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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Tanaman industri merupakan tanaman yang pada umumnya memiliki 

ukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari 

setahun hingga tahunan. Sebagian besar tanaman industri yang dimanfaatkan 

adalah bagian buah dan daunnya. Hasil panen tersebut akan dijadikan produk 

makanan, minuman dan kosmetik. Tanah yang baik untuk tanaman industri terletak 

dilereng-lereng gunung berapi dinamakan tanah Andosol. Selain Andosol terdapat 

jenis tanah lain yang serasi bersyarat, yaitu Latosol dan Podzolik. Kedua jenis tanah 

ini terdapat di daerah yang rendah di bawah 800 mdpl (Effendi, Dedi Soleh., M. 

Syakir., M. Yusron dan Wiratno, 2010). 

Tanah Andisol atau bisa disebut sebagai tanah andosol adalah tanah yang 

berwarna hitam kelam, sangat porous, mengandung bahan organik yang tinggi (8% 

– 30%), mengandung sejumlah N organik dan sangat gembur (Darmawijaya, 1990).

Oleh karena itu, kebanyakan tanah Andisol adalah tanah yang sangat produktif, 

maka secara intensif tanah ini ditanami baik tanaman semusim maupun tanaman 

tahunan dengan produktivitas yang cukup tinggi.  

Gerakan kembali ke alam (back to nature) yang dilandasi oleh kesadaran 

pentingnya melestarikan lingkungan dan kesehatan diri, kini menjadi gaya hidup 

masyarakat dunia dan menjadi program pemerintah khususnya di Indonesia. 

Produksi tanaman yang sehat dan seminimal menggunakan bahan kimia sintetis 

(pupuk dan pestisida kimia) atau bisa dikatakan pertanian organik telah menjadi 

tren dalam pembangunan pertanian. Pertanian organik merupakan sistem 

managemen pengolahan lahan dan produksi yang dapat meningkatkan kesehatan 
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dan kesuburan tanah maupun kualitas ekosistem serta produksi tanaman. 

Kenyataannya, pertanian organik menitikberatkan pada penggunaan bahan yang 

dapat diperbaharui dan bersifat alami serta menghindari penggunaan input sintesis 

maupun produk rekayasa genetika (mikrobiologi) (Munif dan Awaludin, 2011). 

Kriteria yang menjadi syarat pertanian organik adalah tidak menggunakan 

bahan kimia seperti pupuk buatan atau kimia, insektisida, herbisida, fungisida, zat 

pengatur tumbuh (ZPT) pada tanah dan ekosistem (Sharma, 2002). Pupuk buatan  

dan pestisida kimia mampu meningkatkan produksi tanaman secara cepat, akan 

tetapi berdampak negatif terhadap lingkungan, antara lain kesuburan tanah cepat 

menurun atau terdegradasi, pencemaran air dan tanah, bahaya residu pestisida, 

penurunan keanekaragaman hayati (biodiversity), dan ketergantungan pada energi 

yang tidak dapat diperbaharui meningkat. 

Dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia, peningkatan pertumbuhan 

tanaman dengan pupuk hayati relatif lebih aman terhadap kesehatan dan kelestarian 

lingkungan. Salah satu alternatif pupuk hayati (biofertilizer) tersebut dapat berupa 

pemanfaatan mikroorganisme (bakteri tanah) dari alam. Mikroorganisme alam 

memiliki keanekaragaman yang berlimpah dan juga memiliki peranan yang besar 

dalam berbagai bidang salah satunya adalah dalam bidang pertanian. 

Mikroorganisme di alam dapat dibagi menjadi dua yaitu mikroorganisme simbiotik 

dan mikroorganisme non-simbiotik (Pelczar dan Chan, 1986). 

Rhizosfer merupakan lapisan tanah yang berada di sekitar area perakaran 

tanaman dan berperan sebagai pertahanan luar bagi tanaman terhadap serangan 

patogen akar. Populasi mikroorganisme di area rhizosfer biasanya lebih banyak dan 

beragam dibandingkan pada tanah non-rhizosfer. Beberapa mikroorganisme 
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rhizosfer berperan penting dalam siklus hara dan proses pembentukan tanah, 

pertumbuhan tanaman, mempengaruhi aktivitas mikroorganisme serta sebagai 

pengendali hayati terhadap patogen akar (Simatupang, 2008). 

Bakteri sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam 

bidang pangan, bidang kesehatan, bidang industri, bidang lingkungan, bidang 

pertanian serta bidang-bidang lainnya. Bakteri yang berperan didalam bidang 

pertanian, yaitu sebagai pupuk hayati dan biokontrol. Kedua peranan tersebut 

dimanfaatkan berdasarkan sifat dan jenis dari bakteri itu sendiri serta adanya 

hubungan saling menguntungkan antara bakteri dan tanaman (Senthilkumar, M., R. 

Anandham., M. Madhaiyan., V. Venkateswaran., dan T. Sa., 2011).  

Bakteri yang digunakan dalam pupuk hayati dan zat pengatur tumbuh adalah 

bakteri yang berasal dari daerah perakaran tanaman. Bakteri tersebut mampu 

menghasilkan metabolit sekunder dan hormon pertumbuhan tanaman yang 

bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Zat pengatur tumbuh 

(ZPT) yang dihasilkan dapat menambah panjang akar, jumlah rambut akar, berat 

kering akar maupun diameter batang pada berbagai jenis tanaman. Pertumbuhan 

akar yang cepat akan bermanfaat bagi tanaman muda untuk menyerap air dan nutrisi 

dari lingkungannya. Bakteri yang hidup di dalam area perakaran tanaman yang 

sehat dapat berperan sebagai pemacu pertumbuhan tanaman dengan menghasilkan 

senyawa-senyawa ZPT, seperti IAA (Indole Acetic Acid), Giberelin, dan Sitokinin. 

Upaya mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan 

peran mikroba tanah (rhizobakteria) yang bermanfaat melalui upaya peningkatan 

kandungan beberapa unsur hara di dalam tanah, peningkatan efisiensi penyerapan 

unsur hara, memproduksi zat pengatur tumbuh yang dapat meningkatkan 
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perkembangan sistem perakaran tanaman, dan peningkatan aktivitas mikroba tanah 

yang bermanfaat dan meningkatkan kesuburan tanah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di tarik beberapa permasalahan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan yang didapatkan dari uji potensi 

rhizobakteri tanaman industri (Camellia sinensis dan Theobroma cacao)? 

2. Kandungan apa saja yang dihasilkan rhizobakteri tanaman industri 

(Camellia sinensis dan Theobroma cacao) sebagai pupuk hayati dan hormon 

pertumbuhan tanaman? 

3. Apakah rhizobakteri tanaman industri (Camellia sinensis dan Theobroma 

cacao) mampu menghasilkan kelompok senyawa osmoprotektan? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengeksplorasi hasil yang 

didapatkan dari uji potensi rhizobakteri tanaman industri industri (Camellia sinensis 

dan Theobroma cacao) sebagai pupuk hayati. 

 

1.4 Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah : 

Diduga pertumbuhan dan kandungan beberapa rhizobakteri tanaman 

industri yang diteliti berpotensi sebagai pupuk hayati. 
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1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap potensi 

rhizobakteri tanaman industri (Camellia sinensis dan Theobroma cacao) sebagai 

pupuk hayati. 


