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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bakteri Tanah (Rhizobakteri) 

2.1.1 Deskripsi Bakteri Tanah 

Area akar tanaman merupakan tempat berkembangbiak yang baik bagi 

pertumbuhan mikroba terutama bagi rhizobakteri. Hubungan antara bakteri dan 

akar tanaman akan meningkatkan ketersediaan kebutuhan nutrisi bagi keduanya. 

Permukaan akar tanaman dapat disebut rhizoplane. Sedangkan rhizosfer adalah 

lapisan tanah yang menyelimuti permukaan akar tanaman yang masih dipengaruhi 

oleh aktivitas akar. Tebal dan tipisnya lapisan rhizosfer setiap tanaman berbeda-

beda. Rhizosfer merupakan habitat yang sangat baik bagi pertumbuhan bakteri oleh 

karena itu, akar tanaman menyediakan berbagai bahan organik yang umumnya 

menjadi tempat pertumbuhan mikroba (Sumarsih, 2003). 

Kualitas biologi (bahan orgaanik) tanah meningkat dengan adanya 

mikroorganisme tanah terutama pada area rhizosfer. Menurut Simatupang (2008), 

rhizosfer merupakan bagian tanah yang berada di area sekitar perakaran tanaman. 

Populasi mikroorganisme di area rhizosfer umumnya lebih banyak dan beragam 

dibandingkan pada tanah nonrhizosfer. Aktivitas mikroorganisme rhizosfer 

dipengaruhi oleh nutrisi yang dihasilkan oleh perakaran tanaman budidaya. 

Beberapa mikroorganisme rhizosfer berperan dalam siklus hara, kualitas tanah, 

proses pembentukan tanah, memengaruhi aktivitas mikroorganisme, pertumbuhan 

tanaman, serta sebagai pengendali hayati terhadap penyakit pada akar. 

Berdasarkan biografinya, area rhizosfer dicirikan dengan aktivitas biologi 

yang paling tinggi pada tanah (Patkowska, 2002). Lingkungan rhizosfer ditentukan 

oleh interaksi dari tanah, tanaman, dan organisme yang berhubungan dengan akar
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(Lynch, 1990). Hubungan antara organisme seperti rhizobakteri dan akar dapat 

menguntungkan, maupun merusak, atau tidak berdampak apapun tetapi seiring 

pengaruhya tergantung pada kondisi tanah. 

Penelitian yang dilakukan Antaya dan Callahan (1997), menyatakan bahwa 

aktifitas rhizobakteri berperan penting dalam kesuburan tanah dan produktifitas 

tanaman, dimana aktifitasnya selalu berubah-ubah. Kemampuan tanah untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman didasarkan pada keberadaan dan 

keseimbangan banyak senyawa seperti Fosfor (P), Kalsium (K), Sulfur (S), dan 

Natrium (Na). Bakteri bermanfaat untuk merombak dan mendaur ulang senyawa-

senyawa ini. 

Jumlah bakteri di dalam tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhannya, seperti suhu, kelembapan, aerasi dan sumber 

energi atau nutrisi berupa bahan organik. Tetapi secara umum populasi bakteri yang 

terbesar terdapat di bagian permukaan atau 15 cm – 25 cm dari permukaan tanah. 

Mikroorganisme tanah lebih banyak ditemukan pada permukaan tanah karena 

banyak tersedia bahan organik. Oleh karena itu, mikroorganisme lebih banyak 

berada pada lapisan tanah yang paling atas (Alexander, 1977). 

 

2.1.2 Jenis Rhizobateri dan Keunggulannya 

Rhizosfer merupakan lingkungan di sekitar perakaran tanaman yang kaya 

akan nutrisi, eksudat yang dihasilkan oleh akar tanaman dansangat diperlukan oleh 

mikroorganisme (Dobbelaere, S., I. Vanderleyden, and Y. Okon., 2003). Sejumlah 

bakteri mengkolonisasi akar, hidup secara simbiosis dengan memanfaatkan eksudat 

akar tanaman (Akhtar, A., Hisamuddin, M.I. Robab, Abbasi, and R. Sharf., 2012). 

Beneduzi, A., A. Ambrosi, and L.M.P. Passaglia., (2012) menyatakan bahwa 
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kelompok bakteri ini dikenal dengan Rhizobakteri Pemacu Tumbuh Tanaman 

(RPTT). Group RPTT mampu mensekresikan senyawa-senyawa yang berguna bagi 

pertumbuhan tanaman, menghasilkan antibiotik, kompetisi makanan dan 

menginduksi ketahanan tanaman terhadap patogen penyakit dan hama. 

Hasil percobaan Ernita, M., T. Habazar., Nasrun dan Jamsari., (2015) 

didapatkan 2 isolat rhizobakteri indigenus yaitu Pseudomonas genophilata dan 

Bacillus pumilus mampu menginduksi ketahanan, meningkatkan pertumbuhan dan 

hasil bawang merah secara in planta. Pengembangan rhizobakteri sebagai agen 

hayati dan meningkatkan pertumbuhan telah banyak dilakukan (Hayat, R.,S. Ali, 

U. Amara, R. Khalid dan I. Ahmed., 2010; Lugtenberg and Kamilova, 2009). 

Beberapa peneliti melaporkan bahwa rhizobakteri dari kelompok Bacillus spp. dan 

Pseudomonas spp., mampu melarutkan fosfat (Sutariati, 2006), sedangkan 

kelompok Serratia spp., selain mampu meningkatkan ketersediaan P (Posfat) juga 

dapat memfiksasi nitrogen dan mampu menyintesis IAA (Gholami, A, A. Biari, S. 

Nezarat., 2008). Isolat Bacillus spp. dan P. Fluorescens juga dilaporkan mampu 

menyintesis hormon tumbuh IAA (Sutariati, 2006), sitokinin (Timmusk S, N. 

Grantcharova, E.G.H. Wagner., 2005), dan giberelin (Joo GJ, Kim YM, Kim JT, 

Rhee IK, Kim JH, Lee IJ., 2005). 

 

2.1.3 Rhizobakteri Sebagai Pemacu Pertumbuhan Tanaman 

Rhizobakteri dapat ditemukan pada lingkungan rhizosfer tanaman, dimana 

suatu lapisan tipis tanah yang menyelimuti permukaan akar dan memberikan 

pengaruh yang positif maupun negatif terhadap pertumbuhan tanaman. Berikut 

adalah beberapa genus rhizobakteri yang bersifat sebagai PGPR yaitu 

Pseudomonas, Enterobacter, Azospirilum, Azotobacter, Burkholderia, Bacillus dan 
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Serratia (Podile and Kishore 2006). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

peranan rhizobakteri mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

dan hasil produksi tanaman. Kemampuan rhizobakteri untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil produksi tanaman tergantung pada jenis rhizobakteri dan 

jenis tanaman. 

Rhizobakteri adalah bakteri yang hidup di area perakaran (rhizosfer) dan 

berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Bakteri tersebut hidup secara 

berkoloni dan mengelilingi akar tanaman. Manfaat bagi tanaman, keberadaan 

mikroorganisme akan sangat baik. Bakteri ini memberi keuntungan dalam proses 

fisiologi tanaman dan pertumbuhannya serta biologis bagi tanah. 

Rhizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman adalah kelompok bakteri yang 

menguntungkan dan cepat membentuk koloni di area rhizosfer (bagian perakaran). 

Rhizobakteri tersebut dapat menguntungkan bagi tanaman baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Pengaruh langsung rhizobakteri berdasarkan 

kemampuannya untuk menyediakan dan membantu penyerapan berbagai unsur 

hara di dalam tanah serta menyintesis dan mengubah konsentrasi fitohormon 

pemacu pertumbuhan tanaman (ZPT). Sedangkan secara tidak langsung berkaitan 

dengan kemampuan menekan aktivitas penyakit dengan menghasilkan berbagai 

senyawa atau metabolit seperti antibiotik (Kloepper, 1993). 

Zat pengatur tumbuh (ZPT) adalah senyawa yang dalam jumlah sedikit 

dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan produktifitas tanaman. Zat 

pengatur tumbuh mampu diproduksi oleh bakteri tertentu dan juga dapat dihasilkan 

oleh tanaman untuk mempengaruhi proses fisiologis tumbuhan (Hanafiah Anas, 

Napoleon dan Ghoffar., 2005). Indole Acetic Acid (IAA) termasuk fitohormon 
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golongan auksin alami dan berperan sebagai zat peningkat pertumbuhan tanaman 

karena dapat meningkatkan sintesis DNA, RNA, dan pemanjangan sel tanaman 

dengan meningkatnya pertukaran proton (Aslamsyah, 2002). 

Indole Acetic Acid secara kimia hampir menyerupai asam amino triptofan 

dimana dianggap sebagai asal dari bentuk molekul IAA. Triptofan mengalami 

dekarboksilasi menjadi triptamin, kemudian dioksidasi dan deaminisasi untuk 

menghasilkan indol asetal dehid. Molekul ini akan mengalami oksidasi lebih lanjut 

untuk menghasilkan asam indol asetat (IAA). IAA adalah hormon penting bagi 

berbagai aspek pertumbuhan tanaman untuk meregulasi proses fisiologi, seperti 

pembelahan dan diferensiasi sel serta sintesa protein. Konsentrasi auksin yang 

optimum, dapat membuat sel-sel penyusun kambium aktif membelah dan terbentuk 

lapisan xilem yang cukup tinggi. IAA mendukung pemanjangan batang dengan 

memaksimalkan pembesaran ukuran sel dan pembelahannya (Bialek K, L 

Michalczuk, dan J.D Cohen., 2007) 

 

2.1.4 Biofertilizer (Pupuk Hayati) 

Biofertilizer (pupuk hayati) adalah formulasi mikroorganisme atau 

organisme hidup yang bila diterapkan pada pembibitan tanaman, permukaan 

tanaman atau tanah, akan membentuk koloni dibagian rhizosfer atau bagian dalam 

tanaman dan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan menambah 

ketersediaan nutrisi utama untuk tanaman (Vessey, 2003). Beberapa penelitian 

lainnya mendefinisikan biofertilizer sebagai sistem penyedia nutrisi tanaman yang 

melibatkan proses biologis yaitu dengan mikroorganisme (Aggani, 2013). Bahan 

yang mengandung mikroba hidup dan dapat membantu dalam meningkatkan 

kesuburan tanah baik melalui fiksasi nitrogen, pelarutan fosfor atau pengomposan 
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limbah organik atau dengan menghasilkan zat pengatur tumbuh melalui aktivitas 

biologisnya untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman (Narula 

Kumar, V., D. V. Pathak, S. S. Dudeja, R. Saini, R. Giri, S. Narula, R. C. Anand., 

2013). Produk yang mengandung komposisi (padat atau cair) berbasis 

mikroorganisme hidup yang berguna dalam bidang pertanian misalnya sebagai 

pemfiksasi nitrogen, pelarut fosfor atau zat pengatur tumbuh dan nutrisi untuk 

meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman (Simiyu Wafukho S, Masso C, N 

Nangayo., 2013). 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa biofertilizer 

adalah produk atau formulasi yang manfaatnya sama seperti pupuk kimia yaitu 

menyediakan unsur hara N, P, K atau unsur hara dan substansi lainnya (hormon 

pertumbuhan) untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Selain itu, di 

dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011, 

dijelaskan bahwa pupuk hayati atau biofertilizer adalah produk biologi aktif dengan 

tipe organik yang terdiri atas mikroba untuk meningkatkan efisiensi pemupukan, 

kesuburan, dan kesehatan tanah. 

 

2.2 Tanaman Industri 

2.2.1 Deskripsi 

Tanaman industri sebagai salah satu wujud pemanfaatan alam memiliki 

banyak pengaruh terhadap lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Tanaman industri  

merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia saat ini. 

Tanaman industri adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu 

pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, antara lain 

mengolah, memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan 
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ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pelaku usaha (Hardjowigeno, 2007). 

 

2.3 Tanaman Industri Teh (Camellia sinensis) 

2.3.1 Klasifikasi Tanaman Teh 

Menurut Tuminah (2007) klasifikasi tanaman teh (Camelia sinensis): 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Ericales 

Famili  : Theaceae 

Genus  : Camellia 

Spesies  : Camelia sinensis   

 

2.3.2 Deskripsi Tanaman Teh 

Tanaman teh (Camelia sinensis) berasal dari Asia Tenggara (Gambar 1). 

Pada tahun 2737 SM, teh sudah dikenal di Cina, bahkan sejak abad ke-4 M telah 

dimanfaatkan sebagai salah satu komponen ramuan obat. Tanaman teh pertama kali 

masuk Indonesia pada tahun 1684, berupa biji teh dari Jepang yang dibawa oleh 

Andreas Cleyer dan ditanam sebagai tanaman hias di Jakarta, kemudian pada tahun 

1824 Sierbold mempromosikan usaha pembudidayaan dengan bibit teh dari Jepang. 

Selanjutnya, teh berhasil ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun 1826 (Somantri, 

2011).  
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Gambar 1. Daun Teh Hijau (Camelia sinensis) (Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Usaha perkebunan teh pertama di Indonesia dipelopori oleh ahli teh Jacobus 

Lodewijk pada tahun 1828. Sejak saat itu teh merupakan komoditas yang 

menguntungkan sehingga pada masa pemerintahan Vanden Bosch, teh menjadi 

salah satu tanaman yang harus ditanam rakyat melalui politik tanam paksa. Setelah 

Indonesia merdeka, usaha perkebunan dan perdagangan teh diambil alih oleh 

pemerintah Republik Indonesia (Somantri, 2011). 

 

2.4 Tanaman Industri Kakao (Theobroma cacao L) 

2.4.1 Klasifikasi Tanaman Kakao 

Menurut Tjitrosoepomo (1988) klasifikasi tanaman ini sebagai berikut :  

Divisi : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angioospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Sub kelas  : Dialypetalae 

Bangsa  : Malvales 

Suku  : Sterculiaceae 

Marga  : Theobroma 

Jenis  : Theobroma cacao L 

 

2.4.2 Deskripsi Tanaman Kakao 

Kakao merupakan tanaman perkebunan penghasil biji coklat yang berasal 

dari hutan-hutan tropis Amerika Tengah dan bagian utara Amerika Selatan. Secara 
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umum tanaman kakao dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu Forastero, Criollo, 

dan Trinitario yang merupakan hasil persilangan antara Forastero dengan Criollo 

(Wahyudi, 2008). Tanaman kakao dimanfaatkan bijinya, meskipun buahnya juga 

dapat dimakan (Gambar 2).  

 
Gambar 2. Tanaman kakao (Theobroma cacao L) (Dokumentasi pribadi) 

Biji kakao mengandung alkaloid Theobromin yang merupakan stimulan 

ringan. Biji kakao merupakan bahan dasar pembuatan coklat yang diperoleh dengan 

memanggang dan menggilingnya menjadi bubuk coklat, dan diolah menjadi 

berbagai jenis makanan maupun minuman yang banyak digemari. Indonesia 

merupakan salah satu produsen kakao terbesar di Asia Tenggara, dan sentra 

produksinya tersebar di berbagai wilayah (Wood dan Lass, 1985).  

 

 

 


