. Mekanisme secara langsung yang dilakukan oleh PGPR 

yaitu dengan cara mensintesis metabolit misalnya senyawa yang merangsang 

pembentukan fitohormon seperti indole acetic acid (IAA), atau dengan 

meningkatkan pengambilan nutrisi tanaman.  

Menurut Dewi dkk. (2015) IAA merupakan hormon tumbuh yang 

memegang peranan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Hormon tumbuh IAA merupakan salah satu produk metabolit sekunder yang 

dihasilkan oleh bakteri. Menurut Bolero et al. (2007) mikroba yang mampu 

menghasilkan IAA dapat meningkatkan pertumbuhan dan perpanjangan akar 

sehingga permukaan akar menjadi lebih luas dan akhirnya tanaman mampu 

menyerap nutrisi dari dalam tanah lebih banyak. Beberapa bakteri diketahui 

mampu menghasilkan dan mensintesis Indole Acetic Acid (IAA) seperti 

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

Beberapa bakteri tanah yang dikenal dengan rhizobakteri pemacu tumbuh 

tanam mampu memproduksi IAA untuk meningkatkan produktivitas tanaman. 

Inokulasi tanaman dengan rhizobakteri Azospirillum brasilense Spl3t SR2 dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman bagian atas lebih tinggi daripada tanaman 

yang diberi hormon tumbuh IAA pada konsentrasi optimum sebesar 0,01 ppm 

(Tien et al., 1979). Produksi IAA akan meningkat pada kondisi pertumbuhan 

menurun, ketersediaan karbon yang terbatas dan dalam kondisi lingkungan pH 

asam (Dewi dkk., 2015). 

 

2.5.2.  Bakteri Pelarut Fosfat 

Salah satu alterntif untuk mengatasi rendahnya P-tersedia tanah adalah 

dengan bioteknologi tanah, yaitu memanfaatkan mikroba tanah yang hidup bebas 

yang memiliki kemampuan dalam melarutkan P tanah dan P pupuk serta dapat 

membantu jangkauan akar dalam menyerap P tanah seperti mikroba pelarut fosfat 

(Hasanudin dan Gonggo, 2004).  

BPF hidup terutama di sekitar perakaran tanaman, yaitu di daerah 

perakaran tanah sampai kedalaman 25 cm (Saraswati dkk., 2007). Bakteri pelarut 
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fosfat yang sering dilaporkan dapat melarutkan P adalah bakteri dari genus 

Pseudomonas, Bacillus, Escheria, Mycobacterium, Micrococcus, Flavobacterium, 

Bacterium, Citrobacter dan Enterobacter (Fitriatin dkk., 2009). Pseudomonas sp., 

Bacillus sp., Bacillus megaterium, dan Chromobacterium sp. adalah sebagian dari 

kelompok BPF yang mempunyai kemampuan tinggi sebagai “biofertilizer” 

dengan cara melarutkan unsur P yang terikat pada unsur lain (Fe, Al, Ca, dan Mg), 

sehingga unsur P tersebut menjadi tersedia bagi tanaman. Unsur P adalah salah 

satu unsur hara penting yang berperan dalam metabolisme dan proses 

mikrobiologis tanah dan mutlak diperlukan oleh mikroba tanah (selain BPF) 

maupun kelangsungan kehidupan tanaman. Persentase kandungan unsur P dalam 

ekosistem tanah juga sangat tergantung dari adanya BPF dalam ekosistem tanah 

tersebut (Widawati dan Suliasih, 2006). 

Mikroorganisme pelarut fosfat secara alami berada di tanah berkisar 0,1%-

0,5% dari total populasi mikroorganisme (Elfiati, 2005). Menurut Mastur dkk. 

(2014) jumlah populasi bakteri pelarut fosfat dalam tanah  dipengaruhi oleh 

kondisi lingkungan, pH tanah dan asam- asam organik yang ada di dalam tanah. 

Kecepatan melarutkan fosfat dalam tanah seiring dengan pH yang sesuai dengan 

bakteri pelarut fosfat khususnya dan pelepasan fosfat meningkat dengan 

meningkatnya nilai pH dari asam ke netral. Selain itu mikroorganisme pelarut P 

ini akan menghasilkan asam-asam organik yang mampu menghelat Al, Fe, Ca, 

dan Mg. Jumlah BPF di daerah rhizosfer rata-rata 10
6
-10

7 
sel/g tanah, sedang di 

luar rhizosfer 10
5
 sel/g tanah. Hal ini disebabkan daerah rhizosfer merupakan 

daerah yang kaya komponen karbon (C) yang dapat digunakan sebagai sumber 

energi untuk pertumbuhan mikroba tanah dan salah satunya BPF (Widawati dan 

Suliasih, 2006). 

2.5.3. Agen Biokontrol 

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani penyakit yang disebabkan 

jamur patogen. Pengendalian jamur patogen secara kimia dinilai kurang bijaksana 

karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Penggunaan biokontrol 

merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk mengendalikan infeksi 

kapang patogen Fusarium pada beberapa tanaman. Salah satu mikroorganisme 

yang banyak digunakan sebagai agen biokontrol adalah bakteri, karena memiliki 
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beberapa keuntungan, antara lain mudah beradaptasi pada lingkungan dimana 

mereka diaplikasikan dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. 

Pengendalian menggunakan agen biokontrol merupakan pilihan yang perlu 

dikembangkan, sebab relatif murah dan mudah dilakukan (Soesanto dkk., 2010)  

Pemanfaatan bakteri rhizosfer sebagai agensia hayati dan pemacu 

pertumbuhan tanaman sangat menguntungkan tanaman karena tidak bersifat 

toksik bagi tanaman, efektif dalam mengendalikan patogen dan meningkatkan 

ketahanan tanaman, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan. Bakteri rhizosfer 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, 2010). 

 


