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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanah sebagai media tumbuh tanaman banyak mengandung 

mikroorganisme, beberapa diantaranya cenderung berkoloni di sekitar perakaran/ 

rizosfer tanaman dan beraktivitas menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman 

baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat berkontribusi mengantikan 

input anorganik (Kafrawi dkk, 2015). Mikroorganisme melakukan berbagai 

aktivitas yang saling berinteraksi dengan sesama mikroorganisme lain. Peranan 

mikroorganisme di dalam tanah sangat besar bagi kehidupan mengingat semua 

proses dekomposisi dan mineralisasi serasah bahan organik menjadi bahan 

anorganik terjadi karena peranan mikroorganisme yang ada dalam tanah. 

Mikroorganisme memegang peranan penting dalam ekosistem karena 

menguraikan sisa organik yang telah mati menjadi unsur – unsur yang 

dikembalikan ke dalam tanah seperti nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), kalsium 

(Ca), mangan (Mn) sebagai hara yang dapat digunakan kembali oleh tanaman 

(Wicaksono, 2015) 

Jumlah mikroorganisme yang dikandung oleh tanah dan lebih dari 85% 

adalah penting bagi kehidupan tanaman dan memberikan kehidupan yang 

berharga untuk sistem tanahnya. Selain itu, mikroorganisme tanah terkait erat 

dengan akar memainkan peran penting dalam merangsang tanaman dan efeknya 

dapat dimediasi oleh mekanisme langsung atau tidak langsung. Efek langsung 

paling sering dihubungkan dengan penyediaan nitrogen biologis, produksi hormon 

tanaman seperti auksin, giberelin, dan sitokinin. Mekanisme tidak langsung 

termasuk penekanan patogen dengan memproduksi antibiotik (Nurmas dkk, 

2014). 

Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) merupakan bakteri yang 

berkoloni sekitar perakaran atau rizosfer tanaman yang mampu memacu 

pertumbuhan tanaman (Dewi dkk, 2015). PGPR mendukung pertumbuhan 

tanaman secara langsung melalui mekanisme penambatan nitrogen di atmosfer, 

pelarutan mineral fosfat, produksi siderofor dan sintesa hormon pertumbuhan 

seperti IAA (Indole Acetic Acid), asam giberellin, sitokinin dan etilen dan 
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sedangkan mekanisme secara tidak langsung adalah biokontrol patogen tanaman, 

yaitu perusakan mikroba patogen melalui produksi antibiotik, enzim litik, 

hidrogen sianida, katalase, dan siderofor atau melalui kompetisi nutrisi maupun 

ruang (Agustiyani, 2016), merupakan indikator kemampuan PGPR untuk 

digunakan sebagai input dalam sistem pertanian yang berwawasan lingkungan 

(Rahni, 2012). 

Kafrawi dkk (2015), telah melakukan penelitian sebanyak 25 rizobakteri 

telah diisolasi dari tanaman bawang merah di Gorontalo dan telah diuji 

kemampuannya sebagai isolat potensial plant growth promoting rhizobacteria 

(PGPR). Isolat yang menghasilkan metabolit sekunder komponen plant growth 

promoting rhizobacteria (PGPR) seperti auksin, giberelin, fiksasi N2, pelarut 

fosfat, siderofor dan sifat antagonis terhadap Fusarium oxysporum. Serta isolat 

GR 7, GR 11, GR 21, GR 24, dan GR 25 berpotensi sebagai konsorsium bakteri 

PGPR karena dapat menghasilkan metabolit sekunder yang berguna untuk 

pertumbuhan tanaman bawang merah. 

Bakteri PGPR memiliki sifat antagonis terhadap Fusarium oxysporum, 

berdasarkan hasil penelitian Sutariati dan Wahab (2010), hasil pengujian daya 

hambat rizobakteri terhadap pertumbuhan koloni Fusarium oxysporum pada hari 

ke 5 menunjukkan bahwa rhizobakteria Pseudomonas fluoresces memiliki 

kemampuan penghambatan  lebih tinggi dibandingkan dengan Bacillus spp. atau 

Serratia spp. Di antara 20 isolat rizobakteri kelompok Pseudomonas fluorescens, 

11 isolat mampu menghambat pertumbuhan koloni Fusarium oxysporum pada 

tingkat >20%.  Sementara dari kelompok Bacillus spp. hanya 2 isolat yang 

mampu menghambat pertumbuhan koloni fusarium sedangkan isolat dari 

kelompok Serratia tidak menghambat pertumbuhan koloni Fusarium. 

Ritonga (2018), telah melakukan penelitian bakteri plant growth promoting 

rhizobacteria dari rizosfer perkebunan kelapa sawit CV. Wira Kencana Cabang 

Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan telah diuji 

aktivitas biologinya seperti uji IAA, uji bakteri pelarut fosfat dan uji daya hambat 

terhadap pertumbuhan patogen Fusarium sp., dari 7 isolat yang diisolasi yang 

berpotensi sebagai plant growth promoting rhizobacteria adalah isolat Proteus sp. 

dan Bacillus sp3. 
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Berdasarkan peranan bakteri PGPR, maka saya mengambil sampel tanah 

dari rizosfer tanaman durian. Tanaman durian biasanya tidak dibudidayakan 

secara intensif oleh petani, hanya dengan cara pemupukan dasar pada saat 

pemindahan bibit ke lahan sampai tanaman durian berbuah. Kondisi tanah yang 

dapat menunjang pertumbuhan tanaman durian dapat tumbuh lebih besar dan  

tinggi, diduga adanya simbiosis berbagai mikroorganisme yang berperan dalam 

meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas lahan pertanian. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Isolasi dan Karakterisasi 

Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) dari Rizosfer Tanaman 

Durian (Durio zibethinus Murr.)”.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bakteri Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria (PGPR) dari rizosfer tanaman durian yang memiliki aktifitas 

biologi penghasil hormon Indole Acetic Acid (IAA), pelarut fosfat, agen 

biokontrol (daya hambat) secara in vitro. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Untuk mendapatkan isolat bakteri rizosfer penghasil IAA, pelarut fosfat, 

agen biokontrol (daya hambat)secara in vitro dapat digunakan sebagai alternatif 

agen pupuk hayati (Biofertilizer) pada budidaya tanaman. 

 


