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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pupuk Hayati 

Pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup untuk 

meningkatkan pengambilan hara oleh tanaman dari dalam tanah atau udara. 

Pemanfaatan pupuk hayati dilakukan berdasarkan respon positif terhadap 

peningkatan efektivitas dan efisiensi pemupukan sehingga dapat menghemat biaya 

pupuk dan penggunaan tenaga kerja. Mikrobia yang digunakan sebagai pupuk 

hayati (biofertilizer) dapat diberikan langsung ke dalam tanah, disertakan dalam 

pupuk organik atau disalutkan pada benih yang akan ditanam (Wardhani, dkk, 

2014). 

Pupuk hayati merupakan suatu bahan yang mengandung mikroorganisme 

bermanfaat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil tanaman, melalui 

aktivitas biologi akhirnya dapat berinteraksi dengan sifat-sifat fisik dan kimia tanah 

(Rusdy, 2010). 

Pupuk hayati merupakan kegiatan memasukkan mikroba ke dalam tanah 

untuk meningkatkan pengambilan hara oleh tanaman dari dalam tanah atau udara. 

Umumnya digunakan mikroba yang mampu hidup bersama (simbiosis) dengan 

tanaman inangnya. Keuntungan diperoleh oleh kedua pihak, tanaman inang 

mendapatkan tambahan unsur hara yang diperlukan, sedangkan mikrobia 

mendapatkan bahan organik untuk aktivitas dan pertumbuhannya. Mikrobia yang 

digunakan sebagai pupuk hayati (biofertilizer) dapat diberikan langsung ke dalam 

tanah, disertakan dalam pupuk organik atau disalutkan pada benih yang akan 
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ditanam. Penggunaan yang menonjol dewasa ini adalah mikrobia penambat N dan 

mikrobia untuk meningkatkan ketersedian P dalam tanah (Purtomo, 2014). 

Pupuk hayati sebagai inokulan berbahan aktif organisme hidup yang 

berfungsi untuk menambat hara tertentu atau memfasilitasi tersedianya hara dalam 

tanah bagi tanaman. Memfasilitasi tersedianya hara ini dapat berlangsung melalui 

peningkatan akses tanaman terhadap hara misalnya oleh cendawan mikoriza 

arbuskuler, pelarutan oleh mikroba pelarut fosfat, maupun perombakan oleh fungi, 

aktinomiset atau cacing tanah. Penyediaan hara ini berlangsung melalui hubungan 

simbiotis atau nonsimbiotis. Secara simbiosis berlangsung dengan kelompok 

tanaman tertentu atau dengan kebanyakan tanaman, sedangkan nonsimbiotis 

berlangsung melalui penyerapan hara hasil pelarutan oleh kelompok mikroba 

pelarut fosfat, dan hasil perombakan bahan organik oleh kelompok organisme 

perombak. Kelompok mikroba simbiotis ini terutama meliputi bakteri bintil akar 

dan cendawan mikoriza (Purtomo, 2014). 

Penggunaan pupuk hayati untuk meningkatkan produktivitas tanaman 

kacang-kacangan semakin menarik dilakukan. Setidaknya ada tiga hal pokok yang 

menjadi pendorongnya, yaitu hilangnya subsidi pupuk anorganik, kelangkaan 

pupuk dan keinginan mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan (Prihastuti, 

2013). 

Banyak jenis pupuk hayati yang berguna bagi tanaman kacang-kacangan, 

yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu pupuk hayati yang aktif 

dalam transformasi unsur N (Nitrogen) dan unsur P (Fosfat), baik yang hidup 

bersimbiosis ataupun hidup bebas (Prihastuti, 2013). 
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2.2 Rhizobium sp. 

Rhizobium adalah salah satu jenis bakteri yang mendapat perhatian sangat 

besar dari ahli mikroorganisme tanah dan penyakit tanaman. Hal ini disebabkan 

karena sifat dari bakteri Rhizobium ini yang sangat agresif dalam mengkolonisasi 

akar menggantikan tempat mikroorganisme yang menimbulkan penyakit atau 

mikroorganisme lain yang merugikan (Muhibuddin, 2009). 

Rhizobium termasuk divisi Protophyta, kelas Schizomycetes, ordo 

Eubacteriales, famili Rhizobiaceae dan genus Rhizobium. Jordan (1982) dalam 

Armiadi (2009), mengklasifikasikan genus Rhizobium menjadi dua grup yaitu 

Rhizobium dengan ciri tumbuh cepat dan bereaksi asam pada medium agar dan 

Bradyrhizobium dengan ciri tumbuh lambat bereaksi alkalin pada media agar. 

Bakteri Rhizobium spp. merupakan salah satu jenis jasad mikro yang hidup 

bersimbiosis dengan tanaman leguminosa dan berfungsi menambat nitrogen secara 

hayati. 

Pada penambatan N udara, tanaman kedelai bersimbiosis dengan bakteri 

Rhizobium yang disebut Rhizobium sp. yang sebelumnya dikenal dengan nama 

Rhizobium japonicum. Pada lahan-lahan yang sebelumnya tidak pernah ditanamai 

kedelai, inokulasi dengan menggunakan Rhizobium sp. merupakan tindakan yang 

tepat, karena pada lahan pertanian yang tidak pernah ditanami kedelai atau kacang-

kacangan, bakteri Rhizobium jarang atau hampir tidak ditemukan sama sekali 

(Muhibuddin, 2009).  

Rhizobium merupakan kelompok bakteri berkemampuan sebagai penyedia 

hara bagi tamanan kedelai. Bila bersimbiosis dengan tanaman legum, kelompok 
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bakteri ini mampu menginfeksi akar tanaman dan membentuk bintil akar. Bintil 

akar berfungsi mengambil nitrogen di atmosfer dan menyalurkannya sebagai unsur 

hara yang diperlukan tanaman inang. Rhizobium mampu menyumbangkan N dalam 

bentuk asam amino kepada tanaman kedelai (Novriani, 2011).  

Bagitu banyak kelebihan Rhizobium pada kedelai. Jika itu diaplikasikan 

secara luas, produksi kedelai nasional pasti meningkat dan penggunaan pupuk 

kimia yang kian mendegradasi kesuburan lahan dapat dikurangi. Pupuk hayati 

Rhizobium tercipta karena pupuk kimia semakin banyak digunakan, padahal justru 

menurunkan produktivitas (Novriani, 2011). 

Pada proses penambatan N, tanaman leguminosa menyediakan lingkungan 

dan karbohidrat untuk metabolisme bakteri, sedangkan bakteri mengubah N2 udara 

menjadi N tersedia bagi tanaman. Tanaman leguminosa mampu tumbuh baik pada 

tanah yang miskin N karena adanya simbiosis dengan Rhizobium, sehingga mampu 

meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman leguminosa, serta mampu 

meningkatkan dan menjaga kesuburan tanah (Armiadi, 2009). 

Ada dua cara infeksi Rhizobium untuk membentuk bintil akar kacang-

kacangan yaitu infeksi melalui rambut akar (root hair entry) dan melalui celah 

(crack entry). Infeksi melalui rambut akar terjadi pada sebagian besar kacang-

kacangan, termasuk kedelai, sedangkan infeksi melalui celah hanya terjadi pada 

beberapa kacang-kacangan termasuk kacang tanah. Perbedaan cara infeksi melalui 

rambut akar dan infeksi melalui celah ditunjukkan secara skematik pada Gambar 1. 

(Suryantini, 2015). 
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Gambar 1. Tahapan dua cara infeksi Rhizobium : melalui rambut akar/penyebaran 

benang infeksi, dan infeksi melalui celah/penyebaran interseluler. 

(Sumber: Suryantini, 2015) 

 

Proses infeksi Rhizobium pada tanaman leguminosa umumnya terjadi dalam 

empat tahap pra infeksi, yaitu kolonisasi rhizobia di daerah rizosfer, penempelan di 

permukaan akar, penyabangan rambut akar dan pembengkokan rambut akar. Pada 

tanaman kacang tanah infeksinya berbeda karena rambut-rambut akar yang normal 

tidak dijumpai. Akan tetapi bentuk menyerupai jumbai sering ditemukan pada 

bagian sambungan axil akar. Pada axil akar tersebut akan terbentuk akar lateral, dan 

pada akar lateral terjadi bintil. Bakteri Rhizobium masuk ke dalam akar melalui 

pangkal akar lateral, karena pada tempat munculnya akar lateral tersebut terjadi 

patahan di epidermis dan korteks sehingga membentuk celah yang dapat dimasuki 
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oleh bakteri Rhizobium. Oleh karena itu bintil akar pada kacang tanah hanya 

berkembang pada tempat munculnya akar lateral. Selama proses ini berlangsung 

tidak terjadi benang infeksi yang dibentuk oleh rambut akar, sehingga rambut akar 

dianggap tidak berperan dalam proses infeksi pada kacang tanah (Suryantini, 2015).   

Purwaningsih (2015) menyatakan bahwa Rhizobium yang mampu 

membentuk binti akar mengindikasikan bahwa Rhizobium yang diinokulasikan 

mempunyai respon positif terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Usman dalam 

Purwaningsih (2015) menemukan bahwa suatu bakteri yang cukup dan sangat 

efektif atau tidak sama sekali efektif, bakteri tersebut mempunyai sifat infektif yaitu 

tidak selalu sanggup membentuk bintil akar efektif penuh, namun dapat membentuk 

bintil akar efektif parsial. Hal tersebut karena hasil penambatan nitrogen bakteri 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan N tanaman inangnya. 

Spesies Rhizobium yang bersimbiosis dengan tanaman kedelai sebagai 

tanaman inangnya adalah Rhizobium japonicum dan Bradyrhizobium japonicum. 

Rhizobium japonicum antara lain mempunyai tipe tumbuh cepat (fast grower) yaitu 

perkembangbiakan memerlukan waktu 2-4 jam, diameter tubuhnya berkisar antara 

2-4 µm, panjangnya 2-3 µm, membentuk koloni selama 3-4 hari, bergerak dengan 

menggunakan 2-6 flagel. Bradyrhizobium japonicum mempunyai karakteristik 

sebagai bakteri tumbuh lambat (slow grower) sekitar 6-7 jam, bergerak dengan 

menggunakan 1 flagel pada kutub atau sub polar, mempunyai waktu regenerasi 
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lebih dari 8 jam jika ditumbuhkan pada media YEM (Yeast Extract Mannithol) agar 

dan berdiameter tidak lebih dari 1 µm dalam waktu 5-7 hari (Mahsunah, 2008). 

Gambar 2. Bintil Akar Tanaman Kedelai (Sumber : Mahsunah, 2008) 

2.3 Faktor Pertumbuhan Bakteri 

Aktivitas mikroba dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lingkungan yang 

menyebabkan perubahan morfologi dan fisiologi mikroba, diantaranya: 

1. Suhu.  Pertumbuhan mikroba memerlukan kisaran suhu tertentu, kisaran suhu 

pertumbuhan mikroba dibedakan menjadi suhu minimum, optimum dan 

maksimum. Suhu minimum adalah suhu terendah tetapi mikroba masih dapat 

hidup. Suhu optimum adalah suhu yang paling baik untuk pertumbuhan 

mikroba, sedangkan suhu maksimum adalah suhu tertinggi untuk kehidupan 

mikroba. Suhu minimum pertumbuhan Rhizobium sekitar 3°C, sedangkan 

suhu optimal bagi kehidupan Rhizobium berkisar 18-26°C, dan suhu maksimal 

untuk pertumbuhannya adalah 45°C (Hidayat, 2010). 

2. pH.  Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan bakteri adalah nilai pH. 

bakteri memerlukan suatu pH optimum (6,5 – 7,5) untuk tumbuh optimal. 

Nilai pH minimum dan maksimum untuk pertumbuhan kebanyakan spesies 

bakteri adalah 4 dan 9. Pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri berkaitan 

dengan aktivitas enzim. Enzim ini dibutuhkan oleh beberapa bakteri untuk 
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mengkatalis reaksi-reaksi yang berhubungan dengan pertumbuhan (Suriani, 

2013). 

3. Tekanan Osmosis.  Tekanan osmosis berhubungan erat dengan kandungan 

air, apabila mikroba diletakkan pada larutan hipertonis maka selnya akan 

mengalami plasmolisis, yaitu terkelupasnya membran sitoplasma dari 

dinding sel akibat mengkerutnya sitoplasma (Hidayat, 2010).  

4. Atmosfer Gas.  Gas-gas utama yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri 

ialah oksigen dan karbon dioksida. Bakteri memperlihatkan keragaman yang 

luas dalam hal respons terhadap oksigen bebas, dan terbagi dalam empat 

kelompok bakteri: aerobik, anaerobik, anaerobik fakultatif, dan 

mikroaerofilik (Noviana, 2009). 

5. Faktor-faktor lain.  Beberapa kelompok bakteri mempunyai persyaratan 

tambahan. Sebagai contoh, organisme fotoautotrofik (fotosintetik) harus 

diberi pencahayaan, karena cahaya adalah sumber energinya. Pertumbuhan 

bakteri dapat dipengaruhi oleh keadaan tekanan osmotik (tenaga atau 

tegangan yang terhimpun ketika air berdifusi melewati membran) atau 

tekanan hidrostatik (tegangan zat alir). Bakteri tertentu, yang disebut bakteri 

halofilik dan dijumpai di air asin, hanya tumbuh bila mediumnya 

mengandung konsentrasi garam yang tinggi (Noviana, 2009). 

 

2.4 Suhu dan Kualitas Pupuk Hayati 

Pupuk hayati pada umumnya disimpan di gudang yang tidak dilengkapi 

dengan pendingin atau refrigerator, bahkan ada kalanya suhu di gudang tersebut 

cukup tinggi membuat viabilitas mikroba pada pupuk hayati menurun. Kemampuan 
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mikroorganisme untuk tumbuh dan melakukan aktivitas enzimatis dipengaruhi oleh 

suhu dan lama penyimpanan. Suhu tinggi umumnya menurunkan viabilitas dan 

aktivitas enzim serta produksi asam organik pada mikroba yang ada di dalam pupuk 

hayati (Dewanti, 2016). 

Suhu optimal untuk Rhizobium berkisar 18°C - 26°C, minimal 3°C dan 

maksimal 45°C. Sedangkan kisaran pH optimal untuk Rhizobium adalah sedikit di 

bawah netral hingga agak alkali, kendati demikian pada pH 5,0 beberapa strain 

Rhizobium masih dapat bertahan hidup (Sari, 2015). 

Teknik sederhana untuk memelihara biakan bakteri, khamir dan jamur adalah 

dengan cara menyimpan dalam tabung agar miring dan menutup dengan minyak 

mineral atau parafin cair.  Dasar teknik penyimpanan ini adalah mempertahankan 

viabilitas mikroba dengan mencegah pengeringan medium, sehingga waktu 

peremajaan dapat diperpanjang hingga beberapa tahun.  Beberapa jenis jamur dapat 

bertahan hidup sampai 20 tahun.  Daya tahan hidup mikroba lebih baik apabila 

biakan disim-pan pada suhu kulkas (4oC) (Machmud, 2001). 

 

2.5 Panjang Gelombang terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang 4 nm hingga 400 nm dengan 

efisiensi tertinggi untuk pengendalian mikroorganisme adalah 365 nm. Salah satu 

sifat ultraviolet adalah daya penetrasi yang sangat rendah, oleh karena itu sinar 

ultraviolet hanya dapat efektif untuk mengendalikan bakteri pada permukaan yang 

terpapar langsung oleh sinar ultraviolet atau bakteri yang dekat dengan permukaan 

medium transparan. Perubahan molekul protein dan asam nukleat dapat merusak 

sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Penghambatan kerja enzim dapat 
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mengakibatkan terganggunya metabolisme atau matinya sel. Terhambatnya sintesis 

asam nukleat dan protein dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel (Srigede, 

2014). 

Sinar ultra violet (UV) diketahui merupakan salah satu sinar dengan daya 

radiasi yang dapat bersifat letal bagi mikroorganisme.  Sinar UV mempunyai 

panjang gelombang mulai 4 nm hingga 400 nm dengan efisiensi tertinggi untuk 

pengendalian mikroorganisme adalah pada 365 nm.  Karena mempunyai efek letal 

terhadal sel-sel mikroorganisme, maka radiasi UV sering digunakan di tempat-

tempat yang menuntut kondisi aseptik seperti laboratorium, ruang operasi rumah 

sakit dan ruang produksi industri makanan dan minuman, serta farmasi.  Salah satu 

sifat sinar ultra violet adalah daya penetrasi yang sangat rendah.  Selapis kaca tipis 

pun sudah mampu menahan sebagian besar sinar UV.  Oleh karena itu, sinar UV 

hanya dapat efektif untuk mengendalikan mikroorganisme pada permukaan yang 

terpapar langsung oleh sinar UV, atau mikroba berada di dekat permukaan medium 

yang transparan.  Absorbsi maksimal sinar UV di dalam sel terjadi pada asam 

nukleat, maka diperkirakan mekanisme utama perusakan sel oleh sinar UV pada 

ribosom, sehingga mengakibatkan terjadinya mutasi atau kematian sel (Ariyadi, 

2009). 

Mutasi adalah suatu perubahan pada rangkaian nukleotida dari suatu asam 

nukleat.  Mutasi dapat berakibat pada kesalahan menyandi protein dan keadaan ini 

jika tidak bersifat letal, biasanya menimbulkan penampakan fenotip yang berbeda 

dari keadaan normalnya.  Karena merupakan perubahan pada materi genetik, maka 

mutasi diwariskan pada keturunannya.  Absorsi radiasi ultra violet menyebabkan 
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modifikasi-modifikasi kimiawi dari nukleoprotein serta menimbulkan hubungan 

silang antara pasangan-pasangan molekul timin.  Hubungan ini dapat menyebabkan 

salah baca dari kode genetik yang akan menghasilkan mutasi sehingga akan 

merusak atau memperlemah fungsi-fungsi vital organisma dan kemudian akan 

membunuhnya (Ariyadi, 2009). 

 

2.6 Hubungan Kemasan dan Kualitas Pupuk Hayati 

Bahan kemasan plastik dibuat dan disusun melalui proses yang disebut 

polimerisasi dengan menggunakan bahan mentah monomer, yang tersusun 

sambung-menyambung menjadi satu dalam bentuk polimer. Dalam plastik juga 

terkandung beberapa aditif yang diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat fisika 

kimia plastik itu sendiri. Bahan aditif yang ditambahkan tersebut disebut komponen 

nonplastik yang berupa senyawa anorganik atau organik yang memiliki berat 

molekul rendah. Bahan aditif dapat berfungsi sebagai pewarna, antioksidan, 

penyerap sinar UV, anti lekat dan masih banyak lagi (Nurminah, 2002). 

Berdasarkan fungsinya pengemasan dibagi menjadi dua, yaitu pengemasan 

untuk pengangkutan dan distribusi (shiping/delivery package) dan pengemasan 

untuk perdagangan eceran atau supermarket (retail package). Pemakaian material 

dan pemilihan rancangan kemasan untuk pengangkutan dan distribusi akan berbeda 

dengan kemasan untuk perdagangan eceran. Kemasan untuk pengangkutan atau 

distribusi akan mengutamakan material dan rancangan yang dapat melindungi 

kerusakan selama pengangkutan dan distribusi, sedangkan kemasan untuk eceran 

diutamakan material dan rancangan yang dapat memikat konsumen untuk membeli 

(Nurminah, 2002). 
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Menurut Erliza dab Sutedja (1987) dalam Nurminah (2002) plastik dapat 

dikelompokkan atas dua tipe, yaitu thermoplastik dan termoset. Thermoplastik 

adalah plastik yang dapat dilunakkan berulangkali dengan menggunakan panas, 

antara lain polietilen, polipropilen, polistiren dan polivinilklorida. Sedangkan 

termoset adalah plastik yang tidak dapat dilunakkan oleh pemanasan, antara lain 

phenol formaldehid dan urea formaldehid. 

Bahan kemasan plastik dibuat dan disusun melalui proses yang disebabkan 

polimerisasi dengan menggunakan bahan mentah monomer, yang tersusun 

sambung-menyambung menjadi satu dalam bentuk polimer. Kemasan plastik 

memiliki beberapa keunggulan yaitu sifatnya kuat tapi ringan, inert, tidak karatan 

dan bersifat termoplastis (heat seal) serta dapat diberi warna (Nurminah, 2002). 

Penggunaan plastik sebagai bahan pengemas mempunyai keunggulan 

dibanding bahan pengemas lain karena sifatnya yang ringan, transparan, kuat, 

termoplatis dan selektif dalam permeabilitasnya terhadap uap air, O2, CO2.  Sifat 

permeabilitas plastik terhadap uap air dan udara menyebabkan plastik mampu 

berperan memodifikasi ruang kemas selama penyimpanan.  Plastik juga merupakan 

jenis kemasan yang dapat menarik selera konsumen (Nurminah, 2002). 

 

2.7 Media 

Media adalah suatu substansi yang terdiri dari campuran zat-zat makanan 

(nutrisi) yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembang biakan jasad renik 

(mikroorganisme). Media dapat berbentuk padat, cair dan semi padat (semi solid). 

Zat makanan yang dibutuhkan bakteri pada umumnya sangat bervariasi, dapat 

berbentuk senyawa-senyawa organik sederhana atau senyawa-senyawa organik 
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komplek (majemuk). Untuk menumbuhkan bakteri pada tanah cukup dengan 

mempergunakan senyawa organik sederhana, tetapi bakteri patogen membutuhkan 

media yang mengandung ekstrak daging bagi pertumbuhan dan perkembang 

biakannya. Ekstrak daging mengandung antara lain: asam-asam amino dan pepton. 

Pepton adalah sebagai sumber atau persediaan nitrogen bagi pertumbuhan bakteri, 

mudah larut dalam air, tidak rusak atau menggumpal pada suhu tinggi dan juga 

berfungsi sebagai buffer (penyangga) (Hidayat, 1999). 

Mikroorganisme dapat ditumbuhkan dan dikembangkan pada suatu substrat 

yang disebut medium. Untuk mengembangbiakkan mikroorganisme seperti jamur, 

bakteri, ataupun yang lainnya diperlukan media. Media adalah suatu substansi yang 

terdiri dari campuran zat-zat makanan (nutrisi) yang diperlukan untuk pertumbuhan 

dan perkembangbiakan jasad renik (mikroorganisme). Media dapat berbentuk 

padat, cair dan semi padat (semi solid). Didalam laboratorium mikrobiologi, kultur 

media sangat penting untuk isolasi, pengujian sifat-sifat fisik dan biokimia bakteria 

serta untuk diagnosa suatu penyakit (Lestari, 2016). 

Dalam bidang mikrobiologi untuk menumbuhkan dan mempelajari sifat-sifat 

mikroorganisme diperlukan suatu media sebagai tempat pertumbuhan 

mikroorganisme. Media pertumbuhan harus memenuhi persyaratan nutrisi yang 

dibutuhkan oleh suatu mikroorganisme.  Nutrisi yang dibutuhkan mikroorganisme 

untuk pertumbuhannya meliputi karbon, nitrogen, unsur non logam seperti sulfur 

dan fosfor, unsur logam seperti Ca, Zn, Na, K, Cu, Mn, Mg, dan Fe, vitamin, air, 

dan energi (Anisah, 2015). 




