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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nitrogen, fosfat, dan kalium adalah unsur unsur yang kurang tersedia dalam 

sebagian besar tanah pertanian sehingga para petani memberikan pupuk tambahan 

untuk keberlangsungan pertanian. Ketiga unsur makro tersebut digunakan dalam 

tanaman dalam jumlah lebih besar dibanding unsur-unsur penting lain (Idiyah, et 

al., 1995). Salah satu dari ketiga unsur tersebut yang memiliki pengaruh besar 

dalam produksi tanaman adalah fosfat. Fosfat sangat berperan dalam proses 

pembelahan sel, pembentukan bunga, buah, biji, serta sebagai transfer energi 

misalnya ATP dan ADP (Hardjowigeno, 2015).  Unsur fosfat dipandang sebagai 

unsur pengatur atau penentu produktivitas hayati (Notohadiprawiro, 1999). Unsur 

fosfat yang tersedia pada tanah masam berkisar 11,3 me/100g, angka tersebut 

tergolong rendah (Haryono, 2013).  

Kekurangan P didalam tanah salah satu faktornya terjadi pengikatan 

(fiksasi) oleh Al pada tanah masam atau oleh Ca pada tanah alkalis (Hardjowigeno, 

2015) sehingga tanaman tidak mampu menyerap P dalam bentuk terikat. Defisiensi 

fosfat selalu timbul akibat rendahnya konsentrasi H2PO4
- dan HPO4

2- pada tanah. 

Fosfat yang diserap tanaman dalam bentuk H2PO4
-, HPO4

2- dan PO4
3- yang terdapat 

dalam larutan tanah (Raharjo, et al., 2007) 

Defisiensi hara pada tanah dapat diperbaiki dengan penambahan pupuk 

hayati (Haryono, 2013). Penggunaan pupuk hayati mampu meningkatkan efisiensi 

pupuk anorganik dan produktivitas tanaman secara nyata (Ekin, 2010). Pupuk 

hayati merupakan pupuk organik yang terdiri dari berbagai konsorsia mikroba, 
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Contoh konsorsia mikroba bakteri Azospirillum sp penambat nitrogen dan bakteri 

Bacillus sp pelarut fosfat, serta Fungi Trichoderma sp sebagai biodekomposer 

(Departemen Riset Terapan, 2018). Bacillus sp pada pupuk hayati biotara mampu 

melarutkan fosfat. Selain berperan dalam pelarutan fosfat,  Bacillus sp pada 

berbagai penelitian berpotensi menghasilkan hormon indole acetic acid secara 

mandiri (Asril, 2017). Berbagai bakteri pelarut fosfat mampu memiliki fungsi 

ganda sebagai penyedia hormon pertumbuhan untuk tanaman (Rani, et al., 2017). 

Penelitian mengenai eksplorasi dan potensi bakteri pelarut fosfat 

diharapkkan mampu menjadi alternatif untuk agen penyedia sumber fosfat bagi 

tanaman. Eksplorasi fungsi ganda pada bakteri perlu dilakukan untuk mendapatkan 

kemampuan bakteri dalam mensintetis fitohormon sehingga meningkatkan peran 

dan efisiensi bakteri tersebut selain sebagai pelarut fosfat. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menghasilkan isolat bakteri pelarut fosfat dan kemampuannya 

mensintesis fitohormon bagi tanaman. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di tulis, penelitian ini memiliki 

rumusan masalah sebagai berikut 

1. Bagaimana keragaman koloni bakteri yang mampu melarutkan fosfat  

2. Bagaimana potensi bakteri dalam melarutkan fosfat.  

3. Bagaimana kemampuan bakteri toleran terhadap kondisi masam dan  

menyintesis fitohormon. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Mengetahui keragaman koloni bakteri yang mampu melarutkan fosfat

2. Mengetahui potensi bakteri dalam melarutkan fosfat.

3. Mengetahui kemampuan bakteri toleran terhadap kondisi masam dan

menyintesis fitohormon.

1.4 Hipotesis 

Hipotesis yang akan dicapai dalam penelitian ini berdasarkan dari tujuan 

adalah sebagai berikut. 

1. Diduga terdapat keragaman koloni bakteri yang mampu melarutkan fosfat.

2. Diduga bakteri memiliki kemampuan yang berbeda dalam melarutkan fosfat.

3. Diduga bakteri memiliki kemampuan toleran terhadap kondisi masam dan

menyintesis fitohormon.


