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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Isolasi Bakteri dan Karakterisasi Bakteri Pelarut Fosfat dari tanaman
Padi Lokal di Tanah Sulfat Masam
a. Pendahuluan
Fosfor (P) merupakan hara makro untuk pertumbuhan dan perkembangan
tanaman yang terlibat dalam jalur metabolism seperti, fotosintesis, oksidasi
biologi, serapan hara dan pembelahan sel (Illmer dan Schenner, 1992). P berperan
dalam perpanjangan sel, transformasi gula, dan perkembangan system perakaran
yang baik (Sharma , 2002).
Tanaman kekurangan fosfor menunjukkan gejala daun kecil berwarna
coklat, batang lemah dan perkembangan tanaman yang lambat (Sharma et al.,
2011), kekurangan unsur P juga menyebabkan pemasakan dini, dan penurunan
kadar air benih.
Walaupun P terdapat berlimpah di dalam tanah (Khan et al., 2009), namun
tanaman sering mengalami defisiensi, disebabkan P terikat sebagai aluminium
fosfat dan besi fosfat pada tanah masam atau dalam bentuk kalsium fosfat pada
tanah alkalin (Dent, 1986; Kapoor et al., 1994; dan Toro, 2007). Ketersediaan P
akan dapat diperoleh dengan meningkatkan kelarutannya dalam bentuk yang bisa
digunakan oleh tanaman, yaitu melalui mekanisme pelarutan P secara biologi
(Ezawa et al., 2002).
Ketersediaan P secara biologi dilakukan salah satunya menggunakan
bakteri. Jenis-jenis bakteri pelarut fosfat diantaranya Bacillus, Pseudomonas,
Encherichia, Bravebacterium dan Seralia (Rodrigues dan Fraga, 1999). Bakteri
ini biasanya berasosiasi dengan rhizosfir dan akar tanaman atau jaringan akar
(Han et al., 2009), kehadirannya sangat membantu, karena umumnya dapat
memacu

pertumbuhan

tanaman

atau

sebagai

rhizobacteria (PGPR).
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Kelarutan fosfat oleh bakteri, menjadikan P tersedia dalam larutan tanah,
ini merupakan pertimbangan penting untuk menjadikan rhizobakteri pemacu
pertumbuhan tanaman (PGPR) sebagai atribut bagi pertumbuhan tanaman
(Gyaneshwar, 2002).
Fokus utama pada kajian pertama ini adalah mengisolasi dan
mengkarakterisasi bakteri yang berasal dari rhizosfir dan jaringan akar tanaman
padi lokal yang tumbuh lebih subur dari tanaman padi lainnya di tanah sulfat
masam di desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya
Kalimanatan Barat.
b. Metode Penelitian
Isolasi Bakteri
Isolasi dilakukan pada tanah (rhizosfir) dan jaringan akar padi lokal yang
tumbuh pada tanah sulfat masam di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya
Kalimantan Barat.
1. Isolasi sampel yang berasal dari rhizosfir
Isolasi dilakukan dengan cara menimbang sampel tanah 1 g tanah, dilarutkan
dalam air fisiologis steril sebanyak 90 ml dalam erlenmeyer. Aduk rata dengan
batang pengaduk dan biarkan sebentar. Ambil supernatannya sebanayak 1 ml
masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml aquades. Buat larutan seri
hingga konsentrasi 10-5. Untuk keperluan isolasi diambil 1 ml sampel kemudian
diletakkan ke dalam petridish steril yang telah berisi larutan TSA (tryptone soya
agar) steril. Banyaknya ulangan 3. Petridish yang telah berisi sampel ditutup
rapat dan diletakkan di dalam suhu ruang selama 7 hari. Isolat yang tumbuh
diamati secara morfologi (bentuk, sudut, warna, permukaan, pinggiran), lalu
diperbanyak di dalam agar miring. Media pada agar miring juga menggunakan
TSA, hanya diletakkan di dalam tabung reaksi. Untuk membiakkannya ambil satu
ose sampel, lalu di streak ke dalam agar miring, kemudian diamati selama 7 hari.
2. Isolasi sampel yang berasal dari jaringan akar padi lokal
commit to user

31

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Sampel yang berasal dari akar padi, dilakukan dengan cara menimbang 1 g
akar padi yang sudah dicuci dengan aquadest steril, lalu direndam dalam alkohol
70% selama 1 menit, kemudian angkat dan celupkan ke dalam chloroc, biarkan
selama 2 menit, kemudian angkat dan direndam dalam alkohol 70% selama 1
menit, terakhir direndam dalam air distilasi steril selama 3 menit dan
keringanginkan sebentar. Sampel kemudian digerus menggunakan mortar,
tambahkan 9 ml air destilasi steril. Pipet 1 ml supernatant lalu masukkan dalam
tabung reaksi yang berisi 9 ml air destilasi steril, lalu dibuat konsentrasi seri
hingga 10-5.
Pipet 1 ml sampel masukkan ke dalam petridish steril yang telah berisi
larutan TSA steril buat dengan banyaknya ulangan 3. Tutup petridish rapat
letakkan di dalam ruangan dengan suhu ruang selama 7 hari. Bakteri yang muncul
diamati baik pada sampel rhizosfir maupun jaringan akar. Lalu diperbanyak di
agar miring (menggunakan tabung reaksi yang berisi larutan TSA).

Untuk

memperbanyaknya dibiakkan ke dalam agar miring, dengan cara 1 ose sampel
dibuat streak pada media agar miring, biarkan selama 7 hari pada suhu ruang.
Kemampuan Melarutkan Fosfat
Kemampuan

bakteri

untuk

melarutkan

fosfat

dilakukan

dengan

menggunakan media selektif Pikovkaya, caranya 1 ose inokulum biakan murni di
inokulasikan ke media Pikovskaya Agar (10 gr glukosa, 0,5 g (NH4)2SO4; 7,69 g
Fe2PO3 ; 0,1 g MgSO4.7H2O ; 0,002 g MnSO4.H2O ; 0,002 g FeSO4.7H2O; 0,5 g
yeast ekstrak; 20 g agar; 1000 mL akuades) (Saraswati et al, 2012). Selanjutnya
dilakukan inkubasi selama 7 hari pada suhu ruang.

Kemampuan melarutkan

fosfat ditandai dengan adanya zona bening mengelilingi koloni, dibandingkan
dengan warna media kontrol.
Kemampuan Memproduksi Indol
Kemampuan isolat bakteri memproduksi fitohormon melalui uji senyawa indol
(metoda ,,,,...), caranya dengan meletakkan 1 ose bakteri

di dalam media

Tryptone soya broth (5 ml) yangcommit
telah ditambahkan
L-Trypthopan (Casein 15 g,
to user
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soybean extract 5 g, NaCl 5 g, L -Trypthopan 0,1% dan aquades 1000 ml). Setiap
kultur diulang sebanyak 3 kali termasuk kontrol yang tidak diinokulasi. Setelah
itu diinkubasi pada inkubator getar selama 72 jam pada temperatur ruang. Untuk
mengetahui kemampuan bakteri memproduksi senyawa indol dengan memberikan
2-3 tetes larutan reagent kovak’s (5.0 g p-dimethylaminobenzaldehyde, 75,0 ml
amyl alcohol, 25,0 ml conc. HCl) Reaksi positif jika terbentuk cincin berwarna
pink sampai merah tua, sedangkan reaksi negatif jika warna cincin tersebut
berwarna hijau kekuningan (Lelliott dan Stead, 1987).
Kemampuan memproduksi siderofor
Kemampuan mendeteksi siderofor dilakukan di laboratorium Mirobiologi IPB
Bogor. Menggunakan media modifikasi metoda Zehnder et.,al (2001). Bakteri
yang akan diuji ditumbuhkan pada medium cair

dengan kadar besi rendah.

Komposisi medium yang digunakan terdiri dari 20 g sucrose, 2 g L.Asparagines, 1
g K2HPO4, 0,5 MgSO47H2O dalam 1 liter air destilasi ber pH 7.0. Suspensi
bakteri diinkubasi pada suhu 270C selama 1x 24 jam. Selanjutnya suspensi di
sentrifusi dengan kecepatan 1100 rpm selama 30 menit, supernatan
dengan membran nitrocellulose berporositas 0,2µm.

disaring

Untuk menganalisis

siderofor dibutuhkan 3 ml supernatan dan tambahkan 1 ml FeCl3 0,01M sebagai
sumber senyawa besi terbatas, sebagai pembanding digunakan tanpa FeCl3. Untuk
mendeteksi siderofor dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer pada
panjang gelombang (absorbansi) 500 nm.
c. Hasil dan Pembahasan
Tabel 1. Isolat bakteri yang berasal dari rhizosfir padi lokal di tanah sulfat masam
No
1
2
3
4
5
6
7

Kode
Isolat
1RH
2RH
3RH
4RH
5RH
6RH
7RH

Melarutkan fosfat
+++
+++
-

Produksi
indol
+++
+++
++++
++++
++++
++++
commit to
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8
8RH
+++
++++
**
9
9RH
++++
10
10RH
+++
++++
*
Keterangan: - = negatif; +++ = kemampuan baik ; ++++ = kemampuannya sangat
baik. * = cukup baik; ** = baik.
Hasil isolasi bakteri yang berasal dari sampel rhizosfir padi lokal terdapat 10
isolat (Tabel 1), namun hanya terdapat 4 isolat Isolat yang mampu melarutkan
fosfat, walaupun semua isolat memiliki kemampuan memproduksi indol, dan
hanya 2 isolat yang mampu memproduksi siderofor.

Sedangkan isolat dari

jaringan akar padi terdapat pada Tabel 2.
Tabel 2. Isolat bakteri yang berasal dari jaringan akar padi lokal di tanah sulfat
Masam
NO

Kode Isolat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1A
2A
3A
4A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
14A
15A

Melarutkan
fosfat
+++
+++
++++
++++
+++
+++
+++
+++
+++
++++
-

Produksi
indol
+
+++
+++
++++
++++
++++
++++
+++
++++
+
+++++
+++++

senyawa Produksi
siderofor
*
***
-

Keterangan: - = negatif; + = kemampuannya lemah; +++ = kemampuannya baik ;
++++ = kemampuannya sangat baik; * = cukup baik; *** = sangat baik.
Isolat yang memiliki kemampuan melarutkan fosfat pada Tabel 2 terdapat 10
isolat, dan hanya dua isolat yang mampu memproduksi siderofor, walaupun
hampir semua isolat memiliki kemampuan memproduksi indol (Tabel 2). Isolat
bakteri yang memiliki tiga karakter yaitu melarutkan fosfat, memproduksi
siderofor dan indol, merupakan isolat bakteri yang terpilih untuk dilanjutkan pada
penelitian selanjutnya, isolat tersebut adalah isolat 4A dan 6A (jaringan akar padi)
commit to user
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tujuan awal adalah memilih bakteri yang dapat menyediakan P bagi tanaman,
dapat membantu memacu pertumbuhan tanaman pada tanah sulfat masam dan
juga dapat digunakan sebagai biokontrol patogen .
Kemampuan memproduksi indol
Kemampuan isolat bakteri memproduksi indol ditandai dengan adanya cincin
berwarna merah pada bagian atas media (Gambar 1).

Gambar 1. Cincin berwarna merah menunjukkan kemampuan isolat bakteri
memproduksi senyawa indol (4A,6A,8RH dan 10 RH)
Kemampuan memproduksi senyawa indol merupakan tanda bahwa bakteri
dapat memacu pertumbuhan (Aly et al., 2001; Ebrahim dan Aly, 2004; Marzeva
dan Shirokikh, 2010; Shahzadi et al., 2012).

Walaupun dalam penelitian ini

belum diketahui bentuk fitohormonnya. Senyawa indol yang umum terbentuk
biasanya berupa auxin alami yang merupakan produk dari metabolisme Ltryptophan oleh mikroorganisme (Aly et al., 2012). Fungsi fitohormon seperti
auxin Bhavdish et al. (2003) hampir 80% ditemukan pada bakteri rhizosfir dan
dapat menyimpan IAA, disebabkan adanya input yang tinggi dari bahan organik
yang diperoleh dari akar tanaman ataupun dari eksudat akar yang cocok untuk
pertumbuhan mikroba (Lynch, 1990).
Kemampuan Melarutkan Fosfat
Kemampuan isolat melarutkan fosfat ditandai dengan adanya zona bening
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Gambar 2. Zona bening dari 4 isolat bakteri dalam melarutkan P
Eksplorasi bakteri pelarut fosfat dari dalam tanah sudah diteliti oleh banyak
peneliti (Chen et al., 2006; Gupta et al., 2012), dari rhizosfir Kemampuan
melarutkan fosfat ini sangat dibutuhkan terutama pada tanah sulfat masam yang
keadaan hara P terikat oleh Al dan Fe, sehingga unsur P dapat tersedia bagi
tanaman khususnya padi, disamping itu dapat mengurangi penggunaan pupuk
kimia, sejalan dengan pendapat Ashrafuzzaman et al, (2009).

Sebagaimana

beberapa hasil penelitian inokulasi bakteri pelarut fosfat berpotensi meningkatkan
pertumbuhan melalui peningkatan ketersediaan P, disamping adanya fitohormon
yang diproduksinya (Ponmurugan dan Gopi, 2006).
Kemampuan produksi Siderofor
Keempat isolat bakteri pelarut fosfat yang diperoleh hasil karakterisasi memiliki
kemampuan memproduksi senyawa siderofor yang di tandai dengan adanya warna
oranye pada media (Gambar 3).

Gambar 3. Isolat bakteri meproduksi senyawa siderofor
Siderofor merupakan senyawa yang diamati dalam penelitian ini, karena
tidak semua bakteri pelarut fosfat memiliki kemampuan memproduksi siderofor.
commit to user
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mampu memproduksi siderofor. Sebagaimana diketahui siderofor adalah agen
pengkhelat logam dengan massa molekul yang rendah khususnya pada kondisi
keterbatasan Fe yang diproduksi oleh mikroorganisme dan tanaman. (Schwyn dan
Neilands, 1987). Siderofor memiliki kemampuan tinggi mengkhelat ion-ion logam
seperti Mo, dan Pb (Bhattcharya, 2010), juga dapat mengikat logam berat seperti
Cd, Cu, Zn, dan Al, sehingga dapat menurunkan tingkat keracunan
(Chamongkolpradit et al, 2008).
Adanya isolat bakteri pelarut fosfat penghasil siderofor yang diperoleh dari
tanah sulfat masam dengan pH rendah sangat bermanfaat, karena selain dapat
melepaskan P yang terikat oleh Fe dan Al agar tersedia bagi tanaman, juga dapat
mengurangi dampak adanya Fe yang berlebihan bagi tanaman. Siderofor juga
dapat secara langsung mendukung pertumbuhan tanaman dengan jalan menekan
penyakit tanaman (Chincolkar et al., 2000).
Hasil pengukuran kandungan senyawa siderofor dari masing-masing isolat bakteri
diperoleh data seperti pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai senyawa siderofor dari 4 isolat bakteri pelarut fosfat
Nomor
1
2
3
4

Kode Isolat
4A
6A
8RH
10RH

Nilai siderofor (ppm)
0,008
0,037
0,011
0,009

Hasil pengukuran siderofor dengan spektofotometer pada penelitian ini,
isolat 6A memberikan hasil siderofor tertinggi sebesar 0,037 ppm, diikuti oleh
isolat 8RH, 10RH dan isolat 4A, berturut-turut sebesar 0,011ppm, 0,009 ppm dan
0,008 ppm, artinya isolat 6A memiliki kemampuan tinggi mengkhelat besi.
Adanya siderofor diharapkan besi tidak tersedia bagi pathogen. Sebagaimana
diketahui bahwa unsur Fe dibutuhkan oleh hampir semua mikroorganisme sebagai
katalisator dalam proses enzimatik, metabolism oksigen, transport elektron, dan
sintesis DNA dan RNA (Aguado-Santacruz et al., 2012) dengan adanya bakteri
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fosfat

penghasil

siderofor, diharapkan pathogen menjadi

tidak

berkembang.

d. Kesimpulan

1.

Hanya terdapat 4 isolat bakteri yang memiliki karakteristik sebagai
pelarut fosfat, penghasil siderofor dan indol dari 23 isolat yang diperoleh,
terdiri dari 2 isolat yang berasal jaringan akar (4A dan 6A), dan 2 isolat
yang berasal dari rhizosfir (8RH dan 10RH).

2. Dari keempat isolat bakteri, isolat 6A merupakan isolat bakteri tertinggi
yang menghasilkan siderofor.
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