
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bakteri Rhizobium adalah kelompok bakteri yang berkemampuan sebagai

penyedia hara bagi tanaman. Rhizobium hanya dapat memfiksasi nitrogen

atmosfer bila berada di dalam bintil akar dari mitra legumnya. Peranan Rhizobium

terhadap pertumbuhan tanaman khususnya berkaitan dengan masalah ketersediaan

hara bagi tanaman inangnya. Simbiosis ini menyebabkan bakteri Rhizobium dapat

menambat nitrogen dari atmosfir, dan selanjutnya dapat digunakan oleh tanaman

inangnya (Sari, 2010).

Jumlah N2 yang difiksasi oleh asosiasi leguminosa sangat bervariasi,

tergantung pada jenis leguminosa, kultivar, spesies, dan galur (strain) bakterinya

(Gardner & Mitchell, 1991). Kemampuan penambatan N2 pada simbiosis

Rhizobium dan leguminosa dapat mencapai 380 kg N/ ha (Peoples et al. 1995). Di

Amerika hampir sebanyak 2 juta ton/ha/tahun nitrogen yang dapat diikat oleh

bakteri pada tanaman leguminosa (Sutedjo et al., 1991). Hasil penelitian Peoples

et al. (1995) mengemukakan bahwa pada  kondisi percobaan jumlah nitrogen

yang ditambat berkisar antara 1 – 380 kg N/ ha (Tabel 1.1). Setiap kg N yang

difiksasi pada bintil akar setara dengan 2,22 kg pupuk urea (kadar N urea 45%)

sehingga dapat menghemat penggunaan pupuk nitrogen sintetis (Husin, 2012).

Nitrogen merupakan suatu unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman

dalam jumlah banyak, yang berfungsi sebagai penyusun protein dan penyusun

enzim. Tanaman memerlukan suplai nitrogen pada semua tingkat pertumbuhan,

terutama pada awal pertumbuhan, sehingga adanya sumber N yang murah akan



sangat membantu mengurangi biaya produksi. Jika unsur nitrogen terdapat dalam

keadaan kurang, maka pertumbuhan dan produksi tanaman akan terganggu.

(Armiadi, 2009).

Tabel 1.1. Perkiraan Jumlah N2 yang Ditambat oleh Tanaman Leguminosa

Spesies Jumlah N2 yang
ditambat (kg N/ ha)

Umur tanaman waktu
pengukuran

Arachis pintoii 1 – 7 84 hari
Calopogonium spp 64 – 182 Setahun
Centrosema spp. 41 – 43 119 hari
Centrosema spp. 67 – 280 Setahun
Clitoria ternatea 197 – 249 190 – 195 hari
Desmodium spp. 24 – 380 Setahun
Desmanthus virgatus 193 – 228 190 – 195 hari
Macroptilium
atropurpureum

15 – 167 setahun

Pueraria spp 9 – 115 72 – 199 hari
Stylosanthes spp 2 – 75 63 – 77 hari
Stylosanthes spp 20 – 263 Setahun
Zornia glabra 61 119 hari

Sumber: Peoples et al. (1995)

Hasil penelitian Nurhayati (2011) Bradyrhizobium asal tanah gambut

dengan sangat nyata meningkatkan jumlah bintil akar serta dengan nyata

meningkatkan tinggi tanaman umur 5 minggu setelah tanam. Perlakuan

Bradyrhizobium + mos + mikoriza isolat tanah gambut dapat meningkatkan pH

tanah, disebabkan peranan dari masing-masing mikroorganisme tersebut sangat

mendukung terhadap peningkatan pH tanah gambut. Bradyrhizobium, mos dan

mikoriza dalam aktivitas dan proses metabolismenya melepaskan senyawa-

senyawa organik. Senyawa-senyawa organik ini berpeluang untuk mengikat

kation-kation logam penyebab kemasaman dalam tanah.

Menurut Martani et al. (2011) inokulasi Rhizobium di Indonesia sudah

lama dilakukan akan tetapi belum membuahkan hasil yang maksimal. Kegagalan



inokulasi ini disebabkan Rhizobium tidak dapat bertahan di lingkungan tanah

masam dan mengandung matrial beracun, seperti Aluminium dan residu pestisida.

Sejumlah besar bakteri Rhizobium dapat mati karena keasaman tanah, oleh sebab

itu diperlukan adanya inokulasi apabila tidak adanya spesies Rhizobium, atau

kalau ada sedikit jumlahnya sehingga tidak efektif (Mulyadi, 2012).

Keuntungan penggunaan bakteri Rhizobium adalah: (1) mampu

meningkatkan ketersedian unsur hara terutama N, tidak mempunyai bahaya atau

efek samping, (2) efisiensi penggunaan yang dapat ditingkatkan sehingga bahaya

pencemaran lingkungan dapat dihindari, (3) harganya relatif murah, dan (4)

teknologinya atau penerapannya relatif mudah dan sederhana (Novriani, 2011).

Mengingat besarnya peranan bakteri Rhizobium, maka keberadaan bakteri

tersebut perlu dikonservasi dan diisolasi dalam bentuk koleksi kultur. Koleksi

kultur bakteri memberikan jaminan bahwa bakteri yang telah didiskripsikan

tersimpan dengan aman dan baik, sehingga tersedia setiap saat untuk keperluan

generasi sekarang dan masa mendatang. Untuk selanjutnya isolat-isolat bakteri

dari daerah tersebut yang akan digunakan kembali di kawasan ini sehingga

mempunyai peluang keberhasilan yang lebih tinggi dari pada penggunaan

inokulan yang berasal dari lokasi lain (Purwaningsih, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, maka telah dilakukan eksplorasi dan isolasi

bakteri Rhizobium dari bintil akar tumbuhan leguminosa lahan gambut kampus

UIN SUSKA Riau. Karena dengan menginokulasikan strain bakteri Rhizobium

yang berasal dari tempat asalnya akan lebih menjamin keberhasilan aplikasinya di

lapangan.



1.2. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan isolat bakteri Rhizobium yang berasal dari bintil akar

tumbuhan leguminosa yang tumbuh di lahan gambut kampus UIN Suska Riau

Pekanbaru.

1.3. Manfaat Penelitian

Diperoleh isolat bakteri Rhizobium dari lahan gambut sebagai sumber pembuatan
biofertilizer yang efektif diaplikasikan pada lahan gambut


