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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Durian (Durio zibethinus Murr.) 

Tanaman durian berasal dari hutan Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan 

yang berupa tanaman liar. Penyebaran durian ke arah Barat adalah Thailand, 

Birma, India, dan Pakistan. Buah durian sudah dikenal di Asia Tenggara sejak 

abad 7 M (Ide, 2011). Kemudian, tanaman durian tersebut menyebar ke seluruh  

Indonesia sampai ke Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Irian Jaya (Ambarawa, 

2006). 

Tanaman durian merupakan jenis pohon hutan basah yang tingginya 

mencapai 30 – 40 meter dengan diameter batang 2 – 2,5 meter. Walaupun 

umumnya tidak dikenal di negara barat, durian adalah komoditas buah berharga di 

Asia Tenggara yang memberikan pengaruh pada kultur dan sejarah dunia (Sobir, 

2015). Tanaman durian dalam sistematika diklasifikasi sebagai berikut: Kingdom: 

Plantae, Divisi: Spermatophyta, Sub-divisi: Angiospermae, Kelas: Dicotyledonae, 

Ordo: Bombacales, Genus: Durio, Spesies: Durio zibethinus Murr. (Rukmana, 

2002) 

Tanaman durian dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah sampai 

ketinggian maksimal 800 m diatas permukaan laut (mdpl), dengan curah hujan 

antara 1500 – 2500 mm pertahun dan merata sepanjang tahun. Diperlukan musim 

kering (kemarau) untuk merangsang pembungaan dan hujan yang lebat terus – 

menerus pada waktu pembungaan dapat mengagalkan pembuahan (Rizal dan 

Sudarwati, 2015). Pohon durian tumbuh dengan baik pada ketinggian 1 – 800 

meter diatas permukaan laut ( mdpl) dan dapat tumbuh optimal pada ketinggian 

50 – 600 mdpl (Soedarya, 2009). 

Tempat yang paling disukai durian adalah tempat yang subur, bertanah 

gembur dan tidak bercadas, kedalaman air tanahnya tidak lebih dari 1 meter atau 

paling dalam 2 meter. Keadaan tanah netral (pH antara 6 – 7), tetapi banyak 

mengatakan tanah berpH 6,5 lebih cocok untuk durian, sebab tanah yang seperti 

ini mudah sekali menetralkan kandungan N, P, K. (Setiadi, 2002) 
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2.2. Tanah Podsolik Merah Kuning (PMK). 

 Tanah podsolik merah kuning atau dikenal dengan nama tanah ultisol. 

Tanah ultisol merupakan salah satu jenis tanah di Indonesia yang mempunyai 

sebaran luas, mencapai 45.794.000 ha atau sekitar 25% dari total daratan 

Indonesia. Sebaran terluas terdapat di Kalimatan (21.938.000 ha), diikuti 

Sumatera (9.469.000 ha), Maluku dan Papua, Sulawesi (4.303.000), Jawa 

(1.172.000 ha), dan Nusa Tenggara (53.000 ha). Tanah ini dapat dijumpai pada 

berbagai relief, mulai dari datar hingga bergunung (Prasetyo dan Suriadikarta, 

2006). 

Ciri – ciri morfologi tanah podsolik merah kuning (ultisol) adalah pada 

umumnya ultisol berwarna merah kuning kecoklatan hingga merah. pada tanah 

horizon argilik sangat bervariasi, warna tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain bahan organik yang menyebabkan warna gelap atau hitam, kandungan 

mineral primer fraksi ringan seperti kuarsa dan plagioklas yang memberikan 

warna putih keabuan, serta oksida besi seperti geothit dan hematit yang 

memberikan warna kecoklatan hingga merah. Makin coklat warna tanah 

umumnya makin tinggi kandungan geothit dan makin merah warna tanah makin 

tinggi kandungan hematit. Tekstur tanah ultisol bervariasi dan pengaruhi oleh 

bahan induk tanahnya memiliki ciri tekstur yang kasar seperti liat berpasir, tekstur 

yang halus seperti liat dan liat halus. (Prasetyo dan Suriadikarta, 2006). 

Tanah podsolik merah kuning (ultisol) dicirikan oleh adanya akumulasi liat 

pada horizon bawah permukaan sehingga mengurangi daya serap air dan 

meningkatkan aliran permukaan dan erosi tanah. Kandung hara ultisol pada 

umumnya rendah oleh adanya pencucian basa yang berlangsung intensif. 

Rendahnya kandungan bahan organik pada ultisol disebabkan oleh proses 

dekomposisi berjalan cepat dan sebagian terbawa erosi (Prihastuti, 2012). 

Tanah dikatakan subur bila mempunyai kandungan dan keragaman biologi 

yang tinggi (3 × 10
14

). Mikroorganisme tanah mempunyai peranan yang penting 

dalam kesuburan tanah, oleh peranannya di dalam siklus energi, siklus hara, 

pembentukan agregat tanah dan menentukan kesehatan tanah. Diketahui bahwa 

lahan kering masam Ultisol mempunyai kandungan mikroba yang rendah 

(berkisar antara 29,4 × 10
1 

hingga 14,8 × 10
4
 CFU/g tanah). Beberapa jenis 
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mikroba yang berhasil diisolasi dari lahan kering masam Ultisol bersifat benefical 

microbe, meliputi bakteri dan jamur yang aktif dalam melakukan transformasi 

unsur hara, terutama nitrogen dan fosfat dan telah bersifat adatif terhadap 

lingkungan hidupnya. benefical microbe yang ditemukan ada yang bersifat 

simbiosis dan non simbiosis (hidup bebas) (Prihastuti, 2012). 

Fiadniray (2018) berhasil menghasil mengisolasi bakteri dari tanah podsolik 

merah kuning adapun yang berhasil diisolasi adalah Candida sp, 

Klebsiella,Acinetobacter sp. dan Nurfadilah (2018), mengisolasi bakteri dari 

perkebunan kelapa sawit dengan jenis tanah podsolik merah, adapun genus bakteri 

yang berhasil diisolasi adalah Actinomycetes sp, Nocardia sp, Klebsiella sp. ketiga 

bakteri ini mampu melarutkan fosfat yang terikat menjadi tersedia sehingga dapat 

diserap oleh tanaman dengan kemampuan indeks kelarutan fosfat dari sedang 

hingga sangat tinggi.     

 

2.3. Bakteri 

Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme dalam tanah yang paling 

dominan dan mungkin meliputi separuh dari biomassa mikroba dalam tanah. 

Bakteri terdapat dalam segala macam tipe tanah tetapi populasinya menurun 

dengan bertambahnya kedalaman tanah. Secara umum, profil horizon A terdiri 

dari lebih banyak mikroorganisme daripada horizon B dan C (Rao, 1994). 

Bakteri merupakan organisme prokariotik yang dapat hidup bebas, 

bersimbiosis dengan organisme lebih tinggi, bahkan dapar ditemukan pada 

lingkungan yang tidak mendukung kehidupan bagi organisme lain. Sebagai besar 

bakteri heterotof merupakan saprofit yang memperoleh nutrisi melalui bahan 

organik. Bakteri tanah bertanggung jawab dalam proses biodegradasi bahan 

organik. (Pelczar dan Chan, 2014) 

Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang panjangnya beberapa 

mikrometer dan memiliki morfologi dari berupa tongkat (basil), kokus sampai 

bentuk spiral. Bakteri hidup di tanah permukaan bumi, diperairan air panas, air 

laut, di bawah permukaan tanah dan ada yang berkembang pada sampah zat 

radioaktif. Populasi bakteri dalam 1 gram tanah mencapai 40 juta sel bakteri dan 

pada 1 ml air jernih dapat mengandung satu juta bakteri (Subandi, 2010). 
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Berdasarkan morfologinya, bakteri dapat dibedakan menjadi basil, kokus, 

dan spriral (Siregar dkk, 2008) : 

a. Basil (Batang), bakteri berbentuk batang dibedakan menjadi monobasil, 

diplobasil, dan sterptobasil.  

b. Kokus (Bulat), bakteri berbentuk bulat dibedakan menjadi monokokus, 

diplokokus, streptokus, dan stafilokokus.  

c. Sprilium (Sprilar atau seperti huruf S), bakteri berbentuk spiral terbagi atas, 

Koma, Spirokaeta (spiral dan berekor).   

 

2.4. Hubungan pH tanah dengan Mikroorganisme 

Reaksi tanah merupakan istilah untuk menyatakan tingkat kemasaman tanah 

(pH) yaitu nilai logaritma negatif dari kandungan ion hidrogen dalam larutan 

tanah. Ion – ion hidrogen ini ada yang terdapat bebas dalam larutan tanah dan ada 

yang berada dalam bentuk terjerap pada permukaan koloid tanah. Karena itu 

penetapan pH tanah sering dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pelarut air 

untuk mengukur ion – ion hidrogen bebas (pH aktual) dan pelarut KCl untuk 

mengukur ion – ion hidrogen yang dapat dipertukarkan disamping yang bebas (pH 

potensial) (Basuki, 2009) 

Reaksi tanah (pH tanah) menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitasi 

tanah yang dinyatakan dengan nilai pH. Nilai pH merupakan menunjukkan 

banyaknya konsentrasi ion hidrogen (H
+
) di dalam tanah. Maka makin tinggi 

kadar ion H
+
 di dalam tanah, semakin masam tanah tersebut. Sedangkan pada 

tanah alkalis kandungan OH
-
 lebih banyak daripada H

+
. Bila kandungan H

+ 
sama 

dengan OH
-
 maka tanah bereaksi netral yaitu mempunyai pH = 7 (Hardjowigeno, 

2007). 

Pentingnya pH tanah untuk menentukan mudah tidaknya unsur – unsur hara 

diserap tanaman. pada umumnya unsur hara mudah diserap akar tanaman pada pH 

sekitar netral, karena pada pH tersebut kebanyakan unsur hara mudah larut dalam 

air. Pada tanah masam unsur P tidak dapat diserap tanaman karena diikat 

(difiksasi) oleh Al, sedang pada tanah alkalis unsur P juga tidak dapat diserap 

tanaman karena difiksasi oleh Ca. pH tanah juga menpengaruhi perkembangan 

mikrooganisme, bakteri berkembang dengan baik pada pH 5,5 atau lebih sedang 
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pada pH kurang dari 5,5 perkembangan mikroorganisme terhambat. Jamur dapat 

berkembang dengan baik pada segala tingkat kemasamaan tanah. Pada pH lebih 

dari 5,5 jamur harus bersaing dengan bakteri. Bakteri pengikat nitrogen dari udara 

dan bakteri nitrifikasi hanya dapat berkembang dengan baik pada pH lebih dari 

5,5 (Hardjowigeno, 2007) 

Faktor – faktor yang mempengaruhi pH tanah adalah sistem tanah yang 

banyak mengandung ion-ion H
+
 akan bernuasana asam. Penyebab keasaman tanah 

adalah ion H
+
 dan Al

3+
 yang berada dalam larutan tanah unsur – unsur yang 

terkandung dalam tanah, konsentrasi ion H
+
 dan ion OH

-
, mineral tanah, air hujan 

dan bahan induk. Bahan induk tanah mempunyai pH yang bervariasi sesuai 

dengan mineral penyusunnya dan asam nitrit yang secara alami merupakan 

komponen renik dari air hujan juga merupakan faktor yang mempengaruhi pH 

tanah, selain itu bahan organik dan tekstur. Bahan organik mempengaruhi besar 

kecilnya daya serap tanah akan air. Semakin banyak air dalam tanah maka 

semakin banyak reaksi pelepasan ion H
+ 

sehingga tanah menjadi masam. Tekstur 

tanah liat mempunyai koloid tanah yang dapat melakukan kapasitas tukar kation 

yang tinggi, tanah yang banyak mengandung kation dapat berdisiosiasi 

menimbulkan reaksi masam (Prabowo dan Subantoro, 2018) 

 

2.5. PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) 

Rizobakteri adalah kelompok bakteri rizosfer yang hidup dan berkembang 

di daerah rizosfer tanaman. Kelompok rizobakteri ini diketahui dapat merangsang 

pertumbuhan tanaman sehingga produksi tanaman dapat meningkat 

(Hajoeningtijas, 2012). Rhizosfer merupakan habitat yang sangat baik bagi 

pertumbuhan mikroba oleh karena akar tanaman menyediakan berbagai bahan 

organik yang umumnya menstimulir pertumbuhan mikroba. Bahan organik yang 

dikeluarkan oleh akar dapat berupa (i) eksudat akar : bahan yang dikeluarkan dari 

aktivitas sel akar hidup seperti gula, asam amino, asam organik, asam lemak dan 

sterol, faktor tumbuh, nukleotida, flavonon, enzim, dan miscellaneous, (ii) sekresi 

akar : bahan yang dipompakan secara aktif keluar dari akar, (iii) lisat akar : bahan 

yang dikeluarkan secara pasif saat autolisis sel akar, (iv) musigel : bahan sekresi 

akar, sisa sel epidermis, sel tudung akar yang bercampur dengan sisa sel mikroba, 
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produk metabolit, koloid organik dan anorganik. Enzim yang dihasilkan oleh 

mikroba di rizosfer adalah selulase, dehidrogenase, urease, fosfatase, dan sulfatase 

(Sumarsih, 2008) 

Secara umum, fungsi PGPR dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman 

yaitu: (1) sebagai pemacu/ perangsang pertumbuhan (biostimulan) dengan 

mensintesis dan mengatur berbagai zat pengatur tumbuh (fitohormon) seperti 

asam indolat asetat (AIA), giberelin, dan sitokinin dalam lingkungan akar, (2) 

sebagai penyedia hara dengan menambat N2, dari udara secara simbiosis dan 

melarutkan hara P yang terikat dalam tanah dan strain PGPR memiliki 

kemampuan lebih dari satu fungsi sebagai penyedia hara, penambat N2 dan 

perangsang pertumbuhan yang menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan 

(Sudrajat dkk, 2013) 

Pengaruh PGPR secara langsung langsung dalam meningkatkan 

pertumbuhan tanaman terjadi melalui berbagai mekanisme, diantaranya fiksasi 

nitrogen bebas yang ditransfer ke dalam tanaman, produksi siderofor 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 mekanisme yang berbeda. Ini 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 (Kafrawi dkk, 2015). Rhizobakteri memiliki potensi sebagai 

deleterious rhizosbacteria yaitu rizobakteri yang bersifat memacu pertumbuhan 

tanaman sekaligus sebagai bioherbisida dalam pengendalian gulma (Asniah dkk, 

2013). 

Bakteri dari genus Pseudomonas, Azotobacter, Bacillus, dan Seratia 

diidentifikasi sebagai PGPR penghasil fitohormon yang mampu meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (Rahni, 2012). Beberapa kelompok 

bakteri yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi tanaman adalah 
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Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Bacillus subtilis, Bacillus polymixa, 

Clostridium, Pseudomonas fluorescens dan Pseudomonas putia (Hajoeningtijas, 

2012) 

 

2.6. Uji Reaksi Biokimia 

2.6.1. Uji Katalase 

Uji katalase adalah untuk mengetahui sifat bakteri dalam meghasilkan 

enzim katalase. Cara kerja dari uji katalase yaitu larutan H2O2 3% diteteskan pada 

obyek, kemudian suspensikan koloni dengan ose. Beberapa bakteri memiliki 

flavoprotein dapat mereduksi O2 dengan menghasilkan hidrogen peroksida (H2O2) 

atau superoksida (O2). Kedua bahan ini merupakan bahan yang toksik dan 

menghancurkan komponen sel dengan sangat cepat. Bakteri harus dapat 

mempertahankan diri seperti produksi O2 atau akan terbunuh (Hadioetomo, 1993).  

Katalase adalah enxim mengkatalisasikan penguraian hydrogen peroksida 

(H2O2) menjadi air dan O2. Hidrogen peroksida terbentuk sewaktu metabolisme 

aerob, sehingga mikroorganisme yang tumbuh dalam lingkungan aerob dapat 

menguraikan zat toksik tersebut. Uji katalase ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

kelompok bakteri bentuk kokus, dalam membedakan Staphyococcus dan 

Streptococcus. Dimana kelompok streptococcus bersifat katalase negatif dan dan 

staphylococcus bersifat katalase positif. Penentuan adanya katalase ini terlihat dari 

pembentukan gelembung udara setelah ditambahkan larutan H2O2 3%. 

  

2.6.2. Uji Oksidase 

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. Isolat bakteri diambil dan digoreskan pada 

kertas saring tersebut. Pengambilan isolat bakteri tidak boleh menggunakan alat 

yang berasal dari logam (harus kayu atau plastik). Reaksi ditunggu selama 30 

detik. Hasil positif ditandai dengan munculnya warna ungu, sedangkan hasil 

negatif ditandai dengan muculnya warna merah muda. uji oksidasi ini digunakan 

untuk mengetahui bakteri yang menghasilkan enzim sitokrom oksidase (Pratita 

dan Putra, 2012) 
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2.6.3. Triple Sugar Iron Agar (TSIA) 

Uji TSIA bertujuan untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan 

kemampuan memecahkan dextrose, laktosa, 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 (tusuk)  

 

2.6.4. Sulfide, Indol, Motility (SIM) 

Media yang digunaka pada uji motilitas adalah sulfide indol motility (SIM). 

Media SIM merupakan salah satu media semisolid yang digunakan untuk 

pengujian fisio-metabolisme suatu bakteri yaitu untuk mengetahui kemampuan 

membentuk indol (produk hasil degradasi protein), ikatan sulfida dan motilitas 

atau pergerakan bakteri karena sebagian bakteri memiliki flagel. Flagel ini 

berguna untuk agar bakteri dapat bergerak. Media ini terdari Trypton 20,0 gram, 

ferrous ammonium sulphate 0,2 gram, sodium thiosulphate 0,2 gram, pepton 6,1 

gram, dan bacto agar 3,5 gram. Penyiapan media dilakukan dengan cara 

melarutkan 30 gram bahan dalam 1 liter, dipanaskan di penangas air hingga larut 

sempurna, didistribusikan dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml, dan disterilkan 

dengan menggunakan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121
º
C dengan tekanan 

1 atm. Hasil uji motilitas pada bakteri motil diperlihatkan dengan adanya 

pertumbuhan pada permukaan medium dan tidak hanya pada bekas tusukan. 

Bakteri nonmotil hanya tumbuh di sepanjang tusukan. Pembelahan indol ditandai 

dengan timbulnya warna merah muda setelah penambahan pereaksi Koyak atau 

Ehrlich, selain itu adanya pembebasan sulfida ditunjukkan oleh terbentuknya 

warna hitam. (Raharja, 2013)  

 

2.6.5. Simmonts Citrate Agar (SCA) 

Uji simmonts citrate agar (SCA) digunakan untuk melihat kemampuan 

mikroorganisme menggunakan sitrat sebagai salah satunya sumber karbon dan 

energi. SCA merupakan medium sintetik dengan Na sitrat sebagai salah satunya 

sumber karbon, NH
4+

 sebagai sumber N dan bromthymol blue sebagai indikator 

pH, sedangkan medium sitrat tidak mengandung indikator. Bila mikroorganisme 



12 

 

mampu menggunakan sitrat, maka asam akan dihilangkan dari medium biakan, 

sehingga menyebabkan peningkatan pH dan mengubah warna medium dari hijau 

menjadi biru. Perubahan warna dari hijau menjadi biru menunjukkan bahwa, 

mikroorganisme mampu menggunakan sitrat sebagai salah satu sumber karbon, 

sedangkan pada medium sitrat kemampuan menggunakan sitrat ditunjukkan oleh 

kekeruhan yang menandakan adanya pertumbuhan (Usman, 2015). 

 

2.6.6. Fermentasi Karbohidrat  

Kemampuan memfermentasikan berbagai karbohidrat dan produk 

fermentasi yang dihasilkan merupakan ciri yang sangat berguna dalam identifikasi 

mikroorganisme. Hasil akhir dari fermentasi karbohidrat ini ditentukan oleh sifat 

mikroba, media yang digunakan, serta faktor lingkungan antara lain pH dan suhu. 

Media fermentasi harus mengandung senyawa yang dapat dioksidasi dan 

fermentasikan oleh mikroorganisme. Fermentasi merupakan proses oksidasi 

biologi dalam keadaan anaerob dimana yang bertindak sebagai substrat adalah 

karbohidrat. Dimana hasil fermentasi ini berbeda – beda bergantung pada jenis 

bakteri misalnya asam laktat, asam cuka, CO2 dan asam tertentu lainnya. 

Uji fermentasi karbohidrat ini digunakan untuk menentukkan jenis 

karbohidrat yang mampu difermentasi oleh bakteri. Indikator yang digunakan 

untuk menentukan hasil dari fermentasi karbohidrat adalah terbentuknya asam 

yang ditandai dengan perubahan warna media menjadi kuning dan pembentukkan 

gas yang ditandai dengan adanya gelembung udara pada tabung Durham. Jenis 

karbohidrat yang digunakan dalam uji ini adalah glukosa, sukrosa, laktosa, 

maltosa dan manitol. Tabung kaldu karbohidrat ditandai dengan jenis karbohidrat 

dan nama isolat bakteri yang akan diinokulasikan. Isolat bakteri diambil 1-2 mata 

ose dengan ose steril dan diinokulasikan ke dalam kaldu karbohidrat dan 

diinkubasi pada suhu 37
º
C selama 24 jam. Hasil fermentasi karbohidrat setelah 

diinkubasi diamati untuk melihat adanya pembentukan asam dan gas dari isolat 

diinokulasikan. 
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2.7. Bakteri Pelarut Fosfat  

Unsur fosfat (P) adalah unsur esensial kedua setelah N yang berperan 

penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Ketersediaan fosfat dalam 

tanah jarang melebihi 0,01% dari total P. Sebagian besar bentuk fosfat terikat oleh 

koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman, oleh sebab itu perlu dilakukan 

suatu usaha untuk mengurangi unsur P yang terikat di dalam tanah (Ritonga dkk, 

2015).    

Bakteri pelarut fosfat adalah kelompok mikroorganisme tanah yang 

berkemampuan melarutkan P yang terfiksasi dalam tanah dan mengubahnya 

menjadi bentuk yang tersedia sehingga diserap oleh tanaman. Bakteri pelarut 

fosfat berfungsi dalam memperbaiki pertumbuhan tanaman dan meningkatkan 

efesiensi pemupukan fosfat serta memiliki kemampuan melarutkan mineral – 

mineral fosfat melalui sekresi asam organik dan enzim fosfatase. Selain itu, 

bakteri pelarut fosfat merupakan bakteri dekomposer yang mengkonsumsi 

senyawa karbon sederhana, seperti eksudat akar dan sisa tanaman yang akan 

mengkonversi energi dalam bahan organik tanah menjadi bentuk yang bermanfaat 

untuk organisme tanah lainnya dalam rantai makanan (Nursanti dan Madjid, 

2009). 

Mikroba pelarut fosfat mempunyai peranan 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 (Asniah dkk, 2013).  

Bakteri pelarut fosfat mampu mensekresi asam organik sehingga akan 

menurunkan pH tanah dan memecahkan ikatan pada beberapa bentuk senyawa 

fosfat untuk meningkatkan ketersediaan fosfat dalam larutan tanah (Purwaningsih, 

2003). Bakteri yang berperan sebagai pelarut fosfat pada tanah telah banyak telah 

ditemukan, diantaranya genera Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus, 

Azotobacter, Microbacterium dan Flavobacterium. Bakteri Pseudomonas dan 

Bacillus merupakan bakteri pelarut fosfat yang memiliki kemampuan terbesar 
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sebagai Biofertilizer dengan cara malarutkan unsur fosfat yang terikat pada unsur 

lain (Fe, Al, Ca, dan Mg), sehingga unsur P tersebut menjadi tersedia bagi 

tanaman (Widawati dan Suliasih, 2006) 

 

2.8. Indole Acetic Acid (IAA) 

Auksin merupakan senyawa dengan ciri – ciri mempunyai kemampuan 

dalam mendukung terjadinya perpanjangan sel pada pucuk dengan struktur kimia 

indole ring, banyaknya kandungan auksin di dalam tanaman sangat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman. auksin sebagai salah satu zat pengatur 

tumbuh bagi tanaman mempunyai pengaruh terhadap : pengembangan sel, 

fototropisme, geotropime, apikal dominansi, pertumbuhan akar, partenokarpi, 

absission, pembentukan kalus dan respirasi (Suprapto, 2004).  

Indole -3-Acetic-Acid (IAA) merupakan merupakan anggota utama dari 

kelompok auksin yang mengendalikan banyak proses fisiologis penting termasuk  

pembesaran dan pembelahan sel, deferensiasi jaringan dan respon terhadap cahaya 

dan gravitasi (Kholida, 2015). Hormon tumbuh yang memegang peranan penting 

untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Dewi, 2016).  

Biosintesis IAA oleh mikroba ditingkatkan oleh prekursor fisiologis tertentu 

yaitu L- Tryptophan. Produksi IAA tidak berfungsi nyata sebagai hormon dalam 

sel bakteri, dimungkinkan terdapat dalam sel bakteri karena hormon tersebut 

berperan penting dalan antara interaksi antara bakteri dan tanaman. bakteri yang 

yang memproduksi IAA akan menstimulasi pertumbuhan sistem perakaran inang. 

Keuntungan asosiasi tanaman dengan bakteri adalah mensuplai sebanyak produk 

metabolit fiksasi karbon oleh tumbuhan yang telah hilang ke rizosfer sebagai 

eksudat. Konsentrasi IAA juga meningkat seiring dengan umur kultur sampai 

bakteri mencapai fase stasioner (Antonius dkk, 2014).  

Dengan adanya bakteri endofit yang berkolonisasi atau bersimbiosis dalam 

jaringan tanaman kebutuhan akan hormon tumbuh dapat disuplai oleh bakteri 

tersebut (Dewi dkk, 2016). Hormon IAA yang dihasilkan oleh bakteri melimpah 

pada fase stasioner. Produksi IAA akan meningkat pada kondisi pertumbuhan 

menurun, ketersediaan karbon yang terbatas dan dalam kondisi lingkungan pH 
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asam. Kondisi tersebut terjadi pada saat bakteri memasuki fase stasioner (Dewi 

dkk, 2015).  

Penelitian Kholida dan Zulaika (2015) mengatakan bakteri Azotobacter 

berpotensi menghasilkan IAA. Sedangkan hasil penelitian (Agustiyani, 2016) 

mengatakan produksi IAA tinggi terdeteksi pada isolat bakteri Bacillus, 

Pseudomonas, Azotobacter dan diikuti oleh Rhizobium. Kemampuan produksi 

IAA sangat bervariansi antar spesies dan strain dalam generasi yang sama dan 

juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, tingkat pertumbuhan dan ketersediaan  

substrak seperti asam amino.  

 

2.9. Daya Hambat secara In Vitro (Agen Biokontrol) 

Pengendalian secara biologi merupakan salah satu alternatif yang 

menjanjikan karena selain aman secara ekologi dan spesifik terhadap patogen, 

agen pengendali biologi (APB) mampu hidup di tanah dalam jangka waktu lama. 

Pada dekade terakhir perhatian publik kembali tercurah pada penelitian dasar dan 

pemanfaatan mikroba endofit dan rizosfer sebagai APB. Pemanfaatan komunitas 

mikrob rizosfer sama pentingnya dengan mikrob endofit karena sistem perakaran 

merupakan daerah penting penyerapan nutrisi bagi tanaman dan juga daerah 

rentan bagi masuknya penyebab penyakit tanaman yang berasal dari tanah 

(Agustiyani dkk, 2014) 

Pengendalian hayati adalah penggunaan musuh alami untuk mengurangi 

kerusakan yang ditimbulkan oleh organisme yang berbahaya atau pengaturan 

populasi penyakit oleh musuh alaminya. Salah satu upaya pengendalian yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi keberadaan patogen adalah menggunakan 

bakteri antagonis. Bakteri antagonis adalah bakteri yang memiliki sifat 

berlawanan dengan mikrooganisme patogen. Bakteri antagonis sering disebut 

sebagai bakteri menguntungkan, karena dapat digunakan untuk menghambat atau 

menghentikan aktivitas patogen yang merugikan (Djaenuddin dan Muis, 2015). 

Penggunaan bakteri antagonis merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mengendalikan sinergi kedua organisme tersebut. Kelebihan 

pengendalian dengan memanfaatkan bakteri antagonis adalah bahwa bakteri 

antagonis bersifat hidup dan dapat berkembang biak sehingga kemempanan 
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dilapangan dapat bertahan lama dan berkelanjutan. Salah satu bakteri antagonis 

yang potensial mengendalikan F.oxysporum dan Meloidogyne adalah 

Pseudomonas flouresces dan Bacillus sp (Rahayuniati, 2012). Berdasarkan 

penelitian Nurmayulis dkk (2013), Aplikasi agen biokontrol dari rizobakteri 

Pseudomonas fluoresces merupakan perlakuan terbaik pada uji In Vitro dengan 

daya hambat tertinggi sebesar 17,38% dibanding dengan perlakuan lainnya.  

  

 


