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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Eukaliptus (Eucalyptus sp.) 

Tanaman Eucalyptus sp. merupakan famili Myrtaceae, terdiri atas lebih 

kurang 700 jenis. Jenis Eucalyptus sp. dapat berupa semak dan perdu sampai 

mencapai ketinggian 100 meter (Agustian et al., 2009). Eucalyptus sp. merupakan 

salah satu tanaman yang bersifat fast growing (tanaman cepat tumbuh). 

Eucalyptus sp. juga dikenal sebagai tanaman yang dapat bertahan hidup pada 

musim kering. Eucalyptus sp. merupakan salah satu jenis tanaman yang 

dikembangkan dalam pembangunan hutan tanaman industri (Poerwowidodo, 

1991).  

Menurut Sutisna dan Purmadjaja (1999), tanaman Eukaliptus mempunyai 

sistematika sebagai berikut: Kingdom : Plantae (tumbuhan), Divisio : 

Spermatophyta (menghasilkan biji), Class : Dycotyledone (berkeping dua), Ordo : 

Myrtiflorae, Famili : Myrtaceae (suku jambu-jambuan), Genus : Eucalyptus, 

Species : Eucalyptus sp. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, 

Eucalyptus sp. memiliki banyak kelebihan dibanding penanaman tanaman lain 

baik dari segi manfaat kayu maupun dari segi pertumbuhannya. Dari segi manfaat 

kayunya Eucalyptus sp. dapat digunakan untuk bahan bangunan, kusen pintu dan 

jendela, kayu lapis, bahan pembungkus, korek api, dan sebagai bahan pulp dan 

kertas (Sutisna dan Purmadjaja, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Eucalyptus sp. (Sutisna dan Purmadjaja, 1999). 
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Daerah penyebaran alaminya berada di sebelah Timur garis Wallace, 

mulai dari 7° LU sampai 43° LS meliputi Australia, New Britania, Papua dan 

Tazmania. Genus Eukaliptus terdiri atas 500 spesies yang kebanyakan endemik 

Australia. Hanya ada dua spesies yang tersebar di wilayah Malesia (Maluku, 

Sulawesi, Nusa Tenggara dan Fillipina) yaitu Eucalyptus urrophylla dan 

Eucalyptus deglupta (Latifah, 2004). 

Jenis Eucalyptus sp. dapat tumbuh di daerah beriklim A sampai C dan 

dapat dikembangkan mulai dari dataran rendah sampai daerah pegunungan yang 

tingginya per tahun yang sesuai bagi pertumbuhannya antara 0-1 bulan dan suhu 

rata-rata pertahun 20-32
o
C. Jenis tanah yang digunakan dalam pertanaman 

Eucalyptus sp. ini adalah jenis tanah litosol dan regosol podsolik (Darwo, 1997).  

Hampir semua jenis Eucalyptus beradaptasi dengan iklim muson. 

Beberapa jenis bahkan dapat bertahan hidup di musim yang sangat kering, 

misalnya jenis-jenis yang telah dibudidayakan yaitu E. alba, E. camaldulensis, E. 

citriodora, E. deglupta adalah jenis yang beradaptasi pada habitat hutan hujan 

dataran rendah dan hutan pegunungan rendah, pada ketinggian hingga 1800 mdpl, 

dengan curah hutan tahunan 2500-5000 mm, suhu minimum rata-rata 23
o
C dan 

maksimum 31
o
C di dataran rendah, dan suhu minimum rata-rata 13

o
C dan 

maksimum 29
o
C di pegunungan  (Darwo, 1997).  

Tanaman Eukaliptus. pada umumnya berupa pohon kecil hingga besar, 

tingginya rata-rata 40 meter dan rata-rata bebas cabang 25 m. Permukaan kulit 

kayu licin, berserat berbentuk papan catur. Daun muda dan daun dewasa sifatnya 

berbeda, daun dewasa umumnya berseling kadang-kadang berhadapan, tunggal, 

tulang tengah jelas, pertulangan sekunder menyirip atau sejajar, berbau harum bila 

diremas (Khaeruddin, 2010).  

Perbungaan berbentuk payung yang rapat kadang-kadang berupa malai 

rata di ujung ranting. Buah berbentuk kapsul, kering dan berdinding tipis. Biji 

berwarna coklat atau hitam. Marga Eucalyptus termasuk kelompok yang berbuah 

kapsul dalam suku Myrtaceae dan dibagi menjadi 7-10 anak marga, setiap anak 

dibagi lagi menjadi beberapa seksi dan seri (Khaeruddin, 2010).  
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2.2. Penyakit Layu Bakteri pada Tanaman Eucalyptus sp.  

Salah satu penyebab penyakit (patogen) yang terkenal luas selain jamur 

adalah bakteri sedangkan layu adalah suatu gejala (symptom) adanya penyakit 

disamping gejala lain yang umumnya terlihat pada tumbuhan misalnya busuk 

(rot), bercak (spot), berubah warna (discoloration), lapuk (decay), dan 

sebagainya.  Layu (wilt) yang disebabkan oleh patogen bakteri dikenal dengan 

nama umum penyakit Bacterial Wilt. Penyakit ini disebabkan oleh serangan 

bakteri jenis Ralstonia solanacearum (Pseudomonas solanacearum atau 

Bukholderia solanacearum atau Bacillus solanacearum) (Rahmawati, 2013). 

R. solanacearum diketahui menjadi penyebab penyakit pada ± 650 jenis 

tumbuhan, terutama kelompok terong-terongan (family solanaceae) seperti 

tembakau, terong, kentang, tomat, cabe, labu-labuan, dan lain-lain. Selain 

menyerang family solanaceae, juga menyerang tanaman kelompok lain seperti 

pisang, jahe, kunyit, anggrek, nilam, kacang-kacangan, bawang, pepaya,  

strawberry, Geranium (sejenis tanaman hias yang terkenal di Amerika dan Eropa), 

Anthurium (tanaman hias), Eucalyptus, jati (Tectona grandis), Pinus spp., jarak 

pagar (Jatropha), ubi kayu (cassava),  Araucaria, Casuarina, Azadirachta indica 

(neem),  dan sebagainya. Selain menyerang tanaman pertanian dan kehutanan, 

penyakit ini juga menyerang gulma (Rahmawati, 2013). 

R. solanacearum merupakan bakteri kosmopolit yang dapat ditemukan 

diberbagai lokasi di dunia, mulai dari iklim tropis, subtropis maupun iklim sedang 

lainnya. Selain itu bakteri mampu menginfeksi berbagai inang dari sekitar 52 

famili tanaman. Penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh bakteri ini sangat 

merugikan budidaya tanaman sayuran, buah maupun hutan tanaman industri 

(Alhusaeri, 2013).  

 

2.3. Bacillus sp. 

Bacillus merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang, beberapa 

spesies bersifat aerob obligat dan bersifat anerobik fakultatif, dan memiliki 

endospora sebagai struktur bertahan saat kondisi lingkungan tidak mendukung 

(Backman et al., 1994). Menurut Fardiaz (1992) bentuk spora (endospora) 

Bacillus bervariasi bergantung pada spesiesnya. Endospora ada yang lebih kecil 
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dan ada juga yang lebih besar dari pada diameter sel induknya. Pada umumnya 

sporulasi terjadi bila keadaan medium memburuk, zat-zat yang timbul sebagai 

pertukaran zat yang terakumulasi dan faktor luar lainnya yang merugikan. 

Bacillus mempunyai  sifat yang lebih menguntungkan daripada mikroorganisme 

lain karena dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama pada kondisi lingkungan 

yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhannya (Wong, 1994).  

Bacillus telah banyak diaplikasikan pada benih untuk mencegah patogen 

tular tanah seperti Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Botrytis cinera, 

Phytium sp. dan Sclerotium rolfsii (Baker & Cook, 1974). Pada Tabel 2.1 

memberikan informasi manfaat dan peranan dari bakteri Bacillus yang telah 

dilaporkan. 

Tabel 2.1. Peran dan manfaat Bacillus sp. pada bidang pertanian. 

No. Jenis Bacillus Peranan dan Manfaat Sumber 

1. Bacillus sp.  - Berpotensi sebagai pemacu 

pertumbuhan tanaman 

- Biokontrol fungi patogen 

akar. 

Widyawati (2008).  

 

2. Bacillus subtilis  - Sebagai agen pengendali 

hayati  

- Sebagai PGR (Plant Growth 

Promoting Rhizobacteria)  

Sulistiani (2009).  

 

3. Bacillus subtilis  Memiliki pengaruh 

biofungisida terhadap serangan 

penyakit antarknosa pada cabai 

merah (Capsicum annuum L.)  

Kusnadi et al. 

(2009).  

 

4. Bacillus 

thuringinensis  

Memproduksi bioinsektisida 

pada media tapioca 

Salamah (2002).  

 

5. Bacillus 

thuringinensis  

Memproduksi bioinsektisida 

pada media air kelapa  

Priyatno (1999).  

 

6. Bacillus sp. BK 17  Mampu menghambat layu 

Fussarium pada benih cabe 

merah (Capsicum annuum L.)  

Indarwan (2011).  

 

7. Bacillus 

thuringinensis var 

aizawa IH-A  

Penggunaan Bacillus 

thuringinensis sebagai 

bioinsektisida  

Sjamsuriputra et al. 

(1984).  

Pengendalian hayati adalah proses pengurangan kepadatan inokulum atau 

aktivitas patogen dalam menimbulkan penyakit yang berada dalam keadaan aktif  
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maupun dorman oleh satu atau lebih organisme baik secara aktif maupun dengan 

manipulasi lingkungan dan inang, dengan menggunakan agens antagonis atau 

dengan mengintroduksi satu atau lebih organisme antagonis (Baker & Cook, 

1974).  

Proses pengendalian hayati berjalan dengan lambat tetapi dapat 

berlangsung dalam periode yang cukup panjang, relatif murah dan tidak 

berbahaya bagi kehidupan. Agens antagonis adalah mikroorganisme yang dapat 

mempengaruhi kemampuan bertahan atau berpengaruh negatif terhadap aktivitas 

patogen dalam menimbulkan penyakit. Bahkan, agens antagonis dapat berasal dari 

strain patogen avirulen yang dapat menghambat perkembangan patogen (Agrios, 

1997).  Selain itu formulasi ada yang berbentuk padat dan ada yang berbentuk 

cair. formulasi bentuk cair memiliki kekurangan yaitu viabilitas mikroorganisme 

yang rendah, populasi mikroorganisme relatif rendah (10
6
cfu/mL), dapat 

mengakibatkan penurunan populasi mikroorganisme bahkan mati, tingkat 

kontaminasi sangat tinggi dan masa simpan tidak lama (kurang dari setahun) (Van 

et al., 2000). 

Bacillus sp. penghasil enzim α-amilase yang banyak digunakan dalam 

industri untuk menghidrolisis ikatan α-1,4 glikosidik pati, glikogen dan substrat 

sejenisnya. Bacillus thermoglucosidasius AF-01 memproduksi parsial portease 

alkali yang memiliki sifat proteolitik yang cukup tinggi banyak digunakan pada 

industri detergen dan makanan (Fuad et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Bacillus sp. (Fuad et al., 2004) 
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2.4. Bahan Pembawa 

Bahan pembawa merupakan medium yang digunakan untuk memindahkan 

mikroorganisme hidup dari laboratorium atau pabrik ke lapang. Bahan pembawa 

harus mampu menopang pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroorganisme 

target selama periode penyimpanan dan pengirimannya ke lapang (Ferreira and 

Castro, 2005).   

Inokulan bakteri adalah suatu formulasi yang mengandung satu atau 

beberapa strain bakteri bermanfaat di dalam suatu material bahan pembawa yang 

mudah digunakan dan ekonomis. Bahan pembawa yang digunakan untuk bentuk 

formulasi dalam penelitian ini  yaitu granul, serbuk dan tepung. Pupuk organik 

granul merupakan pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari bahan-bahan 

organik yang berbentuk butiran padat. Pupuk granul atau pelet tidak menimbulkan 

debu, dapat mencegah terjadinya segresi, mencegah overdosisnya tanaman 

terhadap pelepasan nutrisi yang mendadak, serta memperbaiki penampilan dan 

kemasan produk (Wahyuno et al, 2011). Pupuk organik granul yang ada di 

pasaran juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya mudah pecah dan hancur, 

maka dari itu perlu ditambahkan bahan perekat dalam proses pembuatannya (Utari 

et al, 2015). 

Gambut secara tradisional didefinisikan sebagai turf yang merupakan bagian 

dari jaringan tanaman yang terkarbonasi sebagian dan terbentuk pada kondisi 

basah, melalui proses dekomposisi berbagai tumbuhan dan lumut-lumutan. 

Komposisi kimiawi bahan-bahan gambut dipengaruhi terutama oleh vegetasi asal, 

derajat dekomposisi dan lingkungan kimiawi asal. Di dalam gambut juga terdapat 

senyawa organik yang mengandung nitrogen yang jumlahnya kecil kalau 

dibandingkan dengan fraksi-fraksi lain, dan kebanyakan bersifat protein. 

Kandungan fosfor total pada tanah-tanah gambut yang ada di Indonesia sekitar 

0,006%. Beberapa tanah gambut terkenal karena kandungan belerang yang tinggi 

(Andriesse, 2003).  

Talcum powder (Talk) dapat ditemukan dalam pasir dan lumpur yang 

mempunyai ikatan kuat. Talk merupakan jenis tanah mineral yang dominan 

berasosiasi dengan kaolinit dan gibsit. Stabilitas talek relatif berbeda dengan 

mineral liat yang lain memiliki struktur halus, licin dan penghantar panas tinggi 
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(Dixon, 1989). Meskipun bahan pembawa memiliki komposisi dan tipe formulasi 

yang beragam, satu karakteristik penting yang harus dimiliki oleh bahan pembawa 

yang baik adalah kemampuan untuk memelihara jumlah sel hidup dalam kondisi 

fisiologis yang baik dalam kurun waktu yang lama (Larasati et al, 2012). 

 

2.5. Formulasi Bahan Pembawa 

Keunggulan suatu produk pupuk hayati ditentukan oleh jumlah populasi, 

viabilitas mikroba dalam kurun waktu tertentu, dan efikasinya pada tanaman pada 

berbagai kondisi di lapangan. Sistem kendali mutu pupuk hayati merupakan salah 

satu instrumen penting untuk menjamin keefektifan pupuk hayati dalam 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman serta menjaga keberlanjutan 

produktivitas tanah. Sebagai makhluk hidup yang tersimpan dalam bahan 

pembawa (carrier), keberhasilan penggunaan pupuk hayati tidak hanya ditentukan 

oleh keungulan inokulan, tetapi juga oleh proses formulasi yang terkait dengan 

higienisitas produksi dan kecocokan bahan pembawa (Husen, 2012). 

Formula agens pengendali hayati dapat berupa produk kering atau cair. 

Dibandingkan dengan produk basah, formulasi kering lebih baik untuk agens 

pengendali hayati yang membentuk spora. Hal ini memungkinkan APH (Agen 

Pengendali Hayati)  dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sifat efektif 

yaitu tetap dapat bertahan hidup selama dalam penyimpanan dan baru akan aktif 

metabolismenya setelah diaplikasikan (Husen, 2012). 

Formulasi bakteri Bacillus subtilis yang sedang diteliti pada beberapa 

media. Pada formulasi tersebut, bahan pembawa yang digunakan adalah granula, 

tepung dan serbuk yang berperan sebagai sumber nutrisi dan bahan perekat. Jika 

formulasi agens hayati telah berhasil dilakukan, hal terpenting yang harus 

dikerjakan adalah pemantauan produk tersebut dalam penyimpanan. Pemantauan 

ini dilakukan melalui pengujian viabilitas bakteri yang diformulasikan dengan 

interval waktu penyimpanan tertentu (misal: hari atau minggu). Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan hidup bakteri dalam bentuk formulasi dalam 

penyimpanan (Alhusaeri, 2011). 

Bahan pembawa merupakan bahan yang dicampurkan dengan organisme 

dilengkapi dengan bahan tambahan untuk memaksimalkan kemampuan bertahan 
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hidup di penyimpanan yang disebut dengan formulasi. Adapun fungsi dasar dari 

formulasi adalah untuk stabilisasi organisme selama produksi, distribusi dan 

penyimpanan, mengubah aplikasi produk, melindungi agen dari faktor lingkungan 

yang dapat menurunkan kemampuan bertahan hidupnya serta meningkatkan 

aktivitas dari agen untuk mengendalikan organisme target. Formulasi terdiri dari 

dua tipe, yaitu produk berbentuk padatan (tepung dan butiran) serta berbentuk 

suspensi (berbahan dasar minyak atau air, dan emulsi) (Jones and Burges, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


