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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Kelapa Sawit 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) merupakan tanaman 

industri andalan bagi perekonomian Indonesia yang masih mampu bertahan pada 

saat terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan dan merupakan salah satu 

komoditas perkebunan yang menyumbang devisa besar bagi negara (Hannum dkk., 

2014). 

Kelapa sawit termasuk famili Arecaceae (dulu palmae), sub famili 

Cocoideae, genus Elaeis yang mempunyai 3 spesis yaitu E. guineensis Jacq, E. 

oleifera (HBK) Cortes dan E. Odora W. E. guineensis Jacq Spesies pertama 

adalah yang pertama kali dan terluas dibudidayakan. Dua spesis lainnya terutama 

digunakan untuk menambah keanekaragaman sumber daya genetik dalam rangka 

program pemuliaan (Allorerung dkk., 2010). 

Pada tahun 2016 Luas lahan perkebunan sawit Indonesia mencapai 

12.307.677 Ha, jumlah ini terdiri dari perkebunan rakyat seluas 4.756.272 Ha, 

perkebunan swasta 6.798.820 Ha, dan perkebunan nasional 752.585 Ha.  Riau 

merupakan daerah yang mempunyai tanaman perkebunan kelapa sawit terluas 

sesumatera yaitu 2.138.632 Ha Hal ini cukup beralasan karena daerah Riau 

memang cocok dan potensial untuk pembangunan pertanian perkebunan 

(Direktorat Jendral Perkebunan, 2016). 

2.2. Rizosfer  

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. 

Menurut Sumarsih (2003), akar tanaman merupakan habitat yang baik bagi 

pertumbuhan mikroba. Interaksi antara bakteri dan akar tanaman akan 

meningkatkan ketersediaan nutrien bagi keduanya. Permukaan akar tanaman 
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disebut rhizoplane, Sedangkan rizosfer adalah selapis tanah yang menyelimuti 

permukaan akar tanaman yang masih dipengaruhi oleh aktivitas akar. Tebal 

tipisnya lapisan rizosfer antar setiap tanaman berbeda. Rizosfer merupakan habitat 

yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroba karena akar tanaman menyediakan 

berbagai bahan organik yang umumnya menstimulir pertumbuhan mikroba. 

Rizosfer merupakan bagian dari tanah yang memiliki aktivitas metabolisme 

tertinggi yang didefenisikan sebagai sebagian kecil volume tanah yang langsung 

dipengaruhi oleh pertumbuhan dan metabolisme akar tanaman (Niswati dkk., 

2008). Beberapa faktor seperti tipe tanah, kelembapan tanah, pH, temperatur, 

umur serta kondisi tanaman mempengaruhi efek rizosfer. Selain tampak dalam 

bentuk melimpahnya mikroorganisme dalam rizosfer, efek rizosfer juga 

termanifestasi dalam bentuk keberadaan dan distribusi bakteri yang bercirikan 

mempunyai kebutuhan khusus yaitu asam amino, vitamin-vitamin B, dan faktor 

pertumbuhan khusus (kelompok nutrisional) (Rao, 2007). 

2.3. Lahan Gambut 

Lahan gambut merupakan lahan marginal untuk pertanian karena 

kesuburannya yang rendah, pH sangat masam, dan keadaan drainasenya yang 

jelek. Akan tetapi karena keterbatasan lahan bertanah mineral, ekstensifikasi 

pertanian ke lahan gambut tidak dapat dihindari. Lahan gambut yang 

penduduknya relatif jarang, menarik bagi investor karena konflik hak atas 

penguasaan lahan gambut relatif lebih sedikit. Dewasa ini lahan gambut 

digunakan untuk berbagai komoditas pertanian, termasuk kelapa sawit, karet, 

buah-buahan dan sayur-sayuran (Balai Penelitian Tanah, 2011).  

Luas lahan gambut Indonesia diperkirakan berkisar antara 17-21 juta ha. 

Data yang akurat mengenai luas lahan gambut sulit ditemui karena terbatasnya 

survei dan pemetaan tanah gambut, terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Dengan luasan yang cukup besar yaitu berkisar 9-11% dari luas daratan di 

Indonesia, maka sulit dihindari pengembangan lahan pertanian ke lahan marginal 

ini, terutama di Kabupaten dan Provinsi yang luas lahannya didominasi lahan 

gambut, seperti Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah (Balai Penelitian Tanah, 

2011). 
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Gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dicirikan oleh adanya 

akumulasi bahan organik yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Akumulasi 

terjadi karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan 

bahan organik yang terdapat dilantai hutan lahan basah. Proses pembentukan 

gambut hampir selalu terjadi pada hutan dalam kondisi tergenang dengan produksi 

bahan organik dalam jumlah yang banyak (Najiyati dkk., 2005). 

Gambut memiliki lapisan tanah yang kaya akan bahan organik (C-

organik >18%) dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Bahan organik penyusun tanah 

gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena 

kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara. Oleh karena itu lahan gambut 

banyak dijumpai daerah rawa belakang (back swamp) atau daerah cekungan yang 

drainasenya buruk (Agus dan Subiksa, 2008). 

Secara umum dalam klasifikasi tanah, tanah gambut dikenal sebagai 

Organosol atau Histosols yaitu tanah yang memiliki lapisan bahan organik dengan 

berat jenis (BD) dalam keadaan lembab < 0.1 g/cm3 dengan tebal > 60 cm atau 

lapisan organik dengan BD > 0.1 g/cm3 dengan tebal > 40 cm (Soil Survey Staff 

Cit. Agus dan Subiksa, 2008). 

Menurut Agus dan Subiksa (2008), gambut diklasifikasikan lagi 

berdasarkan berbagai sudut pandang yang berbeda : dari tingkat kematangan, 

kedalaman, kesuburan dan posisi pembentukannya. Berdasarkan tingkat 

kematangannya, gambut dibedakan menjadi : 

1. Gambut saprik (matang) adalah gambut yang sudah melapuk lanjut dan 

bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam dan 

kandungan seratnya < 15%. 

2. Gambut hemik (setengah matang) adalah gambut setengah lapuk, sebagian 

bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarma coklat dan kandungan 

seratnya 15–75%. 

3. Gambut fibrik (mentah) adalah gambut yang belum 

melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat dan 

kandungan seratnya >75%. 

Berdasarkan tingkat kesuburannya, gambut dibedakan menjadi: 1) Gambut 

eutrofik adalah gambut yang subur yang kaya akan bahan mineral dan basa-basa 
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serta unsur hara lainnya. Gambut yang relatif subur biasanya adalah gambut yang 

tipis dan dipengaruhi oleh sedimen sungai atau laut. 2) Gambut mesotrofik adalah 

gambut yang agak subur karena memiliki kandungan mineral dan basa-basa 

sedang. 3) Gambut oligotrofik adalah gambut yang tidak subur karena miskin hara 

dan basa- basa. Bagian kubah gambut dan gambut tebal yang jauh dari pengaruh 

lumpur sungai biasanya tergolong gambut oligotrofik (Balai Penelitian Tanah, 

2011). 

Tanah gambut secara alami terdapat pada lapisan paling atas, dibawahnya 

terdapat pada lapisan aluvial pada kedalaman yang bervariasi. Lahan dengan 

ketebalan tanah gambut kurang dari 50 cm disebut sebagai lahan atau tanah 

gambut. Berdasarkan kedalamannya, kedalamannya lahan gambut dibagi menjadi 

empat tipe, yaitu : 1) Lahan gambut dangkal, yaitu dengan ketebalan gambut 50-

100 cm; 2) lahan gambut sedang, yaitu dengan ketebalan gambut 100-200 cm; 3) 

lahan gambut dalam, yaitu dengan ketebalan gambut 200-300 cm; 4) lahan 

gambut sangat dalam, yaitu lahan dengan ketebalan gambut lebih dari 300 cm. 

2.4. Mikroorganisme Tanah 

Tanah merupakan habitat bagi berbagai organisme yang hidup didalamnya. 

Antara tanaman dengan organisme dalam tanah terjadi suatu hubungan saling 

ketergantungan yang sangat erat. Oleh karena itu populasi organisme tanah 

ditentukan oleh kualitas vegetasi diatasnya. Sebaliknya, aktivitas organisme dalam 

tanah juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya akan 

menentukan produktivitas lahan tempat mereka hidup (Widyati, 2013). 

Menurut Saraswati dkk. (2007) 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. 

Setiap tanah mempunyai populasi organisme yang berbeda. Berbagai 

populasi dan habitat dalam tanah bersama sama membentuk ekosistem. Dalam 

suatu ekosistem tanah, berbagai mikroba hidup, bertahan hidup, dan berkompetisi 

dalam memperoleh ruang, oksigen, air, hara, dan kebutuhan hidup lainnya, baik 
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secara simbiotik maupun nonsimbiotik sehingga menimbulkan berbagai bentuk 

interaksi antar mikroba (Yulipriyanto, 2010). 

Organisme tanah tinggal di lapisan seresah organik atau lapisan permukaan 

tanah, dan horizon tanah yang lebih dalam. Distribusi vertikal dan horizon tanah 

biasanya dibatasi oleh temperatur, kandungan air dan tekstur tanah. Kandungan 

bahan organik mengendalikan proses biotik tanah, distribusi organisme tanah 

mempunyai hubungan erat dengan pori tanah, pertikel tanah, dan akar tanaman 

(Agus & Subiksa, 2008). 

Mikroorganisme tanahpaling banyak ditemukukan pada bagian tanah paling 

atas (rizosfer) sekitar tanaman. Rizosfer tanaman adalah bagian tanah yang 

menutupi permukaan tanah perakaran tanaman, dan merupakan habitat berbagai 

spesies bakteri yang secara umum dikenal sebagai rizobacteri. Sebagian dari  

rizobakteri yang mengkolonisasi akar tanaman tidak bersifat patogenik dan 

bahkan menguntungkan tanaman atau lebih disebut Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria (PGPR) (Sutariati dan wahab, 2012). 

2.5. Bakteri 

Bakteri adalah organisme prokariotik bersel tunggal dengan jumlah 

kelompok paling banyak dan dijumpai di tiap ekosistem terestrial. Walaupun 

ukurannya lebih kecil dari pada aktinomicetes 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 sebagai penyebab penyakit tanaman (Saraswati dkk., 2007). 

Cara hidup bakteri ada yang dapat hidup bebas, parasitik, saprofitik, patogen 

pada manusia, hewan dan tumbuhan. Habitatnya tersebar luas di alam, dalam 

tanah, atmosfer (sampai + 10 km diatas bumi), dalam lumpur dan di laut. Bakteri 

mempunyai bentuk dasar bulat, batang dan lengkung. Bentuk bakteri 

juga dapat dipengaruhi oleh umur dan syarat pertumbuhan tertentu. Bakteri dapat 

mengalami involusi, yaitu perubahan bentuk yang disebabkan faktor makanan, 

suhu, dan lingkungan yang kurang menguntungkan bagi bakteri. Selain itu dapat 

mengalami pleomorfi, yaitu bentuk yang bermacam-macam dan teratur walaupun 
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ditumbuhkan pada syarat pertumbuhan yang sesuai. Umumnya bakteri berukuran 

0,5-10 µ (Sumarsih, 2003). 

Menurut Dwidjoseputro (2005), bakteri berdasarkan bentuk morfologinya, 

dapat dibagi atas 3 golongan, yaitu golongan basil, golongan kokus dan golongan 

spiril dan dapat dilihat pada Gambar 2.1. sebagai berikut :   

1. Golongan Basil 

Golongan basil berbentuk serupa tongkat pendek, silindris. Basil dapat  

bergandeng-gandengan. Basil bergandengan panjang disebut streptobasil, basil 

yang bergandengan dua-dua disebut diplobasil. 

2. Golongan Kokus 

Kokus adalah bakteri yang bentuknya serupa bola-bola kecil. Kokus yang 

bergandengan panjang disebut streptokokus, kokus yang bergandengan dua-dua 

disebut dengan diplokokus, kokus yang berkelompok berempat disebut 

tetrakokus, sedangkan kokus yang mengelompok membentuk serupa kubus 

disebut sarsina. 

3. Golongan Spiril 

Spiril adalah bentuk bakteri yang bengkok atau serupa spiral. Golongan ini 

merupakan golongan yang paling kecil jika dibandingkan dengan golongan 

kokus maupun golongan basil.   

 

(a).      (b). 

 

(c). 

Gambar 2.1. Bakteri Berbentuk (a). Basil (batang), (b). Kokus (bulat), (c). Spiral 

(spirilia) (Siregar dkk., 2008). 
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Menurut Dwidjoseputro (2005), Susunan sel bakteri terdiri dari : dinding 

luar, sitoplasma dan bahan inti. Dinding luar terdiri atas 3 lapis yaitu lapisan 

lendir, dinding sel dan membran sitoplasma. Lapisan lendir memiliki fungsi untuk 

memberikan perlindungan terhadap kekeringan. Dinding sel memiliki fungsi 

untuk memberikan bentuk tertentu pada sel, memberikan perlindungan, mengatur 

keluar masuknya zat-zat kimia dan berperan dalam pembelahan sel. Sedangkan 

membran sitoplasma berfungsi sebagai pembungkus protoplasma dan berperan 

dalam pembentukan sel.  

Sitoplasma merupakan suatu koloid yang mengandung karbohidrat, protein, 

enzim-enzim, belerang, kalsium karbonat dan volutin, yaitu suatu zat yang 

mengandung Asam ribonukleat (ARN) yang telah meresap zat warna yang cocok. 

Sedangkan nukleus bakteri tidak mempunyai membran atau dinding inti.  

Cara membedakan jenis-jenis bakteri dengan morfologi yang sama dapat 

dilakukan dengan cara pewarnaan gram. Menurut Hadioetomo (1993), pada tahun 

1884, seorang bakteriologiwan Denmark secara kebetulan menemukan prosedur 

pewarnaan gram. Pewarnaan ini mungkin merupakan prosedur yang amat penting 

dan paling banyak digunakan dalam klasifikasi bakteri. Dengan metode ini, 

bakteri dapat dipisahkan menjadi 2 kelompok besar yaitu : 

1. Organisme yang dapat menahan kompleks pewarnaan primer ungu kristal 

iodium sampai pada akhir prosedur (sel-sel tampak biru gelap atau ungu). Hal 

ini disebut dengan gram positif. 

2. Organisme yang kehilangan kompleks warna ungu kristal pada waktu 

pembilasan dengan alkohol namun kemudian terwarnai oleh pewarna 

tandingan, safranin (sel-sel tampak merah muda). Hal ini disebut gram negatif. 

 

2.6. Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) 

Rizobakteri pemacu tumbuh tanaman yang lebih popular disebut Plant 

Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) merupakan kelompok bakteri 

menguntungkan yang secara aktif mengkolonisasi rizosfer. PGPR juga merupakan 

salah satu agens hayati yang telah banyak digunakan dan teruji untuk 

mengendalikan berbagai patogen tanaman (Kloepper et al., 2004). PGPR berperan 

penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman, hasil panen dan kesuburan 

lahan (Wahyudi, 2009). 
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Berbagai jenis bakteri telah diidentifikasi sebagai PGPR. Sebagian besar 

berasal dari kelompok gram-negatif dengan jumlah strain paling banyak dari 

genus Pseudomonas dan beberapa dari genus Serratia. Selain kedua genus 

tersebut, dilaporkan antara lain genus Azotobacter, Azospirillum, Acetobacter, 

Burkholderia, Enterobacter, Rhizobium, Erwinia, Flavobacterium dan Bacillus 

(Wahyudi, 2009). Meskipun sebagian besar Bacillus (gram-positif) tidak 

tergolong pengkoloni akar, beberapa strain tertentu dari genus ini ada yang 

mampu melakukannya sehingga bisa digolongkan PGPR. 

Hasil penelitian Salamiah dan Wahdah (2015), Isolat PGPR yang diuji 

dalam penelitian ini mampu memacu pertumbuhan tinggi tanaman dan panjang 

akar tanaman. Hormon-hormon tersebut seperti auksin, IAA, giberelin, sitokinin, 

dan etilen. Selain hormon-hormon tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa 

karakter penting yang dihasilkan oleh rizobakteri dalam meningkatkan 

pertumbuhan, seperti kemampuan dalam memfiksasi N, melarutkan unsur fosfat, 

serta kemampuan dalam mendegradasi dan menggunakan sejumlah besar senyawa 

organik maupun anorganik yang akan berinteraksi dengan tanaman dan 

berasosiasi dalam rizosfer.  

Peranan fitohormon yang dihasilkan oleh rizobakteri memiliki fungsi yang 

berbeda satu dengan yang lain, sehingga mampu mempengaruhi mekanisme yang 

terjadi dalam tanaman. Hormon-hormon yang terlibat dalam mekanisme ini tidak 

hanya terdiri dari satu jenis, karena pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

dikendalikan oleh beberapa hormon sekaligus (Salamiah dan Wahdah, 2015) 

PGPR terdiri dari bakteri perakaran yang memiliki banyak manfaat. Efek 

menguntungkan dari rizobakteri ini terhadap pertumbuhan tanaman terjadi secara 

langsung dan tidak langsung. Contoh manfaat positif terhadap tanaman secara 

langsung adalah sebagai pupuk hayati, stimulus pertumbuhan akar, rizoremediasi, 

dan pengendalian stress 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 rizobakteri yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman secara tidak langsung yaitu dengan mengurangi keparahan 
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penyakit melalui senyawa antibiosis, induksi resistensi sistemik dan kompetisi 

nutrisi dan ruang.  

Mekanisme yang terjadi adalah dengan memproduksi siderofor, antibiotik, 

sianida dan ammonia, enzim litik, kompetisi, induksi resistensi sistemik, dan 

peningkatan simbiosis bakteri nodulasi (Reddy, 2014). Beberapa strain PGPR 

yang terkenal adalah Pseudomonas, Bacillus, Azospirillum, Rhizobium, dan 

Serratia (Fernando et al., 2005). 

Kompleksitas mekanisme PGPR memacu pertumbuhan tanaman telah 

banyak dilaporkan. Pada awalnya para ahli percaya bahwa peningkatan 

pertumbuhan tanaman yang diinokulasi dengan Azotobacter dan Azospirillum 

disebabkan oleh sumbangan nitrogen hasil penambatan N2. Namun kemudian 

diketahui bahwa ada faktor lain yang turut berperan dalam peningkatan 

pertumbuhan tanaman yakni hormon IAA yang dihasilkan bakteri tersebut (Rahni, 

2012). 

2.7. Identifikasi Bakteri 

Identifikasi dilakukan sampai tingkat genus, dalam mengidentifikasi bakteri 

dilakukan uji biokimia. Isolat bakteri yang sudah diketahui karakternya kemudian 

dicocokkan dengan buku panduan Bergey’s Manual of Determinative Bateriology. 

Identifikasi mikroorganisme secara mikroskopis terdiri dari pewarnaan gram 

bakteri dan uji biokimia.  

 

1. Pewarnaan Gram  

Pewarnaan gram bertujuan untuk membedakan bakteri menjadi dua 

kelompok yakni, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif.  Gram positif 

merupakan organisme yang dapat menahan kompleks pewarnaan primer ungu 

kristal iodium sampai pada akhir prosedur (sel- sel tampak biru gelap atau ungu), 

sedangkan gram negatif adalah organisme yang kehilangan kompleks warna ungu 

kristal pada waktu pembilasan dengan alkohol namun kemudian terwarnai oleh 

perwarna tandingan, safranin (sel-sel tampak merah muda) (Hadioetomo, 1993). 

 

2. Uji Biokimia 

Uji biokimia akan dilaksanakan sampai tingkat genus dan jika 

memungkinkan akan dilaksanakan sampai tingkat spesies. Uji biokimia akan 
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merujuk berdasarkan buku panduan Bergey’s Manual of Determinative Ninth 

Edition. 

a. Uji Oksidase 

Tujuan uji oksidase adalah untuk mengetahui ada tidaknya enzim oksidase 

pada bakteri. Uji oksidase ini menggunakan paper oksidase, dapat dilihat dari 

perubahan warna yang terjadi pada paper oksidase (Yusuf, 2009). Hasil positif 

ditandai dengan munculnya warna ungu (Pratita dan Putra, 2012). Perubahan 

warna terjadi karena bakteri mensekresikan enzim oksidase sehingga mampu 

menguraikan zat tentrametil yang ada pada kertas (Huda dkk., 2012). 

b. Uji Katalase 

Uji katalase digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam 

menghasilkan enzim katalase pada bakteri. Katalase merupakan enzim yang dapat 

mengkatalisis penguraian hidrogen peroksida (H2O2) menjadi O2. Hidrogen 

peroksida bersifat toksis terhadap sel bakteri karena bahan ini mampu 

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

(Fauzia, 2011). 

c. Triple Sugar Iron Agar (TSIA) 

Triple Sugar Iron Agar (TSIA) merupakan rangkaian uji biokimia untuk 

melihat kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasikan gula yang 

terkandung di dalam media TSIA, yakni glukosa, laktosa, dan sukrosa. Hasil ini 

digunakan untuk membedakan bakteri yang termasuk kelompok 

Enterobacteriaceae yang bersifat gram negatif dan memfermentasi glukosa 

kemudian membentuk asam, sehingga dapat dibedakan dengan bakteri gram 

negatif lain.  

d. Sulfur Indol Motillity (SIM) 

Uji motilitas dilakukan menggunakan media agar semi solid SIM (Sulfur 

Indol Motillity) 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 triptophase yang dapat menghidrolisis triptophan, 

yang dilakukan denga meneteskan cairan konvacks pada isolat tersebut kemudian 



14 
 

mengamati perubahan warna yang terjadi, hasil positif ditunjukkan dengan 

terbentuknya cincin merah pada permukaan bakteri, hasil negatif ditunjukkan 

apabila tidak terdapat cincin merah (Kismiyati, dkk. 2009). 

e. Simmon Citrate Agar (SCA) 

Isolat diinokulasi pada medium Simmon’s Citrate agar dalam tabung reaksi 

secara vertikal, kemudian diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam dan diamati 

perubahan yang terjadi. Uji bernilai positif bila terjadi perubahan warna medium 

dari hijau menjadi biru yang merupakan indikasi bahwa bakteri mampu 

menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber energi (Apriani, 2015). 

f. Urea 

Media ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam 

menguraikan urea (oleh enzim urease yang dihasilkan bakteri). Dalam penguraian 

urea ini akan menghasilkan residu berupa amoniak, sehingga akan mengubah 

warna indikator neutral red menjadi lebih ungu (Apriani, 2015). 

g. Uji Fermentasi karbohidrat 

Pengujian fermentasi dilakukan untuk melihat kemampuan bakteri dalam 

memfermentasi pada media. Proses fermentasi karbohidrat akan menghasilkan 

sejumlah besar asam organik yang berasal dari tiap-tiap jenis gula, yaitu glukosa, 

laktosa, maltosa, manitol, dan sukrosa. Media fermentasi karbohidrat merupakan 

media cair yang berwarna merah. Hasil positif apabila warna media berubah 

menjadi kuning (terjadi fermentasi gula-gula) dan hasil negatif apabila tidak 

terjadi perubahan warna media (tidak terjadi fermentasi karbohidrat) (Ismail dan 

Fariedah, 2014). 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 (Kismiyati dkk., 

2009). 

2.8. Penghasil Indole Acetid Acid (IAA) 

IAA merupakan bentuk aktif dari hormon auksin yang dijumpai pada 

tanaman dan berperan meningkatkan kualitas dan hasil panen. Fungsi hormon 

IAA bagi tanaman antara lain meningkatkan perkembangan sel, merangsang 

pembentukan akar baru, memacu pertumbuhan, merangsang pembungaan dan 

meningkatkan aktivitas enzim (Egamberdiyeva, 2007). 
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Menurut Shokri (2010), Indole Acetic Acid (IAA) 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. Fitohormon IAA diketahui dapat 

menghasilkan lebih banyak akar lateral, rambut akar dan cabang rambut akar 

(Lestari dkk., 2007). Eksudat akar merupakan sumber alami L-triptofan untuk 

mikrorganisme rizosfer yang dapat meningkatkan produksi IAA didaerah rizosfer. 

Biosintesis IAA dalam tanah dapat dipacu dengan adanya triptofan yang berasal 

dari eksudat akar atau sel-sel yang rusak atu membusuk (Chaiharn, 2011). Ada 

beberapa bakteri yang mampu memproduksi hormon IAA yaitu Bacillus subtilis, 

Bacillus pumilus, Bacillus cereus, Bacillus brevis, Bacillus polymyxa, Bacillus 

Pasteurii, Bacillus amyloliquifaciens, Pseudomonas fluorescen dan Pseudomonas 

putida (Larosa dkk., 2008). 

2.9. Bakteri Pelarut Fosfat (BPF) 

Bakteri Pelarut Fosfat (BPF) merupakan kelompok mikroorganisme tanah 

yang berkemampuan melarutkan P yang terfiksasi dalam tanah dan mengubahnya 

menjadi bentuk yang tersedia sehingga dapat diserap tanaman. Bakteri pelarut 

fosfat berfungsi dalam memperbaiki pertumbuhan tanaman dan meningkatkan 

efesiensi pemupukkan 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). 

Fosfat didalam tanah merupakan unsur hara yang berperan penting bagi 

proses pertumbuhan tanaman. Ketersediaan unsur fosfat didalam tanah dibantu 

oleh bakteri pelarut fosfat yang banyak dijumpai daerah rizosfer. Bakteri pelarut 

fosfat merupakan kelompok mikroorganisme tanah yang berkemampuan 

melarutkan P yang terfiksasi dalam tanah dan mengubahnya menjadi bentuk yang 

tersedia sehingga dapat diserap tanaman (Marista dkk., 2013). 

Salah satu alterntif untuk mengatasi rendahnya P tersedia tanah adalah 

dengan bioteknologi tanah, yaitu memanfaatkan mikroba tanah yang hidup bebas 
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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). 

2.10. Agen Biokontrol 

Menurut Verschuere et al., (2000) agen biokontrol untuk organisme akuatik 

adalah mikroorganisme hidup yang berasosiasi dan menguntungkan dengan inang, 

dengan berbagai sisi positif, antara lain menjamin perbaikan dalam pemanfaatan 

pakan, memperbaiki nilai nutrisi pakan, meningkatkan respon kekebalan inang 

terhadap penyakit, maupun memperbaiki kualitas lingkungan perairan. Beberapa 

contoh mikroba agen biokontrol antara lain: Vibrio non patogenik, Pseudomonas, 

Plesiomonas, Lactobacillus, Bacillus, Actynomyces, Bakteri nitrifikasi dan 

denitrifikasi, bakteri fotosintetik, beberapa jenis yeast (khamir), serta 

Bifidobakteria. 

Dewasa ini penggunaan Bacillus sp. sebagai agen biokontrol mulai banyak 

dilakukan karena mikroba ini mempunyai keunggulan seperti kemampuan untuk 

menghasilkan endospora sehingga mudah ditumbuhkan dan mampu bertahan 

dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Beberapa peneliti mengemukakan 

potensi bakteri kelompok Bacillus sebagai agen biokontrol antara lain Bacillus 

polymyxa dan Bacillus subtilis mampu mengatasi penyakit layu bakteri (Aspiras 

& Crus, 1986). 

 


