
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanah Gambut

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh

adanya penimbunan atau akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal

dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini

terjadi karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan

organik di lantai hutan yang basah atau tergenang. Seperti gambut tropis lainnya,

gambut di Indonesia dibentuk oleh akumulasi residu vegetasi tropis yang kaya

akan kandungan lignin dan nitrogen (Samosir, 2009).

Menurut Chotimah (2009) Gambut terbentuk dari seresah organik yang

terdekomposisi secara anaerobik dimana laju penambahan bahan organik lebih

tinggi dari pada laju dekomposisinya. Di dataran rendah dan daerah pantai, mula-

mula terbentuk gambut topogen karena kondisi anaerobik yang dipertahankan

oleh tinggi permukaan air sungai, tetapi kemudian penumpukan seresah tanaman

yang semakin bertambah menghasilkan pembentukan hamparan gambut

ombrogen yang berbentuk kubah (dome). Gambut ombrogen di Indonesia

terbentuk dari seresah vegetasi hutan yang berlangsung selama ribuan tahun,

sehingga status keharaannya rendah dan mempunyai kandungan kayu yang tinggi.

1.1.1. Klasifikasi Tanah Gambut

Klasifikasi tanah gambut secara umum merupakan tanah organosol atau

histosol. Tanah organosol atau histosol adalah tanah yangn memiliki lapisan

bahan organik dengan berat jenis dalam keadaan lembab < 0,1 g/cm3 dengan tebal

> 60 cm atau lapisan organik dengan berat jenis >  0,1 g/cm3 dengan tebal



> 40 cm. Dachnowskii (1935) cit Darmawijaya (1990) membedakan klasifikasi

tanah organik menjadi tiga: (1) Tanah Gambut, mengandung bahan organik lebih

dari 65%, (2) Tanah Bergambut (peat soil), kandungan bahan organiknya antara

65% - 35%, dan (3) Tanah Humus, kandungan bahan organiknya antara 35% -

15%. Agus dan Subiksa (2008) menyatakan bahwa gambut dapat diklasifikasikan

lagi dari sudut pandang yang berbeda berdasarkan tingkat kematangan,

kedalaman, kesuburan, dan posisi pembentukannya.

Menurut Nursanti & Rohim (2009) dan Darmawijaya (1990) tingkat

kematangan gambut dapat dibedakan atas tiga macam, pertama fibrik yaitu bahan

organik tanah yang sedikit terdekomposisi yang memiliki serat sebanyak 2/3

volume, porositas tinggi, daya memegang air tinggi. Kedua hemik yaitu bahan

organik yang memiliki tingkat kematangan antara fibrik dan saprik dengan

kandungan seratnya 1/3-2/3 volume. Ketiga saprik yaitu sebagian besar bahan

organik telah mengalami dekomposisi yang memiliki serat kurang dari 1/3 dengan

bobot isi yang lebih besar dari fibrik. Untuk membedakan ketiga tingkat

kematangan gambut tersebut terdapat beberapa cara salah satunya yaitu melalui

mengamati warna tanah. Jenis tanah gambut fibrik berwarna hitam muda, gambut

hemik hitam agak gelap, dan gambut saprik berwarna hitam gelap.

Menurut Najiyati et al. (1997) dan Muslihat (2003) lahan gambut dibagi

menjadi empat tipe berdasarkan kedalamannya, yaitu: (1) lahan gambut dangkal,

yaitu lahan dengan ketebalan gambut 50-100 cm, (2) lahan gambut sedang, yaitu

lahan dengan ketebalan gambut 100-200 cm, (3) lahan gambut dalam, yaitu lahan

dengan ketebalan gambut 200-300 cm dan (4) lahan gambut sangat dalam, yaitu

lahan dengan ketebalan gambut lebih dari 300 cm.



Klasifikasi gambut berdasarkan kesuburannya dapat dibedakan menjadi

tiga yaitu, gambut eutrofik, mesotrofik, dan oligotrofik. Gambut eutrofik adalah

gambut yang subur akan bahan mineral dan basa-basa serta  unsur hara lainnya.

Hal ini di karenakan gambut eutrofik biasanya menempati cekungan-cekungan

kecil di rawa belakang sungai sehingga mendapat kesuburan dari endapan sungai.

Gambut mesotrofik yaitu gambut yang memiliki kandungan mineral dan basa-basa

yang sedang. Sedangkan gambut oligotrofik merupakan gambut yang tidak subur

karena miskin akan mineral dan basa-basa. Gambut hemik dan saprik tergolong

kedalam gambut oligotrofik (Agus et al., 2008).

Menurut Sani (2011) Berdasarkan  lingkungan  tempat terbentuk dan

pengendapannya  gambut  di  Indonesia  dapat dibagi menjadi dua  jenis yaitu: (1)

gambut Ombrogen,  dimana kandungan airnya  hanya  berasal  dari air  hujan.

Gambut jenis ini dibentuk dengan lingkungan  pengendapan  di mana  tumbuhan

pembentuk yang semasa hidupnya hanya tumbuh dari air hujan, sehingga kadar

abunya adalah asli (inherent) dari tumbuhan itu sendiri. (2) gambut  topogen,

dimana  kandungan airnya  hanya  berasal  dari  air  permukaan. Jenis  gambut  ini

diendapkan  dari  sisa tumbuhan  yang  semasa  hidupnya  tumbuh dari pengaruh

elemen yang  terbawa oleh air permukaan tersebut. Daerah  gambut  topogen

lebih bermanfaat  untuk  lahan pertanian dibandingkan dengan gambut ombrogen,

karena  gambut  topogen relatif  lebih banyak mengandung  unsur  hara.

2.1.2. Sifat Kimia, Fisik, dan Biologi Tanah Gambut

Menurut Hartatik et al. (2004) sifat kimia dan fisika tanah gambut

merupakan sifat-sifat tanah gambut yang penting diperhatikan dalam pengelolaan

lahan gambut. Sifat kimia seperti pH, kadar abu, kadar N, P, K, kejenuhan basa



(KB), dan hara mikro merupakan informasi yang perlu diperhatikan dalam

pemupukan di tanah gambut. Sifat fisika gambut yang spesifik yaitu berat isi (bulk

density) yang rendah berimplikasi terhadap daya  menahan beban tanaman yang

rendah. Selain itu agar tanah gambut dapat dipergunakan dalam jangka waktu

yang lama,maka laju subsiden (penurunan permukaan tanah) dan sifat mengering

tidak balik (irreversible drying) perlu dikendalikan agar gambut tidak cepat habis.

A. Sifat Kimia Tanah Gambut

Tanah gambut terbentuk dari timbunan bahan organik, sehingga

kandungan karbon pada tanah gambut sangat besar. Fraksi organik tanah gambut

di Indonesia lebih dari 95%, kurang dari 5% sisanya adalah fraksi anorganik.

Karakteristik kimia tanah gambut di Indonesia sangat beragam dan ditentukan

oleh kandungan mineral, ketebalan, jenis tanaman penyusun gambut, jenis mineral

pada substratum (di dasar gambut) dan tingkat dekomposisi gambut. Gambut yang

ada di Sumatera dan Kalimantan umumnya didominasi oleh bahan kayu-kayuan.

Oleh karena itu komposisi bahan organiknya sebagian besar adalah lignin yang

umumnya melebihi 60% dari bahan kering, sedangkan kandungan komponen

lainnya seperti selulosa, hemiselulosa dan protein umumnya tidak melebihi 11%

(Najiyati et al., 2004). Sifat kimia tanah gambut terdiri dari:

1. Kemasaman Tanah

Menurut Sutedjo et al. (1991) gambut merupakan timbunan – timbunan

tanaman atau bahan organik yang telah terdekomposisi secara tidak sempurna

yang kandungan unsur haranya rendah dan pH rendah sekali atau asam sekali.

Tanah gambut di Indonesia sebagian besar bereaksi masam hingga sangat masam

dengan pH 3 – 5 (Darmawijaya, 1990., Agus et al., 2008). Tingkat kemasaman



tanah gambut berhubungan erat dengan kandungan asam-asam organik, yaitu

asam humat dan asam fulvat. Bahan organik yang telah mengalami dekomposisi

mempunyai gugus reaktif karboksil dan fenol yang bersifat sebagai asam lemah,

diperkirakan 85-95% sumber kemasaman tanah gambut disebabkan karena kedua

gugus karboksil dan fenol tersebut.

Kemasaman tanah gambut cenderung menurun seiring dengan kedalaman

gambut. Pada lapisan atas pada gambut dangkal cenderung mempunyai pH lebih

tinggi dari gambut tebal. Pengapuran tanah gambut dengan tujuan meningkatkan

pH tidak terlalu efektif karena kadar Al gambut yang rendah. Umumnya pH

gambut pantai lebih tinggi dan tanahnya lebih subur dibandingkan dengan gambut

pedalaman karena adanya pengayaan basa-basa dari air pasang surut (Najiyati et

al., 2004).

2. Unsur Hara Mikro

Tanah gambut juga mengandung unsur mikro yang sangat rendah dan

diikat cukup kuat (khelat) oleh bahan organik sehingga tidak tersedia bagi

tanaman. Selain itu adanya kondisi reduksi yang kuat menyebabkan unsur mikro

direduksi ke bentuk yang tidak dapat diserap tanaman. Unsur mikro juga diikat

kuat oleh ligan organik membentuk khelat sehingga mengakibatkan unsur mikro

menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Gejala defisiensi unsur mikro sering tampak

jelas pada gambut ombrogen seperti tanaman padi dan kacang tanah yang steril.

Kandungan unsur mikro pada tanah gambut dapat ditingkatkan dengan

menambahkan tanah mineral atau menambahkan pupuk mikro (Hartatik, 2009).



3. Kapasitas Tukar Kation

Nilai kapasitas tukar kation tanah gambut umumnya sangat tinggi (90-200

cmol/kg). Hal ini disebabkan oleh muatan negatif bergantung pH yang sebagian

besar dari gugus karboksil dan gugus hidroksil dari fenol. Tanah gambut di

Indonesia, terutama tanah gambut ombrogen mempunyai komposisi vegetasi

penyusun gambut didominasi dari bahan kayu-kayuan. Bahan kayu-kayuan

umumnya banyak mengandung senyawa lignin yang dalam proses degradasinya

akan menghasilkan asam-asam fenolat. Muatan negatif (yang menentukan KTK)

pada tanah gambut seluruhnya adalah muatan yang tergantung pH (pH dependent

charge), di mana KTK akan naik bila pH gambut ditingkatkan. Muatan negatif

yang terbentuk adalah hasil disosiasi hidroksil pada gugus karboksilat atau fenol.

KTK tinggi menunjukkan kapasitas jerapan (sorption capacity) gambut tinggi,

namun kekuatan jerapan (sorption power) lemah, sehingga kation-kation K, Ca,

Mg, dan Na yang tidak membentuk ikatan koordinasi akan mudah tercuci

(Najiyati et al., 2004).

4. Status Hara

Secara alamiah tanah gambut memiliki tingkat kesuburan rendah, karena

kandungan unsur haranya rendah dan mengandung beragam asam-asam organik

yang sebagian bersifat  racun bagi tanaman. Namun demikian asam-asam tersebut

merupakan bagian aktif dari tanah, yang menentukan kemampuan gambut untuk

menahan unsur hara. Tingkat kesuburan tanah gambut tergantung pada beberapa

faktor: (a) ketebalan lapisan tanah gambut dan tingkat dekomposisi, (b) komposisi

tanaman penyusun gambut, dan (c) tanah mineral yang berada dibawah lapisan

tanah gambut (Hartatik, 2009).



Secara alami status hara tanah gambut tergolong rendah, baik hara makro

maupun mikro. Kandungan unsur hara gambut sangat ditentukan oleh lingkungan

pembentukannya Gambut subur yang tergolong eutrofik di Indonesia hanya

sedikit dan umumnya tersebar di daerah pantai dan di sepanjang jalur aliran

sungai. Gambut yang terbentuk dekat pantai pada umumnya gambut topogen yang

lebih subur, dibandingkan gambut pedalaman yang umumnya tergolong

ombrogen (Subiksa et al, 2011).

B. Sifat Fisik Tanah Gambut

Sifat fisik tanah gambut yang penting dalam pemanfaatannya untuk

pertanian meliputi kadar air, berat isi (bulk density, BD), daya menahan beban

(bearing capacity), subsiden (penurunan permukaan) dan mengering tidak balik

(irriversible drying). Kadar air tanah gambut berkisar 100 – 1.300% dari berat

keringnya, artinya bahwa gambut mampu menyerap air sampai 13 kali bobotnya,

sehingga gambut dikatakan bersifat hidrofilik. Kadar air yang tinggi menyebabkan

BD menjadi rendah, gambut menjadi lembek dan daya menahan bebannya rendah.

BD tanah gambut lapisan atas bervariasi antara 0,1-0,2 g/cm3 tergantung pada

tingkat dekomposisinya. Gambut fibrik yang umumnya berada di lapisan bawah

memiliki BD kurang dari 0,1 g/cm3, tapi gambut pantai dan gambut di jalur aliran

sungai bisa memiliki BD > 0,2 g/cm3, karena adanya pengaruh tanah mineral.

Volume gambut akan menyusut bila lahan gambut didrainase, sehingga terjadi

penurunan permukaan tanah (subsiden). Selain karena pemadatan gambut,

subsiden juga terjadi karena adanya proses dekomposisi dan erosi. Dalam 2 tahun

pertama setelah gambut di drainase, laju subsiden bisa mencapai 50 cm/tahun.



Pada tahun berikutnya laju subsiden sekitar 2–6 cm/tahun tergantung kematangan

gambut dan kedalaman saluran drainase (Hartatik et al., 2004).

Rendahnya BD gambut menyebabkan daya menahan atau menyangga

beban (bearing capacity) menjadi sangat rendah. Hal ini menyulitkan

beroperasinya peralatan mekanisasi karena tanahnya yang empuk. Gambut juga

tidak bisa menahan pokok tanaman tahunan untuk berdiri tegak. Tanaman

perkebunan seperti karet, kelapa sawit atau kelapa seringkali doyong atau bahkan

roboh. Sifat fisik tanah gambut lainnya adalah sifat mengering tidak balik, yaitu

sifat fisik tanah gambut mengering tidak balik yang tidak bisa menyerap air bila

dibasahi sehingga mudah hanyut dibawa aliran air dan mudah terbakar dalam

kondisi kering. Sifat kering tidak balik menyebabkan hilangnya fungsi kimia

gambut sebagai koloid/tempat pertukaran kation, sehingga gambut tersebut tidak

dapat berfungsi lagi sebagai media tanam. BD gambut umumnya rendah dan

tergantung tingkat dekomposisi gambut. BD gambut fibrik kurang dari 0,1 g/cm3

dan gambut saprik berkisar 0,2 g/cm3 bila dibandingkan dengan tanah mineral

umumnya mempunyai BD 1,2 g/cm3, sehingga kandungan unsur hara tanah

gambut persatuan volume sangat rendah (Hartatik,  2009).

C. Sifat Biologi Tanah Gambut

Selain masalah sifat fisik dan kimia tanah gambut, juga terdapat masalah

biologi yaitu terjadinya kehilangan unsur C dan N akibat mineralisasi C dan N-

organik. Pada lingkungan gambut yang reduktif, laju dekomposisi gambut sangat

lambat dan banyak dihasilkan asam organik beracun, kadar CH4, dan CO2. CH4

dan CO2 merupakan gas utama yang menetukan efek rumah kaca atau pemanasan

global, oleh sebab itu lahan gambut yang merupakan tempat akumulasi karbon



harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi penyebab pemanasan global yang

akhirnya berpengaruh buruk pada kehidupan makhluk hidup (Suriadikarta, 2012).

Terdapat tiga golongan mikroba di dalam tanah gambut, yaitu: (1)

golongan autochthonous, golongan mikroba yang selalu tetap didapatkan di dalam

tanah dan tidak tergantung kepada pengaruh-pengaruh lingkungan luar, (2)

golongan zimogenik, golongan mikroba yang kehadirannya di dalam tanah

diakibatkan oleh adanya pengaruh-pengaruh luar yang baru, dan (3) golongan

transien, golongan mikroba yang kehadirannya bersamaan dengan adanya

penambahan secara buatan. Kelompok mikroba tersebut memiliki peran di tanah

terutama dalam daur unsur organik yang penting untuk kehidupan seperti daur

nitrogen dan daur fosfor. Bakteri yang terlibat dalam daur nitrogen adalah bakteri

penambat nitrogen sedangkan bakteri yang terlibat dalam daur fosfor adalah

bakteri pelarut fosfat. 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 (Schlegel, 1994).

Bakteri pelarut fosfat merupakan bakteri yang berperan dalam penyuburan

tanah karena bakteri tipe ini mampu melakukan mekanisme pelarutan fosfat

dengan mengekskresikan sejumlah asam organik berbobot molekul rendah seperti

oksalat, suksinat, fumarat, dan malat. Asam organik ini akan bereaksi dengan

bahan pengikat fosfat seperti Al3+, Fe3+, Ca2+, atau Mg2+ membentuk khelat

organik yang stabil sehingga mampu membebaskan ion fosfat terikat dan dapat

diserap oleh tanaman (Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006).



2.2. Tumbuhan Leguminosa

Klasifikasi tumbuhan leguminosa antara lain: Kingdom: Plantae, Divisio:

magnoliophyta, class: Magnoliopsida, Ordo: Fabales, Famili: Fabaceae, dan

memiliki tiga subfamili: Caesalpinioideae, Mimosoideae, dan Faboideae. Polong-

polongan atau Fabaceae merupakan salah satu famili tumbuhan dikotil yang

terpenting dan terbesar (Sidik, 2012). Semua tumbuhan anggota suku ini memiliki

satu kesamaan yang jelas, yaitu buahnya berupa polong. Fabaceae pernah dikenal

dengan nama Leguminosae serta Papilionaceae. Nama yang terakhir ini kurang

tepat, dan sekarang dipakai sebagai nama salah satu subfamilinya. Dalam dunia

pertanian tumbuhan anggota famili Fabaceae ini seringkali disebut sebagai

tanaman leguminosa (legume).

Anggota famili Fabaceae ini juga dikenal karena kemampuannya mengikat

(fiksasi) nitrogen langsung dari udara (tidak melalui cairan tanah) karena

bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium tertentu pada akar atau batangnya.

Jaringan yang mengandung bakteri simbiotik ini biasanya menggelembung dan

membentuk bintil-bintil akar (nodul). Setiap jenis biasanya bersimbiosis pula

dengan jenis bakteri yang khas pula kecuali beberapa tanaman seperti siratro

(Macroptilium atropurpureum) yang dapat bersimbiosis dengan bermacam-

macam strain rhizobium yang ada dalam tanah. Tanaman Siratro adalah jenis

leguminosa yang sering digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya bakteri

Rhizobium dalam tanah (Husin, 2012).

Menurut Purwanto (2007) berdasarkan sifat pertumbuhannya tanaman

leguminosa dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:  tanaman leguminosa

menjalar, tanaman leguminosa perdu, tanaman leguminosa pohon. Penanaman



tanaman leguminosa menjalar  pada tanah atau lahan yang terbuka merupakan

salah satu upaya rehabilitasi lahan. Penanaman leguminosa ini sangat berguna

dalam meningkatkan daya dukung lahan untuk menunjang usaha pertanian yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain sebagai tanaman rehabilitasi

lahan, tanaman leguminosa juga merupakan sumber karbohidrat dan protein

nabati, jenis leguminosa perdu dan pohon menghasilkan kayu dan kayu bakar.

2.3. Bakteri Rhizobium

Menurut Sari (2010) klasifikasi Rhizobium antara lain:  Kindom: Bakteria,

Filum: Protobakteria, Class: Alpha Protobacteria, Ordo: Rhizobiales, Family:

Rhizobiaceae, Genus: Rhizobium. Rhizobium adalah bakteri tanah gram negatif

yang berbentuk batang dengan panjang 1.2-3.0 µm dan lebar 0.5-3.0 µm.

Karakteristik bakteri Rhizobium secara makroskopis adalah warna koloni putih

susu atau semitranslusen (putih agak keruh), tidak transparan, bentuk koloni

sirkuler (bulat), konveks (cembung), dan tekstur koloni biasanya lengket. Secara

mikroskopis sel bakteri Rhizobium berbentuk batang, aerobik, bersifat motil pada

media cair, dan umumnya memiliki satu flagela polar atau subpolar (Surtiningsih

et al., 2009). Rhizobium mempunyai kemampuan membentuk bintil akar bila

bersimbiosis dengan tanaman leguminosa. Di dalam akar tanaman leguminosa,

Rhizobium mampu menambat N2 dari atmosfir dan merubahnya menjadi amonia

(NH3), sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman inang (Heliati, 2003).

Setiap spesies bakteri Rhizobium hanya efektif bersimbiosis dengan

spesies tumbuhan yang khas, dengan demikian hubungannya bersifat sangat

spesifik. Misalnya, kedelai hanya efektif bersimbiosis dengan Bradyrhizobium

japonicum. Infeksi dengan bakteri lain selalu gagal atau hanya menghasilkan



sedikit bintil (Sutedjo et al., 1991). Beberapa spesies Rhizobium yang spesifik

terhadap tumbuhan inangnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah.

Tabel 2.1. Kesesuaian Spesies Rhizobium dengan Tanaman Inangnya

Nama spesies Tanaman inang
R. leguminosarum Phisum, Lathyrus, Vicia, Lens, Phaseolus, Trifolium
R. lupinii Lupinus, Ornithopus
R. galegae Galega
R. tropici Phaseolus vulgaris, Leucaena
R. etli Phaseolus vulgaris
R. gallicum Phaseolus vulgaris
R. giardinii Phaseolus vulgaris
R. hainanense Desmodium, Stylosanthes, Centrosema, Acacia, Zornia,

Macroptilum
R. mongolense Medicago rutenica
R. huautlense Sesbania herbacea
R. yanglingense Coronilla, Gueldenstaedtia, Amphicarpaea
R. sullae Hedysarum coronarium
R. indigoferae Indigofera
R. loesense Astragalus
R. daejoenense Medicago
R. radicicola Beij.* Trifolium, Phaseolus
R. meliloti* Medicago sp
R. trifolii* Clover
R. japonikum* Glicine max

Sumber: Sutedjo et al. (1991)* dan Willems (2006)

2.3.1. Ekologi Rhizobium

Hasil penelitian Purwaningsih (2005) menyatakan bahwa pada tanah yang

didominasi oleh sejumlah tumbuhan ternyata  populasi Rhizobium lebih tinggi

dibandingkan dengan tanah yang tidak ada tumbuhannya. Hal ini terjadi karena

tanah yang ditumbuhi aneka tumbuhan tentunya mengandung bahan – bahan

organik dalam jumlah memadai. Aneka macam bahan organik tersebut sangat

dibutuhkan untuk kelangsungan hidup bakteri, seperti halnya penambat nitrogen.

Semakin banyak bahan organik yang tersedia, ternyata populasi bakteri semakin

tinggi. Tumbuhan leguminosa yang merupakan inang bakteri Rhizobium juga



memberikan keuntungan  kepada Rhizobium dalam berkompetisi dengan mikroba

tanah lainnya.

Sprent (1976) cit Purwaningsih (2005) menyatakan kehidupan dan

populasi bakteri ini sangat dipengaruhi beberapa Faktor seperti pH, kelembapan,

iklim, kondisi fisik, dan kimia tanah. Kondisi lingkungan yang menjadi masalah

bagi  kelompok Rhizobia adalah tanah marginal dengan curah hujan rendah, suhu

ekstrim, tanah masam dengan status hara rendah, dan rendahnya kemampuan

retensi air oleh tanah (Hajoeningtijas, 2012). Rhizobium dapat hidup pada pH 3,2

– 10, namun akan hidup secara optimum pada pH 5,5 – 7,0 kecuali strain yang

berasal dari tanah masam. Suhu juga merupakan faktor pembatas pertumbuhan

Rhizobium, dimana Rhizobium dapat hidup optimum pada suhu 18 oC - 28 oC dan

akan mati pada suhu diatas 60 oC (Sutedjo et al., 1991).

Mulyadi (2012) menyatakan Rhizobium muda membutuhkan unsur

nitrogen  dalam jumlah sedikit  untuk mencukupi kebutuhan N sebelum

Rhizobium menetap dengan baik pada akar tumbuhan inangnya, oleh karena itu

perlu diberikan sedikit  pupuk N pada saat awal aplikasi Rhizobium ke lapangan.

Akan tetapi Rhizobium tidak dapat bekerja maksimal dalam tanah yang tinggi

kandungan nitrogennya, karena N yang tersedia dalam bentuk nitrat di dalam

tanah langsung diserap tanaman dan meniadakan perubahan bentuk rambut-

rambut akar yang diperlukan Rhizobium sehingga mengurangi jumlah nodul.

Selain itu penggunaan dosis N yang tinggi dalam tanah dapat menyebabkan

bakteri Rhizobium keracunan nitrit yang mengakibatkan terjadi penurunan jumlah

bintil akar, fiksasi N dan produksi tanaman (Husin, 2012).



2.4. Simbiosis Rhizobium dan Leguminosa

Tanaman leguminosa baik herba maupun perdu/pohon mempunyai

kemampuan mengikat N2 udara (bentuk N yang tidak tersedia bagi tanaman) dan

mengubahnya menjadi bentuk N yang tersedia bila bersimbiosis dengan bakteri

Rhizobium. Simbiosis ini merupakan proses yang komplek yang dipengaruhi oleh

faktor biotik maupun faktor lingkungan (abiotik). Usaha memanipulasi faktor-

faktor yang terlibat secara optimal akan dihasilkan fiksasi N yang optimal pula.

Interaksi tanaman inang dan bakteri Rhizobium bervariasi, dari yang moderat

sampai yang spesifik, sehingga perlu diidentifikasi kombinasi antara spesies dan

Rhizobia yang mempunyai kemampuan tinggi mengikat N2 (Armiadi, 2009).

2.4.1. Mekanisme Pembentukan Bintil Akar

Bakteri Rhizobium berkumpul di sekitar rambut – rambut akar secara

alami maupun pada media buatan dengan pemberian inokulan atau preparat hidup

bakteri Rhizobium (Sutedjo et al., 1991). Sehubungan dengan berkumpulnya

bakteri tersebut, akar akan mengekskresikan atau mengeluarkan senyawa triptofan

yang menyebabkan bakteri berkembang pada ujung akar rambut. Kemudian

Triptofan diubah oleh Rhizobium menjadi IAA (Indole Acetic Acid) yang

menyebabkan akar membengkok Karena adanya interaksi antara akar dengan

Rhizobium. Kemudian bakteri merombak dinding sel akar tanaman sehingga

terjadi kontak antara keduanya. Benang infeksi terbentuk, yang merupakan

perkembangan dari membran plasma yang memanjang dari sel terinfeksi. Setelah

itu Rhizobium berkembang di dalam benang infeksi yang menjalar menembus sel-

sel korteks sampai parenkim. Di dalam sel kortek, Rhizobium dilepas di dalam

sitoplasma untuk membentuk bakteroid dan menghasilkan stimulan yang



merangsang sel korteks untuk membelah. Pembelahan tersebut menyebabkan

proliferasi jaringan, membentuk struktur bintil akar yang menonjol sampai keluar

akar tanaman, yang mengandung bakteri Rhizobium (Armiadi, 2009)

Bintil akar tidak selalu tumbuh di pangkal akar, ada juga yang tumbuh di

ujung-ujung akar. Tidak selalu bintil akar dihuni oleh bakteri Rhizobium yang

tepat dan efektif. Ciri bintil akar yang efektif adalah bila dibelah melintang akan

memperlihatkan warna merah muda hingga kecoklatan di bagian tengahnya.

Pigmen merah leghemeglobin ini yang paling berperan dalam memfiksasi N.

Pigmen itu dijumpai dalam bintil akar antara bakteroid dan selubung membran

yang mengelilinginya. Jumlah leghemoglobin di dalam bintil akar memiliki

hubungan langsung dengan jumlah nitrogen yang difiksasi (Novriani, 2011).

2.5. Metode Eksplorasi dan Isolasi Rhizobium

Bakteri Rhizobium merupakan bakteri tanah yang hidup bersimbiosis

dengan tumbuhan leguminosa. Akan tetapi Rhizobium juga dapat hidup di tanah

di sekitar perakaran tumbuhan, karena akar tumbuhan tersebut mengeluarkan

eksudat yang menjadi sumber nutrisi untuk bakteri (Purwaningsih, 2008). Untuk

mendapatkan isolat Rhizobium dapat dilakukan dengan cara mengisolasi tanah di

sekitar perakaran tumbuhan. Sampel tanah yang akan diisolasi diambil dari daerah

perakaran tumbuhan yang telah di tentukan sebelumnya. Setiap 1 gram sampel

tanah disuspensi dalam  9 ml  larutan NaCl 0,85% dalam tabung reaksi, kemudian

dihomogenkan dengan menggunakan vortex, diperoleh seri pengenceran 10-1.

Pengenceran dilanjutkan hingga diperoleh seri pengenceran 10-1 sampai 10-5,

kemudian dipipet 0,1 ml suspensi dari pengenceran 10-1 hingga 10-5, dimasukkan



dalam cawan petridish yang telah berisi media YEMA (Yeast Extract Mannitol

Agar) sebagai media dasar (Purwaningsih, 2005).

Menurut Fuskhah et al. (2007) untuk mendapatkan isolat Rhizobium juga

dapat dilakukan dengan cara mengisolasi bakteri dari bintil akar yang dikoleksi

dari beberapa jenis leguminosa dengan cara memisahkan bintil akar dengan

memotong akar 0,5 cm pada setiap sisi bintil akar.  Bintil akar direndam dalam

larutan Sodium Hypochlorid 1,5% selama ± 5 menit untuk membunuh mikroba

lain yang menempel pada bintil akar, kemudian bintil akar direndam dalam

alkohol 97% selama ± 5 menit, selanjutnya bintil akar dibilas sebanyak 3 - 5 kali

dengan aquades steril. Bintil akar yang telah steril dipindahkan pada plate

kemudian bintil akar digerus dengan batang pengaduk steril, dengan

menggunakan ose cairan bintil akar di inokulasikan ke dalam petridis berisi media

YEMA + congo red atau menggunakan media NA (Nutrien agar) dan diinkubasi

pada suhu 28°C (Heliati, 2003; Surtiningsih, 2009).


