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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bakteri Pelarut Fosfat 

Bakteri pelarut fosfat didefinisikan sebagai mikroba yang mampu 

melarutkan fosfat dari ikatan fosfat tak larut (melalui sekresi asam-asam organik) 

atau mineralisasi fosfat dari bentuk ikatan fosfat-organik menjadi fosfat-anorganik 

(Santosa, 2007). Fosfat di dalam tanah secara alami terdapat dalam bentuk organik 

dan anorganik. Kedua macam bentuk tersebut merupakan bentuk fosfat yang tidak 

larut atau sedikit larut, sehingga ketersediaannya bagi biota tanah sangat terbatas. 

Mineral fosfat anorganik pada umumnya terikat sebagai AlPO4.2H2O (variscite) 

dan FePO4.2H2O (strengite) pada tanah masam dan sebagai Ca3(PO4)2 (trikalsium 

fosfat) pada tanah basa.  

Asam-asam organik sangat berperan dalam pelarutan fosfat karena asam 

organik tersebut relatif kaya akan gugus-gugus fungsional karboksil (-COO-) dan 

hidroksil (-O
-) yang bermuatan negatif sehingga memungkinkan untuk membentuk 

senyawa komplek dengan ion (kation) logam yang biasa disebut chelate. Asam-

asam organik meng-chelate Al, Fe, atau Ca, dan mengakibatkan fosfat terlepas dari 

ikatan AlPO4.2H2O, FePO4.2H2O, atau Ca3(PO4)2 sehingga meningkatkan kadar 

fosfat terlarut dalam tanah. Keadaan ini akan meningkatkan ketersediaan fosfat 

dalam larutan tanah. (Santosa, 2007). 

Pelarutan fosfat dari Al-P atau Fe-P pada tanah masam oleh asam organik 

yang dihasilkan bakteri pelarut fosfat terlihat pada Gambar 1, dan reaksi pelarutan 

fosfat dari Ca-P pada tanah basa oleh asam organik pada Gambar 2 
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Gambar 1. Reaksi pelarutan fosfat pada kondisi masam (Santosa, 2007) 

 

Gambar 2. Reaksi Pelarutan fosfat pada kondisi basa (Santosa, 2007) 

Beberapa jenis bakteri sangat efektif melarutkan fosfat dari batuan fosfat maupun 

residu fosfat dalam tanah. Sebagai contoh, Bacillus megaterium var. phosphaticum 

telah dibuat formulanya dalam bentuk inokulan phosphobacterin (Santosa, 2007). 

Fungsi ganda bakteri pelarut fosfat telah banyak di temukan sebagai fungsi 

lain sehingga memiliki kemampuan yang menambah nilai fungsionalitasnya. 

Sebagai contoh, Bacillus sp yang di temukan di dalam saluran pencernaan ayam 

mampu menghasilkan antimikroba (Ekowati, et al., 2012).  Fungsi lain Bacillus sp 

dalam bidang pertanian mampu memproduksi hormon Indole Acetic Acid (IAA), 

tiga strain Bacillus termofilik mampu memproduksi hormon IAA (Verma, et al., 

2018). 
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Bakteri mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dalam industri 

bioteknologi. Potensi tersebut berhubungan dengan kemampuan yang dimilikinya 

seperti amilolitik, proteolitik, lipolitik, antibiosis, selulolitik, dan sebagainya. 

Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk industri pangan, minuman, obat-obatan dan 

penanganan limbah (Hatmanti, 2000). 

2.2 Media Pikovskaya 

Media Pikovskaya merupakan media selektif yang digunakan untuk isolasi 

dan menguji bakteri dan fungi pelarut fosfat (Santosa, 2007). Media Pikovskaya 

bisa dimodifikasi sesuai dengan tujuan isolasi. Sebagai contoh, untuk mendapatkan 

strain bakteri atau jamur pelarut fosfat yang mampu melarutkan fosfat dari Al-P 

maka pada media digunakan AlPO4 sebagai sumber fosfat (Santosa, 2007). 

Penggunaan sumber fosfat bisa menggunakan Tricalcium phosphat Ca3(PO4)2  

(Ulfiyati & Zulaika, 2015). Komposisi media pikovskaya dalam 1 Liter media 

terdiri dari berbagai komponen sebagai berikut. 

Tabel 1. Komposisi Media Pikovskaya (Nautiyal, 1999) 

Komposisi Gram/Liter 

Glucose 10,000 

Ca3(PO4)2   5,0000 

Yeast Extrak 0,5000 

NACL 0,2000 

KCL 0,2000 

MnSO4.H2O 0,0025 

MgSO4.7H2O 0,1000 

FeSO4.7H2o 0,0025 

(NH4)2SO4 0,5000 
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Media pikovskaya merupakan media umum yang digunakan oleh beberapa 

peneliti untuk tujuan mengetahui kemampuan dalam melarutkan fosfat. Bakteri 

pelarut fosfat yang ditumbuhkan pada media padat pikovkaya akan membentuk 

zona bening di sekitar koloni seperti pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. a) Koloni bakteri : b) Zona bening terbentuk (Islamiati & Zulaika, 2015) 

Zona bening yang terbentuk pada media pikovkaya oleh isolat bakteri 

menandakan bakteri memiliki kemampuan melarutkan fosfat (Santosa, 2007). Luas 

diameter zona bening yang terbentuk menunjukkan besar kecilnya kemampuan 

melarutkan fosfat dari fosfat yang sukar larut (Widawati & Suliasih, 2006). Bakteri 

yang memiliki nilai indeks kelarutan fosfat relatif tinggi merupakan isolat yang 

diindikasikan sebagai bakteri pelarut fosfat yang unggul (Islamiati & Zulaika, 

2015). 
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2.3 Fitohormon 

Fitohormon adalah senyawa-senyawa organik yang bekerja efektif dalam 

konsentrasi rendah, dibuat didalam sel pada bagian tertentu dari organisme dan 

diangkut ke bagian lain dari organisme tersebut dan dihasilkan suatu perubahan 

fisiologis yang khusus (Harahap, 2012). Terdapat dua sumber fitohormon untuk 

tanaman, yaitu fitohormon endogenous yang dihasilkan oleh jaringan tanaman dan 

fitohormon exogenous yang diproduksi oleh mikroba dan mampu berasosiasi 

dengan akar tanaman (Widyati, 2016). 

Fitohormon secara alami terbagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu 

auksin, giberelin, dan sitokinin (Kukreja, et al., 2004). Auksin  merupakan salah 

satu fitohormon yang mampu di hasilkan oleh mikroba (Widyati, 2016).  Asam 

indole-3 asetat termasuk kedalam golongan auksin alami yang sering di temui dan 

mampu menginduksi pemanjangan batang pada wilayah sub-apikal dan 

menginduksi pertumbuhan bagian tanaman lainnya (Yuniarti & Purwani, 2007). 

Auxsin merupakan hormon pertumbuhan pertama pada tumbuhan yang telah 

diidentifikasi, arti kata auxsin berasal dari bahasa yunani yang artinya “Untuk 

Meningkatkan” (Fosket, 1994). 

Jalur biosinetik auksin tidak diketahui dengan pasti apakah auxin turunan 

dari indole, dan beberapa turunan indole lainnya ditemukan di tanaman, termasuk 

asam amino tryptophan (Fosket, 1994). Mekanisme sintesis auksin oleh mikrob 

tanah di rhizosfir sesungguhnya juga diinisiasi dan diatur oleh tumbuhan. Dalam 

menarik mikrob tanah untuk mengkoloni rhizosfir, tanaman menghasilkan eksudat 

akar berupa asam amino L-Trypthopan (Widyati, 2016). 
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Fitohormon giberelin mengendalikan pemanjangan batang dan mengatur 

proses reproduksi pada tumbuhan. Peranan giberelin juga berkaitan dengan proses 

stratifikasi dan vernalisasi (Widyati, 2016).  Giberelin di temukan oleh peneliti 

Jepang dengan mengisolasi cendawan yang menyerang bibit padi dan menyebabkan 

pemanjangan batang padi, diketahui bahwa cendawan yang menyebabkan penyakit 

tersebut adalah Gibberella fujikuroi dan senyawa yang dihasilkan diberi nama 

Giberelin A (Harahap, 2012). Giberelin memiliki lebih dari 100 senyawa dan 

merupakan kelas fitohormon terbesar  yang di temukan di tumbuhan dan 

mikroorganisme (Tsavkelova, et al., 2006). Peneliti membagi giberelin A menjadi 

6 macam giberelin yang disebut GA1, GA2, GA3, GA4, G7, dan GA9 (Haryono, 

2013).  

2.4 Spektofotometri UV-VIS 

Pengukuran energi cahaya oleh suatu sistem kimia menggunakan panjang 

gelombang tertentu dinamakan spektofotometri sinar tampak (UV-Vis), 

Spektrofotometri UV-Visible dapat digunakan untuk penentuan terhadap sampel 

yang berupa larutan, gas, atau uap. Pada umumnya sampel harus diubah menjadi 

suatu larutan yang jernih Untuk sampel yang berupa larutan perlu diperhatikan 

beberapa persyaratan pelarut yang dipakai antara lain: 1. Harus melarutkan sampel 

dengan sempurna. 2. Pelarut yang dipakai tidak mengandung ikatan rangkap 

terkonjugasi pada struktur molekulnya dan tidak berwarna (tidak boleh 

mengabsorpsi sinar yang dipakai oleh sampel) 3. Tidak terjadi interaksi dengan 

molekul senyawa yang dianalisis 4. Kemurniannya harus tinggi (Suhartati, 2013) 
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Sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang 200-400 nm sedangkan sinar 

tampak berada pada panjang gelombang 400-800 nm (Dachriyanus 2017).  

Pengukuran kadar IAA dengan reagen salkowski menggunakan panjang gelombang 

530nm, penggunaan reagen yang berbeda juga mempengaruhi panjang gelombang 

yang digunakan  (Gordon & Weber, 1950) 


