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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Jagung 

Menurut Tjirtosoepomo (1983),  Klasifikasi tanaman jagung adalah sebagai 

berikut:  

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta  

Sub Divisi : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledone  

Ordo  : Graminae 

Family  : Graminaceae 

Genus  : Zea  

Jenis  : Zea mays L  

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu bahan pangan yang penting di 

Indonesia karena jagung merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras. 

Jagung merupakan tanaman serelia yang termasuk bahan pangan penting karena 

merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Sebagai salah satu sumber 

bahan pangan, jagung telah menjadi komoditas utama setelah beras (Purwono dan 

Hartono, 2011). 

 Jagung merupakan tanaman semusim (annual). Satu siklus hidupnya 

diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap 

pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. 

Susunan morfologi tanaman jagung terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan 

buah (Wirawan dan Wahab, 2007). Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi 

antara 1-3 m. Jagung memiliki akar serabut dan batang beruas- ruas, memilik
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 bunga jantan yang terdapat pada ujung tanaman, dan bunga betina yang terdapat 

pada tongkol (Warisno, 1998). 

 Untuk pertumbuhan yang baik, tanam jagung memerlukan air dan suhu 

yang cukup tinggi. Tanam jagung memerlukan panas dan lembab dari waktu 

tanam sampai selesai pembuahan. Syarat tumbuh bagi tanaman jagung yakni 

cahaya matahari cukup atau tidak ternaungi (Emedinta, 2004). Suhu di indonesia 

pada umumnya sudah cukup baik untuk pertumbuhan untuk tanaman jagung. 

Suhu optimal yang di butuhkan untuk berkecambahnya biji jagung adalah kurang 

lebih 30 – 32 C, suhu optimum 24 – 30 0C, curah hujan merata sepanjang umur 

tanaman antara 100 – 200 mm per bulan, ketinggian tempat optimal hingga 300 

mdpl. 

2.2 Tanaman Kedelai 

Secara umum, Klasifikasi tanaman kedelai sebagai berikut : 

Divisio  : Spermatophyta 

Classis   : Dicotyledoneae 

Ordo   : Rosales 

Familia  : Papilionaceae 

Genus   : Glycine 

Species  : Glycine max (L.) Merill 

Kedelai (Glycine max L. Mer) merupakan salah satu komoditi pangan dari 

famili leguminoseae yang dibutuhkan dalam pelengkap gizi makanan. Kedelai 

memiliki kandungan gizi tinggi yang berperan untuk membentuk sel-sel tubuh dan 

menjaga kondisi sel-sel tersebut. Kedelai mengandung protein 75-80% dan lemak 

mencapai 16-20 serta beberapa asam-asam kasein (Suhardi, 2002). 
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 Kedelai merupakan tanaman dikotil semusim dengan percabangan sedikit, 

sistem perakaran akar tunggang, dan batang berkambium. Kedelai dapat berubah 

penampilan menjadi tumbuhan setengah merambat dalam keadaan pencahayaan 

rendah (Rukmana dan Yuniarsih, 1996). Kacang kedelai termasuk famili 

Leguminosae (kacang-kacangan). Pada akar tanaman kedelai terdapat bintil-bintil 

akar berupa koloni bakteri Rhizobium japonicum. Bintil akar akan terbentuk 

sekitar 10—20 hari setelah tanam (Suprapto, 2004). Kecambah kedelai tergolong 

epigeous, yaitu keping biji muncul di atas tanah. Warna hipokotil, yaitu bagian 

batang kecambah di bawah keping, ungu atau hijau yang berhubungan dengan 

warna bunga. 

 Tanaman kedelai umumnya tumbuh tegak, berbentuk semak, dan 

merupakan tanaman semusim. Morfologi tanaman kedelai didukung oleh 

komponen utamanya, yaitu akar, daun, batang, polong, dan biji sehingga 

pertumbuhannya bisa optimal. Susunan akar terdiri dari akar tunggang lurus 

masuk kedalam tanah dan mempunyai cabang akar. Cabang akar tersebut 

memiliki bintil akar yang berisi bakteri Rhizobium japonicum (Andrianto dan 

Indarto, 2004). 

2.3 Pupuk Hayati  

Pupuk hayati adalah nama kolektif untuk semua kelompok fungsional 

mikroba tanah yang dapat berfungsi sebagai penyedia hara dalam tanah, sehingga 

dapat tersedia bagi tanaman. Pemakaian istilah ini relatif baru dibandingkan dengan 

saat penggunaan salah satu jenis pupuk hayati komersial pertama di dunia yaitu 

inokulan Rhizobium yang sudah lebih dari 100 tahun yang lalu (Simangunkalit, 

Husen dan Saraswati, 2006).  
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Pupuk hayati bisa dibedakan menjadi pupuk hayati tunggal yang terdiri dari 

satu jenis mikroba ataupun pupuk hayati majemuk yang terdiri dari beberapa jenis 

bakteri. Berdasarkan fungsinya, pupuk hayati dapat dibedakan sebagai berikut :  

a. Pupuk hayati penambat nitrogen.  

Pupuk hayati penambat nitrogen mengandung mikroba yang mampu 

mengikat senyawa nitrogen dari udara, kemudian dengan proses biologi di dalam 

tanah senyawa nitrogen tersebut dapat digunakan oleh tanaman. Ada yang 

bersimbiosis dengan tanamannya seperti bakteri Rhizobium, dan ada yang non-

simbiosis seperti beberapa jenis bakteri Azotobacter chroococcum, Azospirillum, 

dan Bacillus megaterium (Suwahyono, 2011). 

b. Pupuk hayati peluruh fosfat. 

Pupuk hayati peluruh fosfat mengandung mikroba yang mampu 

meluruhkan unsur fosfat yang terikat di dalam tanah sebagai senyawa organik 

atau batuan mineral. Agar dapat diserap oleh tanaman, mekanisme peluruhannya 

berbeda-beda. Seperti halnya mikrobia penambat nitrogen, untuk mikroba peluruh 

fosfat juga ada yang sifatnya simbiosis dan non-simbiosis. Pada prinsipnya, 

mikroba tersebut akan mengeluarkan senyawa asam organik dan melepas ikatan 

fosfat sehingga dapat diserap oleh tanaman. Dilaporkan bahwa inokulan mikroba 

dapat menyumbangkan sekitar 20 –25% kebutuhan fosfat bagi tanaman Ada 

beberapa jenis fungi seperti mikoriza yang bersimbiosis dengan akar tanaman dan 

bakteri, seperti: Bacillus polymyxa, pseudomonas striata, Aspergillus awamori, 

dan Penicillium digitatum yang diidentifikasi mampu melarutkan bentuk P tak 

larut menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman (Sutanto, 2002). 
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c. Pupuk hayati peluruh bahan organik. 

Pupuk hayati peluruh bahan organik, mengandung mikroba yang mampu 

memecah senyawa organik komplek di dalam tanah menjadi senyawa yang lebih 

sederhana atau membentuk senyawa lain. Pada senyawa yang lebih sederhana atau 

membentuk senyawa lain. Pada umumnya, mikroba peluruh bahan organik ada 

karena proses biologi yang sinergi, yaitu proses fermentasi, pembusukan, dan 

sintesis. Fungsi lain dari pupuk hayati peluruh bahan organik adalah sebagai 

pembenah tanah (Soil econditioner), merubah kondisi fisik tanah, menjadikan 

tanah sebagai agregat yang stabil, meningkatkan permeabilitas dan tingkat aerasi 

tanah, serta meningkatkan kandungan biokimia tanah yang kaya akan senyawa 

nutrien anorganik, asam amino, karbohidrat, vitamin, dan bahan bioaktif lainnya 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat memacu pertumbuhan tanaman 

serta meningkatkan hasil dan kualitas panen Contoh mikroba yang berperan dalam 

penguraian bahan organik tanah adalah Lactobacillus sp, Cellulomonas sp, dan 

Bacillus sp (Suwahyono, 2011). 

d. Pupuk hayati pemacu pertumbuhan dan pengendali penyakit.  

Pupuk hayati pemacu pertumbuhan dan pengendali hayati mengandung mikroba 

yang mampu menstimulasi pertumbuhan dan melindungi sistem perakaran 

tanaman serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit 

Lactobacillus sp.bersama bakteri kelompok Bacillus sp. (bakteri selulolitik) 

menghasilkan zat antibiotik. Karenanya bakteri ini dapat membantu tanaman 

dalam menangkal atau bertahan dari serangan patogen-patogen tanaman Selain itu 

Pseudomonas fluorescens menghasilkan antibiotika yang dapat menghambat 
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pertumbuhan patogen, terutama patogen tular tanah dan mempunyai kemampuam 

mengkoloni akar tanaman (Sutanto, 2002). 

2.4 Rizobakteri 

 Rizobakteri merupakan suatu kelompok bakteri yang hidup secara saprofit 

pada daerha rizosfer atau daerah perakaran dan beberapa jenis diantaranya dapat 

berperan sebagai pemacu pertumbuhan tanaman dan atau sebagai agen biokontrol 

terhadap penyakit sehingga mampu meningkatkan hasil tanaman pertanian 

(Sutariati dan Nowak, 2006; Loon, Lanbrecht, Harris, Feng, Kuczmarski, Highley, 

Ishimaru, Arunajumari, Barletta dan Vidaver, 2007). Rizobakteri pemacu tumbuh 

tanaman (RPTT) atau populer disebut plant growth promoting rhizobacteria 

(PGPR) adalah kelompok bakteri menguntungkan yang agresif ‘menduduki’ 

(mengkolonisasi) rizosfer (lapisan tanah tipis antara 1-2 mm di sekitar zona 

perakaran). Antivitas rizobakteri pemacu tumbuh tanaman (RPTT) memberi 

keuntungan bagi pertumbuhan tanaman, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pengaruh langsung rizobkateri pemacu tumbuh tanaman didasarkan atas 

kemampuannya menyediakan dan memobilisasi atau memfasilitasi penyerapan 

berbagai unsur hara dalam tanah serta mensintesis dan mengubah konsentrasi 

berbagai fitohormon pemacu tumbuh. Sedangkan pengaruh tidak langsung 

berkaitan dengan kemampuan rizobakteri pemacu tumbuh tanaman menekan 

aktivitas patogen dengan cara menghasilkan berbagai senyawa atau metabolit 

seperti antibiotik dan siderophore (Kloepper, Mahaffee, Mcinroy dan Backman, 

1991). 

 Secara umum fungsi rizobakteri dalam meningkatkan pertumbuhan 

tanaman dibagi dalam tiga kategori, yaitu: a) sebagai pemacu atau perangsang 
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pertumbuhan (biostimulants) dengan mensintesis dan mengatur konsentrasi 

berbagai zat pengatur tumbuh (fitohormon) seperti asam indol asetat (AIA), 

giberellin, sitokinin dan etilen dalam lingkungan akar; b) sebagai penyedia hara 

(biofertilizer) dengan menambat N2 dari udara secara asimbiosis dan melarutkan 

hara P yang terikat di dalam tanah; dan c) sebagai pengendali patogen berasal dari 

tanah (bioprotectants) dengan cara menghasilkan berbagai senyawa atau metabolit 

anti patogen seperti siderphore, β-1,3-glukanase, kitinase, antibiotik dan sianida 

(Tenuta, 2006; Cattelan, Hartel dan Fuhrmann, 1999). 

 Mekanisme Rizobakteri pemacu tumbuh tanaman dalam memacu atau 

meningkatkan pertumbuhan tanaman belum sepenuhnya dipahami. Hal ini terkait 

dengan kompleksitas peran rizobakteri pemacu tumbuh tanaman (RPTT) bagi 

pertumbuhan tanaman dan beragamnya kondisi fisik, kimia dan biologi di 

lingkungan rizosfer. Namun diyakini bahwa proses pemacu tumbuh tanaman 

dimulai dari keberhasilan rizobakteri pemacu tumbuh tanaman (RPTT) dalam 

mengkolonisasi rizosfer. 

 Lingkungan rizosfer yang dinamis dan kaya akan sumber energi dari 

senyawa organik yang dikeluarkan oleh akar tanaman (eksudat akar) merupakan 

habitat bagi berbagai jenis mikroba untuk berkembang dan sekaligus sebagai 

tempat pertemuan dan persaingan mikroba (Sorensen, 1997). Setiap tanaman 

mengeluarkan eksudat akar dengan komposisi yang berbeda-beda sehingga 

berperan juga sebagai penyeleksi mikroba, pengaruhnya dapat meningkatkan 

perkembangan mikroba tertentu dan menghambat mikroba lain (Grayston, Wang, 

Campbell, dan Edwards, 1998). Semakin banyak eksudasi akar, akan semakin 

besar jumlah dan keragaman mikroba. Kondisi ini akan meningkatkan persaingan 
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dalam proses kolonisasi rizosfir. Rizobakteri merupakan mikroba kompetitor yang 

paling efisien yang mampu menggeser kedudukan mikroba pribumi (native) di 

lingkungan rizosfir sampai pada masa pertengahan umur tanaman (Kloepper dan 

Schroth, 1981). 




