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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat

yang besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat yang dirasakan secara

langsung (Tangible) maupun tidak langsung (Intangible). Dengan semakin

bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi kemajuan teknologi dan

peningkatan kebutuhan lahan serta hasil hutan, maka semakin besar pula tekanan-

tekanan yang dialami hutan (Ardi, 2009).

Hutan terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian di atas tanah, bagian di

permukaan tanah, dan bagian di bawah tanah. Jika ditelusuri bagian di atas tanah

hutan maka akan terlihat tajuk (mahkota) pepohonan, batang kekayuan, dan

tumbuh di bawah seperti perdu dan semak belukar. Di hutan alam, tajuk

pepohonan biasanya tampak berlapis karena ada berbagai jenis pohon yang mulai

tumbuh pada saat yang berlainan. Di bagian permukaan tanah tampak berbagai

macam semak blukar, rerumputan dan seresah. Seresah disebut pula ‘lantai

hutan’, meskipun lebih mirip dengan permadani. Seresah adalah guguran segala

batang, cabang, daun, ranting, bunga, dan buah. Seresah memiliki peran penting

karena merupakan sumber humus, yaitu lapisan tanah yang subur. Seresah juga

menjadi rumah dari berbagai mikroorganisme lain (Ardi, 2009).

Menurut Ritonga et al. (2013) Hutan Larangan Adat  Rumbio

merupakan  salah  satu  hutan  adat  yang memiliki penerapan kearifan lokal oleh

masyarakat adatnya. Kelembagaan adat yang berada di sekitar Hutan Larangan

Adat Rumbio  memiliki  tujuan  dan  fungsi  untuk  menjaga kelestarian Hutan

Adat dan lingkungan.

Hutan Larangan Adat Rumbio adalah salah satu hutan primer yang masih

terjaga dan dilestarikan sehingga menjadi tempat penting bagi para peneliti serta

masyarakat terhadap kearifan lokal yang ada di dalamnya baik Flaura dan

Faunanya. Hutan ini memiliki flaora yang hampir punah di Indonesia dan masih

terjaga kelestariannya yaitu tanaman pasak bumi yang dimanfaatkan sebagai obat

tradisional. Hutan Larangan Adat Rumbio merupakan hutan primer di atas tanah

dengan luas total + 530 Ha ( LPPM IPB, 2013).
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2.2 Mikroorganisme Tanah

Tanah merupakan tempat hidup berbagai kehidupan tumbuhan, hewan,

dan jasad renik. Jasad renik atau mikroorganisme disebut sebagai mikroba bukan

hanya kerena ukurannya yang kecil sehingga sukar dilihat dengan mata, tetapi

juga karena pengaturan kehidupannya lebih sederhana dibandingkan dengan jasad

tingkat tinggi. Mikroorganisme tanah dapat dikelompokkan menjadi bakteri,

actinomysetes, jamur, alga, dan protozoa (Sumarsih, 2003).

Produktivitas tanah tidak hanya terdiri dari komponen padat, cair, dan gas

akan tetapi juga harus mengandung jasad hidup yang banyak (Sutedjo, 1996).

Menurut Sumarsih (2003), mikroorganisme di alam secara umum berperan

sebagai produsen, konsumen maupun redusen. Jasad produsen menghasilkan

bahan organik dari bahan anorganik dengan energi sinar matahari,

mikroorganisme yang berperan adalah algae dan bakteri fotosintetik. Jasad

konsumen menggunakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen, contoh

mikrobanya adalah protozoa. Sedangkan jasad redusen menguraikan bahan

organik dan sisa-sisa jasad hidup yang mati menjadi unsur-unsur kimia, contoh

mikrobanya adalah bakteri dan fungi.

Menurut Pelczar and Chan (1986) peranan terpenting mikroorganisme

tanah ialah fungsinya yang membawa perubahan kimiawi pada substansi-

substansi di dalam tanah, terutama pengubahan persenyawaan organik yang

mengandung karbon, nitrogen, sulfur dan fosfor menjadi persenyawaan anorganik

atau disebut mineralisasi. Menurut Saraswati dan Sumarno (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. Dengan demikian peranan mikroba juga berpengaruh terhadap sifat

kimia dan fisik tanah serta pertumbuhan tanaman. Menurut Purwaningsih (2009)

tanah yang subur adalah yang mengandung lebih dari 100 juta mikroba.

2.3 Bakteri

Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki sel membran inti

sel. Bakteri juga merupakan domain prokariot dan memiliki ukuran yang kecil.
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Ukuran bakteri hanya 0,5-5 µm. Sebagian kelompok bakteri dikenal sebagai

bakteri yang merugikan tetapi kelompok lainnya dapat memberikan manfaat

dalam berbagai bidang yang salah satunya adalah bidang pertanian.

Berdasarkan bentuk morfologinya, maka bakteri dapat dibagi atas tiga

golongan, yaitu golongan basil, golongan kokus, dan golongan spiril. Golongan

basil berbentuk serupa tongkat pendek, silindris. Basil dapat bergandeng-

gandengan. Basil yang bergandengan panjang disebut streptobasil, basil yang

bergandengan dua-dua disebut diplobasil. Ujung-ujung basil yang terlepas satu

sama lain itu tumpul, sedang yang masih bergandengan itu tajam. Bentuk bakteri

yang kedua adalah kokus. Kokus adalah bakteri yang bentuknya serupa bola-bola

kecil. Kokus yang bergandengan panjang disebut streptokokus, kokus yang

bergandengan dua-dua disebut diplokokus, kokus yang berkelompok berempat

disebut tetrakokus, yang mengelompok menjadi suatu untaian disebut

stafilokokus, sedangkan kokus yang mengelompok serupa kubus disebut sarsina.

Sedangkan spiril adalah bentuk bakteri yang bengkok atau serupa spiral.

Golongan ini merupakan golongan yang paling kecil, jika dibanding dengan

golongan kokus maupun golongan basil (Dwidjoseputro, 2005).

a) Struktur sel bakteri

Menurut Dwidjoseputro (2005) susunan sel bakteri terdiri 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

membrane sitoplasma berfungsi sebagai pembungkus protoplasma dan juga

berperan dalam pembelahan 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.
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b) Kondisi fisik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri

Keadaan lingkungan bakteri sangat mempengaruhi pertumbuhan bakteri

itu sendiri. Berdasarkan suhu, bakteri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Psikofil, yang tumbuh pada 0o sampai 30oC; Mesofil, yang tumbuh pada 25o

sampai 40oC; dan Termofil, yang tumbuh pada suhu 500 atau lebih. Berdasarkan

gas-gas utama yang mempengaruhi pertumbuhannya, bakteri dikelompokan

menjadi empat kelompok: aerobik (membutuhkan oksigen), anaerobik (tanpa

oksigen molekuler), anaerobik fakultatif ( tumbuh pada keadaan aerobik  maupun

anaerobik), dan mikroaefilik (tumbuh terbaik bila ada sedikit atmosferik).  pH

optimum bagi kebanyakan bakteri adalah minimum 4 dan maksimum adalah 9.

Namun, beberapa spesies dapat tumbuh dalam keadaan sangat masam atau alkalin

(Hajoeningtijas, 2012).

c) Sumber energi

Menurut Buckman & Brady (1982), menyatakan bahwa bakteri tanah

berdasarkan sumber energi terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu bakteri

autotropik dan bakteri heterotropik. Bakteri autotropik mendapat energi dari

oksidasi unsur mineral, seperti ammonium, sulfur dan besi serta karbondioksida.

Sedangkan bakteri heterotropik menghasilkan energi dan karbon berasal dari

bahan organik tanah.

2.4 Jenis Bakteri yang Bermanfaat Bagi Tanah

1. Bakteri Penambat Nitrogen

Bakteri penambat nitrogen merupakan bakteri yang berperan dalam

penyediaan nitrogen pada tanah karena bakteri tipe ini mampu menambat nitrat

dengan mengoksidasi ion ammonium pada tanah sehingga dapat terikat dengan

kuat pada komponen-komponen humus yang menyebabkan nitrat tidak mudah

terbilas keluar tanah Wibowo et al. (2012).

Bakteri heterotrofik berperan dalam proses nitrifikasi di alam jika bakteri

kemolitoautotrofik berada dalam kondisi tidak aktif, seperti pada tanah yang

terlalu asam atau basa, pada kondisi kadar oksigen yang rendah, kadar nitrogen

terlarut yang tinggi, suhu yang terlalu rendah atau tinggi, atau terdapatnya

senyawa penghambat nitrogen ( Agustiyani et al., 2010 ). Proses penambatan



7

nitrogen dalam tanah, bakteri yang berperan dibagi menjadi dua golongan yaitu

bakteri penambat nitrogen non simbiosis dan bakteri penambat nitrogen simbiosis.

a) Bakteri penambat nitrogen non simbiosis

Bakteri penambat nitrogen non simbiosis banyak ditemukan di setiap

ekologi tanah. Bakteri ini biasanya berasosiasi dengan tanaman, sistem perairan,

dan sedimen (Knowless, 1982 cit. Hastuti, 2007). Golongan bakteri yang telah

banyak dikenal dan digunakan sebagai inokulan seperti Azotobacter, Beijerinckia,

Azospirillum, dan bakteri endofitik diazotrof lainnya. Azotobacter dicirikan

dengan bentuk sel batang, gram negatif, dan bersifat aerobik obligat.

b) Bakteri  penambat nitrogen simbiosis

Menurut Sutedjo (1991) bakteri penambat nitrogen simbiosis adalah

bakteri hidup bersama dengan tanaman dalam nodula-nodula (bintil-bintil akar

tanaman). Bakteri ini mendapatkan makanannya dari tanaman inangnya, akan

tetapi kebutuhan nitrogen tanaman inang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Bakteri

penambat nitrogen simbiosis antara lain adalah Rhizobium sp yang banyak

ditemukan pada tanaman leguminosa. Karakteristik dari bakteri Rhizobium secara

makroskopis adalah warna koloni putih susu, bentuk koloni sirkuler dan bentuk

permukaan konveks, sedangkan secara mikroskopis bakteri Rhizobium berbentuk

batang, aerobik dan Gram negatif (Surtiningsih et al., 2009).

2. Bakteri Pelarut Fosfat

Widawati dan Suliasih (2006) menyatakan, aktivitas bakteri pelarut P

dalam melarutkan P tidak larut sangat tergantung pada temperatur, kelembaban,

pH, suplai makanan, dan kondisi lingkungan selama pertumbuhannya. Widyati

(2007) juga menyatakan bahwa kemampuan isolat bakteri dalam melarutkan P

dan menghasilkan asamasam organik tergantung dari proses metabolisme isolat

bakteri itu sendiri. Proses metabolisme bakteri dipengaruhi oleh aktivitas enzim.

Hal ini mengindikasikan bahwa bakteri pelarut P belum optimal mensekresikan

enzim sehingga asam-asam organik yang dapat meningkatkan ketersediaan P

menjadi kurang tersedia.

Menurut marista et al. (2013) fosfat  di dalam  tanah  merupakan  unsur

hara  yang  berperan  penting  bagi  proses  pertumbuhan  tanaman. Ketersediaan
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unsur  fosfat  dibantu  oleh bakteri  pelarut  fosfat  yang banyak  dijumpai  di

daerah  rizosfer. Unsur fosfat (P) adalah unsur essensial kedua setelah nitrogen

yang berperan aktif 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 (Husen et al.,

2006). Pemberian pupuk fosfat ke dalam tanah, hanya 15-20% yang dapat diserap

oleh tanaman, sedangkan sisanya akan terjerap diantara koloid tanah dan tinggal

sebagai residu dalam tanah (Husen et al., 2006).

Salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi pemupukan fosfat

dalam mengatasi rendahnya fosfat tesedia dalam tanah adalah dengan

memanfaatkan kelompok mikroorganisme pelarut fosfat, yaitu mikroorganisme

yang dapat melarutkan fosfat tidak tersedia menjadi tersedia sehingga dapat

diserap oleh tanaman (Husen et al., 2006). Menurut Gunarto dan Nurhayati (1994)

bahwa kelompok bakteri yang pelarut fosfat antara lain Pseudomonas striata, P.

diminuta, P. fluorescens, P. cerevisia, P. aeruginosa, P. putida, P. denitrificans,

P. rhatonis, Bacillus polymyxa, B. laevolacticus, B. Megathirium, Thiobacillus

sp., Mycobacterium, Micrococcus, Flavobacterium, Eschericia frreundii,

Cunninghamella, Brevibaacterium spp., Seratia spp., Alcaligenes spp.,

Achromobacter spp., dan Thiobacillus sp. Kelompok bakteri yang banyak terdapat

pada lahan pertanian Indonesia berasal dari genus Enterobacter dan

Mycobacterium.

Pertumbuhan mikroorganisme pelarut fosfat sangat dipengaruhi oleh

kemasaman tanah. Bakteri  pelarut  fosfat  merupakan  bakteri  tanah yang  dapat

melarutkan  fosfat  sehingga  dapat diserap oleh tanaman. Selain meningkatkan

fosfat dalam  tanah  juga  dapat  berperan  pada metabolisme  vitamin  D

memperbaiki pertumbuhan  akar  tanaman  dan  meningkatkan serapan  hara

(Wulandari,  2001). Pada tanah masam, aktivitas mikroorganisme didominasi oleh

kelompok fungi sebab pertumbuhan fungi optimum pada pH 5-5,5 (Waksman dan

Starkey, 1981 cit. Husen, 2006). Sebaliknya pertumbuhan kelompok bakteri

optimum pada pH yang netral dan  meningkat seiring dengan meningkatnya pH

tanah. Populasi bakteri pelarut fosfat di lahan kering lebih rendah daripada

populasinya di lahan yang sedang. Hal ini terjadi karena bentuk, jumlah dan bahan
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yang terkandung berbeda pula. Lahan masam bentuk fosfat didominasi oleh Al-P,

Fe-P atau occluded-P sedangkan pada lahan basa didominasi oleh bentuk Ca-P.

Jadi masing-masing lahan memerlukan inokulan pelarut fosfat yang berbeda

(Husen, 2006).

3. Bakteri Perombak Bahan Organik

Di alam, organisme perombak bahan organik memegang peranan penting

karena sisa organik yang telah mati diurai menjadi unsur-unsur yang

dikembalikan ke dalam tanah (N, P, K, Ca, Mg, dan lain-lain) dan atmosfer (CH4

atau CO2) sebagai hara yang dapat digunakan kembali oleh tanaman, sehingga

siklus hara berjalan sebagai-mana mestinya dan proses kehidupan di muka bumi

dapat berlangsung. Mikroorganisme perombak bahan organik merupakan

aktivator biologis yang tumbuh alami atau sengaja diberikan untuk mempercepat

perombakan bahan organik. Beberapa jenis bakteri yang umum ditemukan dalam

sampah/buangan antara lain adalah Pseudomonas spp., Achromobacter spp.,

Bacillus spp., Flavobacterium spp., Clostridium spp., Streptomyces spp.,

Thermonospora spp., dan lain sebagainya ( Zahidah dan Shovitri, 2013).

Bakteri perombak bahan organik dapat ditemukan di tempat yang

mengandung senyawa organik berasal dari sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik

di laut maupun di darat ( Widiyawati et al., 2014). Mikroba perombak bahan

organik adalah kelompok mikroba yang berperan mempercepat proses

perombakan (dekomposisi) bahan organik yang umumnya terdiri atas senyawa

selulosa dan lignin yang dikenal dengan nama lignoselulosa. Bakteri penghasil

lignoselulase yang dapat merombak limbah lignoselulosa diantaranya,

Mycobacteriales, Actinomycetales, dan Eubacteriales dan anggota Clostridium

(Rosmimik dan Yuniarti, 2007). Bakteri perombak bahan organik dapat

ditemukan di tempat yang mengandung senyawa organik berasal dari sisa-sisa

tanaman yang telah mati, baik di laut maupun di darat. Dalam merombak bahan

organik biasanya bakteri hidup bebas di luar organisme lain, tetapi sebagian hidup

di dalam saluran pencernaan hewan (Saraswati et al., 2006).

Menurut Saraswati et al. (2004) bakteri perombak bahan organik

digunakan sebagai strategi untuk mempercepat proses dekomposisi sisa- sisa
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tumbuhan dan hewan, selain untuk meningkatkan biomassa dan aktivitas mikroba

tanah, juga dapat mengurangi penyakit,  larva insekta, biji gulma, volume bahan

buangan, sehingga pemanfaatannya dapat meningkatkan kesuburan tanah.

Berdasarkan fakta tersebut isolasi dan seleksi awal diperlukan untuk menentukan

jenis bakteri tanah yang berperan dan berpotensi untuk dikembangkan serta

dimanfaatkan secara khusus dalam degradasi bahan or ganik seperti amilum,

selulosa, protein, dan lemak. Sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah serta

meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

2.5 Enumerasi

Enumerasi adalah teknik perhitungan jumlah mikroba dalam suatu media

tanpa mengidentifikasikan jenis mikroba (bakteri, jamur, yeast), yang bertujuan

untuk menentukan jumlah sel dari suatu kultur bakteri secara kuantitatif (

Purwaningsih, 2005 ). Penetapan jumlah bakteri dilakukan dengan menghitung

jumlah sel bakteri yang mampu membentuk koloni di dalam media biakan atau

membentuk suspensi dalam larutan biak. Penetapan jumlah bakteri dapat

dilakukan dengan menghitung jumlah sel bakteri yang mampu membentuk koloni

di dalam media biakan atau membentuk suspensi dalam larutan biak (Fardiaz,

1992).

Keuntungan enumerasi secara langsung adalah cara penghitungan yang

cepat dan diperoleh informasi tambahan tentang ukuran dan bentuk mikroba yang

sedang dihitung dan jumlah sel yang diperoleh meliputi sel yang hidup dan sel

yang mati. Akan tetapi enumerasi secara langsung juga memiliki kelemahan yaitu

sel yang mati tidak dapat dibedakan dengan sel yang hidup (Purwaningsih, 2005).


