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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki letak sangat

strategis juga kelimpahan alam yang sangat banyak, mulai dari flaura, fauna, dan

mikrooganisme. Keberadaan mikroorganisme di alam sangat luas meliputi daratan

atau tanah, perairan dan udara. Jenis mikroorganisme meliputi protista (alga,

protozoa), monera (bakteri cyanobakteria) dan fungi. Keberadaan mikroorganisme

bakteri dalam tanah sangat banyak ditemukan mulai dari lapisan tanah teratas

sampai lapisan tanah terbawah (Kanti, 2007).

Tanah memiliki susunan yang terdiri atas hancuran batu-batuan, partikel

sebesar pasir hingga ada pula yang sangat halus seperti lumpur. Sifat dari tanah itu

sendiri bergantung dari partikel-partikel tanah tersebut, di mana kemampuan dari

berbagai macam tanah tersebut memiliki kemampuan menahan dan menampung

udara secara berbeda. Kemampuan tanah tersebut juga mempengaruhi

mikroorganisme untuk hidup di tanah tersebut (Dwidjoseputro, 2005).

Tanah juga dihuni oleh bermacam-macam mikroba. Mikroba tanah seperti

bakteri dan jamur sangat mempengaruhi kesuburan tanah, oleh karena itu mikroba

merupakan salah satu aspek penting yang berperan dalam pembentukan

ekosistem. Mikroba tanah juga bertanggung jawab atas pelapukan bahan organik

dan pendauran unsur hara, dengan demikian mikroba mempunyai pengaruh

terhadap sifat kimia dan fisik tanah (Ardi, 2009).

Dwidjoseputro (2005) menyatakan peranan mikroba yang dapat

bermanfaat dalam usaha pertanian saat ini belum disadari sepenuhnya bahkan

sering dianggap sebagai komponen yang merugikan. Menurut Saraswati et. al.

(2008) 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.

Saraswati et al. (2006) juga menjelaskan bahwa dengan mengetahui

jumlah populasi dan aktivitas mikroba di dalam suatu tanah dapat menjadi

indikasi kesuburan tanah tersebut karena populasi mikroba yang tinggi
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menunjukkan adanya bahan organik  yang cukup, suhu yang sesuai, ketersediaan

air yang cukup, dan kondisi ekologi tanah yang mendukung.

Berdasaran penelitian sebelumnya yang telah dilakukan seperti isolasi dan

enumerasi (penghitungan) bakteri  tanah kebun biologi Wamena didapat jumlah

bakteri  tanah yang semakin berkurang seiring dengan kedalaman tanahnya

(Purwaningsih, 2009 ). Mengingat pentingnya mikroorganisme, tanah khususnya

bakteri didalam tanah Hutan  Larangan Adat Rumbio yang merupakan Hutan

primer dan masih mempunya tanaman yang sudah dilindungi seperti tanaman

pasak bumi, kantung semar serta banyaknya tanaman-tanaman lain yang  sudah

mulai dilindungi, termasuk mikroba di dalam tanah karena banyaknya bahan

organik yang ada di permukaan tanah sehingga diperkirakan pada tanah Hutan

Larangan Adat Rumbio banyak terdapat mikroba, maka perlu dilakukan isolasi

dan penentuan jumlah populasi bakteri yang terkandung di dalam tanah Hutan

Larangan Adat Rumbio. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Enumerasi

dan Analisis Bakteri Tanah Di Hutan Larangan Adat Rumbio” untuk

mengetahui jumlah populasi bakteri tanah dengan kedalaman yang berbeda dan

mengetahui morfologi bakteri tanah secara  makroskopis dan mikroskopis di

hutan larangan adat Rumbio tersebut.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui jumlah populasi bakteri yang berada di tanah hutan larangan adat

Rumbio dengan tingkat kedalaman yang berbeda.

2. Menganalisis morfologi bakteri tanah yang terdapat di tanah hutan larangan

adat Rumbio secara makroskopis dan mikroskopis.

1.3. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah menyajikan informasi tentang populasi

bakteri tanah dengan kedalaman berbeda yang terdapat di Hutan Larangan Adat

Rumbio.


