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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Fosfor (P) merupakan hara makro kedua yang dibutuhkan tanaman dan berperan
pada aktivitas fisiologi seperti pembelahan sel, fotosintetik dan perkembangan sistem
perakaran dan penggunaan karbohidrat (Sharma et al., 2011). Unsur P dibutuhkan
tanaman untuk perkembangan akar, kekuatan batang dan pucuk, pembungaan,
pembentukan biji, kemasakan buah serta produksi, fiksasi N pada tanaman kacangkacangan, kualitas hasil dan resistensi tanaman terhadap penyakit (Khan et al., 2009).
Secara umum, P di dalam tanah ketersediaannya rendah bagi pertumbuhan
tanaman, untuk itu sejumlah besar pupuk P diberikan bagi tercapainya produksi
secara maksimal (Park et al., 2000). Efisiensi pemupukan P relatif rendah karena
hampir 75 - 90% pupuk yang diberikan diikat oleh Fe dan Al serta Ca (Turan et al
(2006). Ketersediaan unsur P sering menjadi masalah bagi tanaman terutama pada
tanah masam, namun ketersediaan P akan lebih tersedia secara biologi (Ezawa et al.,
2002).
Tanah yang memiliki tingkat kemasaman tinggi atau memiliki pH rendah, pupuk
sintetik P yang diberikan bereaksi dengan Fe3+ dan Al3+, sedangkan pada tanah
dengan pH tinggi unsur P bereaksi dengan Ca2+ (Gyaneshwar et al., 2002 dan Hao et
al., 2005). Hoberg et al (2005), mengemukakan bahwa difusi P oleh akar tanaman
sangat rendah, sehingga produksi tanaman juga rendah. Jika kelarutan P di dalam
tanah rendah berarti kapasitas fiksasi P tinggi. Efisiensi pemupukan P kedalam tanah
relative rendah, karena P yang tersedia bagi tanaman hanya berkisar 10 – 25%.
Salah satu target perhatian dalam meningkatkan produksi padi adalah lahan sulfat
masam.

Lahan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya, merupakan lahan

pasang surut yang memiliki ciri khas ber pH rendah yaitu 3,9, dan kandungan pirit
yang rendah (0,04%), dengan intensitas masuknya air laut melalui saluran air (parit).
Naiknya air laut menyebabkan lahan tergenangi. Tanah digolongkan sebagai tanah
sulfat masam. Tanah sulfat masam merupakan salah satu jenis tanah yang memiliki
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pH rendah sehingga dapat mempengaruhi secara langsung menurunnya ketersediaan
fosfat yang disebabkan oleh pembentukan kompleks Al-fosfat dan Fe-fosfat,
kandungan kation-kation basa yang rendah (Dent, 1986).

Pirit merupakan produk

akhir yang stabil dari beragam reaksi kimia dalam tanah (Barchia, 2006), pirit dapat
membahayakan pertumbuhan bahkan tanaman dapat keracunan. Sekalipun pirit
berlimpah di tanah sulfat masam, namun ketersediaan Fe sangat rendah bagi tanaman,
padahal Fe merupakan unsur mikro esensial untuk pertumbuhan tanaman (Kobayashi
dan Nishizawa. 2012).
Padi merupakan tanaman utama yang diusahakan petani di desa sungai rengas
Teknik budidaya yang dipergunakan adalah memberikan herbisida atau menebas,
membakar, menanam dengan tanpa olah tanah, serta memberikan pupuk anorganik
yang diberikan semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan harapan padi dapat
berproduksi baik. Namun kenyataannya hasilnya semakin menurun ( produksi
berkisar 0,5 ton – 2,0 ton), ternyata perlakuan petani pada tanah sebenarnya
menurunkan kesuburan tanah, sejalan dengan pernyataan Tewari et al (2004) bahwa
pemupukan anorganik yang dilakukan terus menerus dari tahun ke tahun dapat
menyebabkan lahan menjadi terdegradasi.
Upaya yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kesuburan tanah, salah satunya
menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme di dalam tanah terdapat sebesar 85%
(Aly et al., 2001), berasosiasi dengan rhizosfir sebagai biofertilizer, karena
potensinya dapat memperbaiki produktivitas tanaman (Vessey, 2007), salah satu
mikroorganisme tersebut adalah bakteri pelarut fosfat, yang mampu melarutkan fosfat
yang tidak larut menjadi tersedia bagi tanaman (Vassilev et al., 2006). Perbaikan
pertumbuhan tanaman oleh bakteri melalui bermacam-macam mekanisme, meliputi
pelarutan fosfat, produksi fitoformon atau senyawa indol, fiksasi nitrogen dan
biokontrol terhadap pathogen tanaman (Bhattacharya dan Jha, 2011; Panhwar et al.,
2014), melalui kemampuan memproduksi siderofor ( Hariprasad and Niranjana,
2009).
Siderofor merupakan agen pengkhelat logam dengan massa molekul rendah
(200-2000 Da) yang diproduksi oleh mikroorganisme dan tanaman khususnya
jika
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dibawah kondisi keterbatasan Fe (Schwyn dan Neiland, 1987). Peran utama siderofor
adalah mencari atau mengais Fe, tetapi juga dari kompleks unsur essensial lainnya
seperti Mo, Mn, Co, dan Ni di sekitar lingkungannya dan menjadi tersedia untuk sel
mikroba ( Bellenger et al., 2008; Braud et al 2009). Selain itu dengan kemampuan
memproduksi siderofor unsur Fe tersedia bagi tanaman.
Banyak peneliti mengungkapkan bahwa bakteri pelarut fosfat yang diisolasi dari
tanah sulfat masam memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan padi
(Panhwar et al., 2012; Panhwar et al., 2014). Hasil penelitian Panhwar et al., 2014,
diperoleh bakteri dari jenis Burkholderia dan Sphingomonas, selain dapat melarutkan
P, juga memproduksi siderofor dan senyawa indol auxin.
Fokus utama dari penelitian ini adalah melakukan isolasi dan karakterisasi,
bakteri yang dapat melarutkan fosfat, memproduksi siderofor dan indol yang
diperoleh dari tanaman padi lokal (rhizosfir dan akar padi) yang tumbuh di tanah
sulfat masam, kemudian diidentifikasi menggunakan penanda gen 16S rRNA.
Evaluasi kemampuan bakteri dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman dilakukan
pada padi kultivar “Mentik Susu” asal Pulau Jawa, karena padi kultivar ini memiliki
keistimewaan rasa nasi pulen, dan memiliki bau yang wangi. Beras yang memiliki
keistimewaan tersebut sedang disenangi oleh konsumen di Pontianak Kalimantan
Barat sejalan dengan banyak tumbuhnya tempat kuliner di Pontianak.

B. Keaslian Penelitian
Penelitian penggunaan mikroorganisme seperti bakteri pelarut fosfat pada tanah
sulfat masam terdapat pada penelitian Panhwar et al., 2014 di tanah sulfat masam di
Peninsular Malaysia,

menggunakan bakteri Burkholderia thailandensis, Burkholderia

seminalis dan Sphingomonas pitultosa yang memiliki kemampuan melarutkan fosfat,
produksi siderofor dan indol. Pengujian dilakukan di green house menggunakan beberapa
konsentrasi Al. Hasil penelitian bahwa kedua bakteri mampu menurunkan konsentrasi Al
dan meningkatkan pertumbuhan padi.

Kemudian Panhwar et al., 2015, menggunakan

bakteri Bulkhoderia dan Sphingomonas yang diuji pada bibit padi yang ditanam pada
medium Hoagland dengan konsentrasi Al yang berbeda- beda, hasilnya dapat menurunkan
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keracunan pada bibit padi. Pengujian di lapangan biofertilizer ini di kombinasikan dengan
ground magnesium limes (GML) dan Basalt dengan dosis 4 t ha-1. Hasil padi terbaik
sebesar 6,82 t ha-1 diperoleh pada kombinasi biofertilizer dengan GML.
Purnomo et al., 2005. Menggunakan bakteri Bulkhoderia sp dari hasil isolasi yang
diperoleh dari rhizosfir 3 padi lokal (Siam ubi, Siam puntal dan Siam Unus) dari tanah sulfat
masam di Kalimantan Selatan tanpa menggunakan pupuk, memiliki potensi sebagai bakteri
pelarut fosfat. Penelitian Shazana et al., 2014 dan Shamshuddin et al., 2016 melakukan
penelitian di tanah sulfat masam di Malaysia tidak menggunakan mikroorganisme, tetapi
menggunakan GML dan ground Basalt.
Penelitian ini menggunakan bakteri yang merupakan hasil isolasi dari tanaman padi
lokal yang tumbuh lebih subur di tanah sulfat masam diantara tanaman padi lokal lainnya di
Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Sampel yang digunakan
berasal dari rhizosfir dan dari jaringan akar padi (endofit).
C. Rumusan Masalah
Tanah sulfat masam yang berada di Desa Sungai Rengas (00
Selatan 1090 14,7487 Bujur Timur),

0,2048 Lintang

memiliki kemasaman tinggi (pH tanah = 3,9),

mengandung pirit 0,04%. Tanah dengan pH rendah umumnya memiliki kelarutan Fe dan Al
meningkat dan dapat menurunkan ketersediaan P bagi tanaman, karena P diikat oleh Al
dan Fe, sedangkan kandungan pirit (FeS2) dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, bahkan
menurut Dent (1986) pirit dapat meracuni tanaman dan mati pada konsentrasi tinggi.
Kondisi ini tampak pada padi
yang ditaman petani di Desa Sungai Rengas menghasilkan produksi yang rendah, walaupun
sudah di beri pupuk cukup.
Penggunaan mikroorganisme seperti bakteri pelarut fosfat merupakan salah satu cara
agar unsur P dapat tersedia, namun dengan penggunaan cara-cara yang masih konvensional
yang selama ini dilakukan petani seperti menggunakan pestisida (herbisida,

dan

insektisida), dan membakar, apakah pada lahan tersebut masih terdapat bakteri pelarut
fosfat seperti yang diharapkan.
Inokulasi bakteri yang diperoleh dari tanah sulfat masam akan dilakukan pada benih
kultivar “Mentik Susu” yang berasal dari Pulau Jawa.
pada lahan dengan pH 5.5 - 6.0.
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Isolasi dan karakterisasi bakteri yang berasal dari tanaman padi lokal yang
tumbuh subur diantara tanaman padi lainnya, diharapkan diperoleh bakteri yang memiliki 3
karakter yaitu pelarut fosfat, penghasil siderofor dan indol, dan bila diinokulasikan pada
benih padi kultivar “Mentik Susu” yang berasal dari Pulau Jawa yang ditanam di tanah
sulfat masam di desa Sungai Rengas, dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil gabah
kering,
Berdasarkan uraian yang dikemukakan terdapat beberapa pertanyaan yang perlu
dijawab pada penelitian ini:
1. Apakah pada tanah sulfat masam di desa Sungai Rengas terdapat bermacam macam
bakteri pelarut P, memiliki kemampuan memproduksi siderofor dan indol?
2. Apakah bakteri yang diperoleh mampu menyediakan P untuk pertumbuhan tanaman?
3. Bagaimana mekanisme kelarutan P oleh bakteri yang diperoleh dari tanah sulfat
masam?
4. Apakah bakteri yang diperoleh dan diinokulasikan pada benih padi kultivar “ Mentik
Susu” yang berasal dari pulau Jawa dan ditanam pada tanah sulfat masam, dapat
membantu meningkatkan pertumbuhan dan hasil gabah kering padi tersebut?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Memperoleh bakteri pelarut fosfat yang dapat menghasilkan siderofor dan
indol dan mengidentifikasinya secara molekuler dengan penanda gen 16S
rRNA.
2. Memahami mekanisme pelarutan P oleh bakteri pelarut fosfat dari tanah sulfat
masam.
3. Memperoleh bakteri yang dapat meningkatkan ketersediaan P dari tanah sulfat
masam.
4. Mengevaluasi kemampuan dari bakteri dalam membantu meningkatkan
pertumbuhan dan hasil gabah kering padi kultivar “Mentik Susu” yang berasal
dari Pulau Jawa, yang ditanam di tanah sulfat masam di desa Sungai Rengasn
Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.
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E. Manfaat Penelitian
1. Diperoleh bakteri pelarut fosfat yang dapat memproduksi siderofor dan indol
untuk membantu menyediakan P bagi

tanaman yang ditanam pada tanah

sulfat masam.
2. Bakteri pelarut fosfat pengasil siderofor dapat membantu meningkatkan
pertumbuhan dan hasil padi kultivar “Mentik Susu“ yang ditanam pada
tanah sulfat masam di desa Sungai Rengas?
3. Bakteri yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat diperbanyak untuk
dipergunakan membantu meningkatkan padi yang ditanam petani di tanah
sulfat masam.
4. Penggunaan bakteri dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia atau dapat
sebagai alternatif pengganti pupuk kimia (P).
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