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II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Bakteri Tanah (Rhizobakteri)

Menurut Sessitsch A, Reiter B, and Berg G. (2004, dalam Michael dan 

Andrew, 2004) Mikroorganisme berkontribusi besar untuk fungsi tanah karena 

mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan kualitas tanah dengan 

terlibat dalam perombakan nutrisinya yang selanjutnya mikroba tanaman terkait 

dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Mikroba di alam secara 

umum berperanan sebagai produsen, konsumen, maupun redusen. Jasad produsen 

menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik dengan energi sinar matahari. 

2.1.1. Deskripsi Rhizobakteri 

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 
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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 (Lynch, 1990). Hubungan antara organisme seperti rhizobakteri dan 

akar dapat menguntungkan, maupun merusak, atau tidak berdampak apapun tetapi 

seiring pengaruhya tergantung pada kondisi tanah. 

2.1.2. Jenis-jenis Rhizobakteri 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., J. Vanderleyden, and Y. Okon, 2003). 

Sejumlah bakteri mengkolonisasi akar, hidup secara simbiosis dengan 

memanfaatkan eksudat akar tanaman (Akhtar, A., Hisamuddin, M.I. Robab, Abasi 

and R. Sharf, 2012). Meurut Beneduzi, A., A. Ambrosi, and L.M.P. Passaglia. 

(2012) menyatakan bahwa 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. 
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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 (Lugtenberg and 

Kamilova, 2009). Beberapa peneliti melaporkan bahwa rhizobakteri dari 

kelompok Bacillus sp. dan Pseudomonas sp., mampu melarutkan fosfat (Sutariati, 

2006), sedangkan kelompok Serratia sp., selain mampu meningkatkan 

ketersediaan P (Posfat) juga dapat memfiksasi nitrogen dan mampu mensintesis 

IAA (Gholami A, Biari A, and Nezarat S, 2008). Isolat Bacillus sp. dan P. 

Fluorescens juga dilaporkan mampu mensintesis hormon tumbuh IAA (Sutariati, 

2006), sitokinin (Timmusk S, Grantcharova N, and Wagner EGH, 2005), dan 

giberelin (Joo GJ, Kim YM, Kim JT, Rhee IK, Kim JH, and Lee IJ, 2005). 

2. 2. Tanaman Sayuran 

2.2.1. Deskripsi Umum 

Sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang 

biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau 

setelah diolah secara minimal. Istilah "sayuran" tidak diberi batasan secara ilmiah. 

Kebanyakan sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan, umumnya daun (juga 

beserta tangkainya), tetapi dapat pula batang yang masih muda (misalnya rebung) 

atau bonggol umbi. Sayuran dikonsumsi dengan cara yang sangat bermacam-

macam, baik sebagai bagian dari menu utama maupun sebagai makanan 

sampingan. Kandungan nutrisi antara sayuran yang satu dan sayuran yang lain 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organ_tumbuhan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Daun
https://id.wikipedia.org/wiki/Batang
https://id.wikipedia.org/wiki/Rebung
https://id.wikipedia.org/wiki/Umbi
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pun berbeda-beda, meski umumnya sayuran mengandung sedikit protein atau 

lemak, dengan jumlah vitamin, provitamin, mineral, fiber dan karbohidrat yang 

bermacam-macam (Wikipedia, 2017). 

Beberapa jenis sayuran bahkan telah diklaim mengandung zat antioksidan, 

antibakteri, antijamur, maupun zat anti racun. Seringkali sayuran juga 

mengandung racun dan antinutrisi seperti α-solanin, α-chaconine, enzim inhibitor 

(dari cholinesterase, protease, amilase, dsb), sianida dan sianida prekursor, asam 

oksalat, dan banyak lagi. Tergantung pada konsentrasi, senyawa tersebut dapat 

mengurangi sifat dapat dimakan (edibility, palatability), nilai gizi, dan manfaat 

kesehatan dari diet sayuran. Memasak dan mengolahnya dapat mengurangi 

sejumlah zat tersebut. Sayuran terdiri dari berbagai kelompok yang dapat 

diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis da kegunaan serta kandungan nutrisinya. 

Di seluruh dunia terdapat kurang lebih 10.000 spesies tanaman sebagai tanaman 

sayuran (Wikipedia, 2017).  

2.2.2. Tanaman Kentang (Solanum tuberosum L.) 

Di Indonesia, kentang pertama kali ditemukan pada tahun 1794 di daerah 

Cisarua, Cimahi (Bandung). Jenis kentang yang di tanam di Cisarua di duga 

berasal dari Amerika Serikat, yang dibawa oleh orang–orang Eropa. Varietas 

kentang yang pertama kali didatangkan ke Indonesia adalah Eigenhiemer. Pada 

tahun 1811 kentang sudah ditanam secara luas di berbagai daerah, terutama di 

pegunungan (dataran tinggi) Pacet, Lembang, Pengalengan (Jawa Barat), 

Wonosobo, Tawangmangu (Jawa Tengah), Batu, Tengger (Jawa Timur), Aceh, 

Tanah Karo, Padang, Bengkulu, Sumatera Selatan, Minahasa, Bali dan Flores 

(Rukmana, 1997).  

https://id.wikipedia.org/wiki/Solanin
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Menurut Tjitrosoepomo, G. (1994), dalam sistematika (taksonomi) 

tumbuhan kentang diklasifikasikan sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae (tumbuh – tumbuhan)  

Divisio  : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji)  

Subdivisio : Angiospermae (Berbiji tertutup)  

Clasis  : Dicotyledonae (Biji berkeping dua)  

Ordo  : Tubiflorae (Solanales, Personatae) 

Familia  : Solanaceae  

Genus  : Solanum  

Spesies  : Solanum tuberosum Linn. 

Kentang termasuk tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropika dan 

subtropika, dapat tumbuhn pada ketiggian 500 sampai 3000 m diatas permukaan 

laut (mdpl), dan yang terbaik adalah pada ketinggian 1300 m dpl. tanaman 

kentang dapat tumbuh baik pada tanah yang subur, mempunyai drainase yang 

baik, tanah liat  yang gembur, debu atau bedu berpasir. Tanaman kentang toleran 

terhadap pH pada selang yang cukup luas yaitu 4,5 hingga 8 akan tetapi untuk 

pertumbuhan yang baik dan ketersediaan unsur hara, pH yang baik adalah 5-6,5 

(Ewing dan Keller, 1982). Kentang (Solanum tuberosum L) merupakan tanaman 

sayuran semusim, berumur pendek kurang lebih hanya 90–180 hari dan berbentuk 

perdu atau semak. Bervariasi sesuai varietasnya (Samadi, 1997).  

2.2.3. Tanaman Tomat (Solanum lycopersicum  L.) 

Tanaman tomat merupakan salah satu jenis sayuran buah yang sangat 

dikenal oleh masyarakat, karena rasa buahnya yang memberikan kesegaran pada 

tubuh dengan cita rasa manis dan sedikit rasa masam. Tanaman tomat merupakan 
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sayuran buah yang dapat dibudidayakan di lahan dataran rendah dan dataran 

tinggi (Tim Bina Karya Tani, 2009).  

Di Amerika awalnya orang-orang menganggap tomat adalah cendawan 

beracun, sehingga mereka takut untuk memakannya. Pada tahun 1820, tomat 

mulai dianggap sebagai makanan lezat dan menjadi kegemaran banyak orang. 

Sebenarnya buah tomat mempunyai sifat racun karena buah tomat mengandung 

lycopersicin, tetapi kadar racunnya rendah dan akan hilang dengan sendirinya 

apabila buah telah tua dan matang. Racun inilah yang menyebabkan rasa getir dan 

bau yang tidak enak pada buah tomat yang masih muda (Tugiyono, 2007). 

Berikut ini adalah penamaan secara ilmiah tanaman tomat menurut 

plantamor (2017) : 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas : Asteridae 

Ordo : Solanales 

Famili : Solanaceae (suku terung-terungan) 

Genus : Solanum 

Spesies : Solanum lycopersicum L. 

Tanaman tomat merupakan tanaman merupakan tanaman semusim, yang 

berarti umur tanaman ini hanya untuk satu kali periode panen. Artinya tanaman 

tomat akan mati setelah berproduksi. Tanaman tomat berbentuk perdu atau semak 
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dengan panjangnya mencapai 2 meter. Tanaman tomat memiliki batang berwarna 

hijau dan berbentuk persegi empat sampai bulat. Permukaan batang tomat 

ditumbuhi rambut-rambut halus dan diantara rambut-rambut tersebut biasanya 

terdapat rambut kelenjar. 

Untuk menghasilkan tanaman tomat dengan kualitas yang baik, maka 

berbagai faktor agroklimat yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman harus diperhatikan. Tanaman tomat baik ditanam saat satu hingga 2 

bulan sebelum musim hujan berakhir. Tomat banyak ditanam pada dataran tinggi 

maupun rendah dengan tanah dari jenis lempung berpasir yang subur, gembur, 

kaya akan bahan organik dan mudah mengikat air. Tanaman tomat tidak 

menyukai tanah yang tergenang air atau becek. Tanah yang demikian dapat 

menyebabkan akar-akar tomat mudah busuk dan tidak mampu menghisap zat-zat 

hara dari dalam tanah. Tanaman ini membutuhkan tanah yang gembur, 

mengandung pasir, dan banyak mengandung humus dengan kadar keasaman (pH) 

antara 5-6. Tanaman tomat membutuhkan sinar matahari yang cukup minimum 

10-12 jam per hari. Curah hujan yang baik untuk tanaman tomat adalah 750-1250 

mm per tahun. Suhu yang baik untuk perkecambahan benih tomat berkisar 25-30
o
 

C dan untuk pertumbuhan selanjutnya 10-20
o
C pada malam hari dan 18-20

o
C 

pada siang hari (Redaksi Agromedia, 2007).  


