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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Perkebunan Buah 

2.1.1 Jambu 

Jambu biji (Psidium guajava L.) termasuk dalam Famili Myrtaceae 

merupakan buah yang cukup dikenal masyarakat Indonesia, padahal sebenarnya 

tanaman ini berasal dari daerah Amerika Tengah terutama Meksiko dan Peru. 

Tanaman ini sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, terutama di daerah tropis. 

Tanaman jambu biji sangat toleran terhadap kondisi lingkungan yang buruk 

misalnya kekeringan, lahan batu dan pH rendah (Fachruddin 2008).  

Menurut Parimin (2005), klasifikasi tanaman jambu adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Myrtaceae  

Genus  : Psidium 

Spesies : Psidium guajava Linn 

Tanaman jambu biji dapat tumbuh pada dataran rendah sampai dataran tingi 

lebih dari 1000 m dpl dengan curah hujan antara 1000-2000 mm pertahun, suhu 

optimum 23°-28° C dan pH tanah 4,5-7,5 (Sunarjono 1987). Jambu biji memiliki 

batang yang cukup kokoh dengan ketinggian mencapai 5-10 meter. Batang pokok 

jambu biji ini tidak ada yang lurus, warnanya coklat muda sampai putih abu-abu  
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dan mudah terkupas berganti kulit baru seirama dengan gejolak membesarnya 

batang. Permukaan batang cukup 16 licin dan bersih dengan sifat kayu yang halus, 

liat, dan tidak mudah patah (Rismunandar 1986). 

2.1.2 Jeruk Keprok 

Jeruk Keprok merupakan komoditas buah-buahan yang mempunyai nilai 

ekonomi penting dan nilai kesehatan yang berarti karena mengandung nilai gizi 

yang tinggi Vitamin C dan A. Produktivitas jeruk keprok rata-rata di Indonesia 

masih rendah, sekitar 16 t/ha/thn, sementara potensi hasil bisa lebih dari 25 t/tha/thn 

(Hanum,2008). 

Menurut Van Stenis (1975), berdasarkan taksonominya, tanaman jeruk 

keprok di klasifikasikan sebagai berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Class   : Dicotyledonae 

Ordo   : Rutales 

Familia  : Rutaceae 

Genus  : Citrus 

Spesies  : Citrus reticulata 

 Tanaman jeruk manis, juga jeruk lainnya, dapat ditanam di daerah antara 

400LS. Namun, tanaman jeruk paling banyak ditanam pada daerah 200–400 LU 

dan 200–400 LS. Disekitar laut tengah, daerah 44 derajat LU, masih merupakan 

daerah yang cocok untuk tanaman jeruk. Daerah subtropis, tanaman jeruk ditanam 

di dataran rendah sampai ketinggian 650 m dpl. Sedangkan di daerah khatulistiwa 

sampai ketinggian 2.000 m dpl. Tanaman jeruk memerlukan sinar matahari yang 

penuh, bila terlindung akan berkurang produktivitasnya (Hanum,2008). 
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2.2 Rhizobakteri 

2.2.1 Rhizobakteri dan Kegunaannya 

Rhizobakteri merupakan bakteri di sekitar perakaran yang mempengaruhi 

dan dipengaruhi kegiatan perakaran, yaitu antara mikroorganisme dan akar terjadi 

interaksi, artinya aktivitas mikroorganisme di dalam zona tersebut akan dipengaruhi 

oleh eksudat akar yang diproduksi (Arrizal,2013). Sedangkan menurut 

Gnanamanickam (2006) , rizobakteri adalah bakteri yang hidup disekitar perakaran 

tanaman dan aktivitasnya dipengaruhi oleh eksudat akar. Rhizobakteri adalah 

bakteri yang hidup di daerah perakaran (rhizosfer ) dan berperan penting dalam 

pertumbuhan tanaman. Dasarnya rhizobakteri dapat dibedakan menjadi dua 

golongan yaitu (1) rhizorhizobakteri yang memacu pertumbuhan tanaman (PGPR : 

plant growth - promoting rhizobacteria ) dan (2) rhizobakteri yang merugikan 

tanaman (DRB : deleterious rhizobacteria ).  

Rhizobakteri dapat digunakan serta dikembangkan sehingga memiliki 

kegunaan yang sangat efektif untuk berbagai aspek dalam pertanian. Alternatif 

untuk mengurangi aplikasi pupuk sintetis dan pestisida adalah menggunakan 

rizobakteri. Aplikasi rizobakteri telah dibuktikan mampu meningkatkan 

pertumbuhan, hasil dan ketahanan tanaman (Anitha dan Rabeeth, 2009 Ahemad dan 

Kibret, 2014; Ernita, 2015; et.al). Selain itu, rhizobakteri yang akan di teliti juga 

akan di uji daya tahan kekeringan atau cekaman osmotiknya. Menurut Ikhwan 

(2006), penerapan rhizobakteri ini dapat bermanfaat bagi petani lahan kering dalam 

hal , memperbaiki pertumbuhan dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap 

cekaman kekeringan sehingga dapat meningkatkan produktifitas tanaman dilahan 

kering, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk N dilahan kering, 
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meningkatkan skala usaha tani dilahan kering pada musim kemarau, Menurunkan 

bahaya puso akibat dampak kekeringan. Hal ini dapat diperkuat dengan penelitian 

(Ikhwan) yang menyebutkan, penggunaan rhizobakteri tersebut diharapkan dapat 

mengatasi cekaman kekeringan dilahan kering.  

2.2.2 Biofertilizer 

 Biofertilizer adalah inokulan berbahan aktif organisme hidup yang 

berfungsi untuk menambat hara tertentu atau memfasilitasi tersedianya hara dalam 

tanah bagi tanaman (Simanungkalit, 2006). Mikroba tersebut antara lain adalah 

Azotobacter, Azospirillum, dan Cellulomonas membantu dalam proses dekomposisi 

yang menghasilkan unsur kalium. 

 Dengan pemakaian biofertilizer diharapkan tidak hanya akan memberi 

dampak positif bagi tanah saja tetapi juga pada pertumbuhan dan produktifitas 

tanaman. Dengan menggunakan biofertilizer akan mengurangi jumlah 

ketergantungan para petani terhadap pupuk kimia. Selain itu, penggunaan 

biofertilizer tidak akan meninggalkan residu kimia seperti pada pemakaian pupuk 

kimia. 

 Menurut Gunalan (1996) dalam Rahmawati (2005), secara garis besar 

fungsi biofertilizer dapat dibagi menjadi berikut: 

1. Penyedia hara. 

2. Pengikat ketersediaan hara 

3. Pengontrol organisme pengganggu tanaman 

4. Pengurai bahan organik dan pembentuk humus 

5. Perombak persenyawaan agrokimia 

6. Pemantap agregat tanah. 
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2.2.3 Cekaman Osmotik 

 Salinitas yang tinggi merupakan salah satu cekaman lingkungan yang 

mengakibatkan tanaman mengalami cekaman osmotik, ketidak-seimbangan hara, 

toksisitas ion tertentu, dan cekaman oksidatif (Kristiono,2013). Konsentrasi garam 

di dalam tanah yang tinggi, terutama garam dari Natrium (Na+) dan Khlor (Cl-), 

merusak struktur tanah, meningkatkan tekanan osmotik sehingga penyerapan air 

dan unsur hara oleh tanaman terganggu (Kurban, H., Saneoka H., Nehira K., Adilla 

R. and Fujita K 1998; Cicek dan Cakirlar 2002; Bohnert 2007; et al. dan Anonim

2011). Penyerapan unsur Na yang berlebihan menyebabkan penurunan penyerapan 

air dan kalium (FAO 2005) Kalium (K) berperan penting untuk mempertahankan 

turgor sel dan aktivitas enzim (Xiong dan Zhu 2001). Cekaman osmotik akibat 

meningkatnya salinitas disebabkan potensial air meningkat sehingga mengurangi 

penyerapan air yang menyebabkan penurunan kandungan air relatif daun (Kabir et 

al. 2004)., yang selanjutnya menyebabkan dehidrasi sel (Ondrasek et al. 

2009).Potensial air pada kapasitas lapang adalah –0,033 MPa. Peningkatan 

konsentrasi garam terlarut menurunkan potensial air dari –1 Mpa sampai –2,5 MPa 

(mega pascal) bahkan dapat mencapai –5 Mpa (Flower dan Flower 2005). Bila 

tekanan osmotik di rhizosfer melebihi te Kemampuan lain dari rhizorhizobakteri 

adalah mampu memproduksi osmolit sebagai osmoprotektan dalam kondisi 

cekaman osmotik maupun cekaman kekeringan (A Ikhwan,2006) . Hartman et al. 

(1991) menyatakan bahwa Azosprillum halopraeferens (penghasil osmoprotektan 

glisin betain ), mampu mempertahankan aktivitas nitrogenase (enzim pemfiksasi 

N) ± 100% pada cekaman osmotik mencapai 27 bar.


