
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan tentang Mangrove 

2.1.1 Definisi mangrove 

 Asal kata “Mangrove” tidak diketahui secara jelas dan terdapat berbagai 

pendapat mengenai asal-usulnya. Kata mangrove merupakan perpaduan antara 

bahasa Portugis mangue dan bahasa Inggris grove ( Rusila et.al., 2006). 

 Beberapa ahli mendefinisikan istilah “Mangrove” secara berbeda-beda, 

namun pada dasarnya merujuk pada hal yang sama. Menurut Anonimus dalam 

Purnobasuki (2005), hutan mangrove (Gambar 1.) adalah vegetasi hutan yang 

tumbuh di daerah pantai dan muara sungai yang selalu atau secara teratur 

digenangi oleh air laut serta dipengaruhi pasang surut. Vegetasi hutan mangrove 

dicirikan oleh jenis-jenis tumbuhan Bakau  (Rhizophora sp.), Api-api (Avicennia 

sp.), Prepat (Sonneratia sp.), dan Tanjang (Bruguiera sp.). 

 

Gambar 1. Hutan Mangrove di kawasan Mangrove Wonorejo Surabaya 
(Anonimus, 2009). 
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Tomlinson (1986) mengklasifikasikan jenis mangrove menjadi tiga 

kelompok, sebagai berikut. 

1. Kelompok mayor 

Mangrove dalam kelompok mayor memperlihatkan karakteristik 

morfologi seperti perakaran udara dan mekanisme fisiologi khusus agar 

dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya yang memiliki 

kadar garam yang tinggi. Komponennya adalah jenis yang secara 

taksonomi terpisah dari tumbuhan daratan dan hanya tumbuh di hutan 

mangrove serta membentuk tegakan murni, tetapi tidak meluas sampai ke 

daratan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah famili 

Rhizophoraceae, Sonneratiaceae, dan Avicenniaceae.   

2. Kelompok minor 

Mangrove dalam kelompok minor bukan merupakan bagian utama 

komunitas mangrove dan menempati di bagian pinggir yang jarang 

membentuk tegakan murni. Jenis yang termasuk dalam kelompok ini 

adalah Excoecaria agallocha.  

3. Kelompok asosiasi mangrove 

Kelompok asosiasi mangrove ini tumbuh di daerah yang jauh dari pantai, 

ditemukan dalam kelompok tumbuhan darat, seperti : Acanthus sp., 

Hibiscus tillaceus, dan Pandanus sp. 
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2.1.2 Karakteristik mangrove 

Mangrove terdiri dari beberapa bagian seperti akar, batang, dan daun. Pada 

daerah dekat akar terdapat daerah disebut mintakat perakaran yaitu daerah tanah 

dimana kondisi lingkungan untuk jasad mikro dipengaruhi oleh akar tanaman. 

yaitu pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh persenyawaan yang dibebaskan dari 

akar (Islami and Utomo, 1995). 

 Adanya peningkatan aktivitas jasad mikro di dalam mintakat perakaran 

akan mempengaruhi sifat tanah terutama struktur tanah, kelarutan unsur hara, dan 

aktivitas akar dalam mengabsorbsi unsur hara. Adanya peningkatan jasad mikro 

dalam mintakat perakaran dapat meningkatkan absorbsi fosfat (Islami and Utomo, 

1995).  

 Sebagian besar jenis-jenis mangrove tumbuh dengan baik pada tanah 

berlumpur terutama di daerah dimana lumpur terakumulasi. Di indonesia, substrat 

berlumpur ini sangat baik untuk tegakan Rhizopora mucronata yang memiliki 

nama lokal bakau dengan tinggi yang mencapai 25 m dan Avicennia marina.  

Avicennia  merupakan marga yang memiliki kemampuan toleransi terhadap 

kisaran salinitas yang luas dibandingkan jenis lainnya. Menurut MacNae 

(1966;1968) dalam Rusila et.al., (2006) menyatakan bahwa Avicennia mampu 

tumbuh dengan baik pada salinitas yang mendekati tawar sampai dengan 90 ‰  

(Rusila et.al., 2006). Contoh spesies dari genus Avicennia diantaranya Avicennia 

officinalis, Avicennia alba, Avicennia lanata, Avicenia marina. Selain itu 

beberapa jenis mangrove asosiasi seperti Hibiscus tiliaceus, Excoecaria agallocha 

juga banyak ditemukan di Indonesia (Kitamura et al., 1997). 
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 Kondisi salinitas sangat mempengaruhi komposisi mangrove. Berbagai 

jenis mangrove mengatasi kadar salinitas dengan cara berbeda-beda. Beberapa 

diantaranya secara selektif mampu menghindari penyerapan garam dari media 

tumbuhnya, sementara beberapa jenis lainnya mampu mengeluarkan garam dari 

kelenjar khusus dari daunnya (Rusila et.al., 2006). 

Berdasarkan jenis-jenis penyusun hutan mangrove, hutan mangrove di 

Indonesia dari arah laut ke darat dapat dibedakan menjadi empat zonasi sebagai 

berikut (Anonimus, 1995 dalam Purnobasuki, 2005).  

1. Zona Api-api - Prepat (Avicennia-Sonneratia) 

Terletak paling luar atau terdekat dengan laut, keadaan tanah berlumpur 

agak lembek, sedikit bahan organik dengan salinitas tinggi. Didominasi 

oleh jenis-jenis Api-api (Avicennia), dan Prepat (Sonneratia), dan biasanya 

berasosiasi dengan jenis Bakau (Rhizophora). 

2. Zona Bakau (Rhizophora) 

Terletak di belakang Api-api dan Prepat, keadaan tanah berlumpur, dan 

lembek. Didominasi oleh jenis-jenis Bakau (Rhizophora) dan berasosiasi 

dengan jenis Tanjang (Bruguiera), Nyirih (Xylocarpus), dan Dungun 

(Heritiera).   

3. Zona Tanjang (Bruguiera) 

Terletak di belakang zona bakau, agak jauh dari laut dekat dengan daratan, 

keadaan tanah berlumpur agak keras. Pada umumnya ditumbuhi oleh jenis 

tanjang dan di beberapa tempat berasosiasi dengan jenis lain seperti Tingi 

(Ceriops), dan Dungu (Lumnitzera). Jenis pohon Lumnitzera gymnorrhiza 
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merupakan jenis pohon penyusun terakhir mangrove.  

4. Zona Nipah (Nypa fructicane) 

Terletak paling jauh dari laut atau paling dekat ke arah darat, keadaan 

tanahnya keras, salinitas sangat rendah, kurang dipengaruhi pasang surut, 

dan kebanyakan berada di tepi-tepi sungai dekat laut. Pada umumnya 

ditumbuhi jenis nipah, Deris sp., dan sebagainya. 

 

2.1.3 Deskripsi wilayah dan tanaman yang digunakan dalam sampling  

 Ekowisata Mangrove berada di  kelurahan Wonorejo, kecamatan Rungkut, 

kota Surabaya. Menurut data Badan  lingkungan hidup Surabaya, Ketebalan 

vegetasi mangrove berkisar 5-10 meter dengan dominasi Avicennia, Sonneratia, 

dan Rhizophora. Secara umum kondisi di daerah mangrove Wonorejo ini lebih 

baik dibandingkan dengan daerah yang pertama walaupun pada daerah tertentu 

masih ditemui adanya Avicennia dengan daun yang meranggas, kanopi kecil serta 

adanya batang-batang gundul. Di sekitar delta Wonorejo terdapat mangrove 

dengan kerapatan relatif tinggi. Ketebalan vegetasi mangrove yang mencapai 

sekitar 100 meter hanya terdapat pada beberapa lokasi saja, yaitu kelurahan 

Keputih, Medokan Ayu dan Gunung Anyar. Sedang berdasar hasil pengamatan di 

lapangan, ketebalan maksimum yang terlihat adalah 10 m. 

 Dalam penelitian kali ini ada beberapa titik sampling yang digunakan. 

Titik sampling yang digunakan adalah rhizosfer tanaman Mangrove sp.1, 

Mangrove sp.2, Mangrove sp.3, Mangrove sp.4.  Tanaman yang diambil, dipilih 

secara subyektif dan mewakili tumbuhan yang dominan pada vegetasi tersebut. 
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1. Mangrove sp.1 

 Kulit kayu halus, burik-burik, berwarna coklat keabu-abuan. Daunnya 

agak tipis, berkulit dan permukaan bawah berambut halus dan berwarna 

agak putih. Letak daunnya bersilangan, bentuk daun seperti hati dengan 

ujung meruncing, ukurannya 7,5-15 x 7,5-14,5 cm. Bunga berbentuk 

lonceng, saat mekar berwarna kuning muda dengan warna jingga/gelep di 

bagian tengah dasar. Letaknya diketiak daun, formasinya soliter atau 

berkelompok (2-5), daun mahkota berwarna kuning, diameter 5-7 cm. 

Kelopak bunga berjumlah 5 dan bergerigi. Tangkai putik ada 5 (tidak 

menyatu), dengan kepala putik berwarna ungu kecoklatan. Buahnya 

membuka menjadi 5 bagian dan memiliki biji yang khas dan berambut. 

2. Mangrove sp.2 

memiliki akar tunjang dan akar nafas yang tipis, berbentuk jari dan 

ditutupi oleh sejumlah lentisel. Kulit kayu bagian luar memiliki permukaan 

yang halus berwarna hijau keabu-abuan sampai abu-abu kecoklatan serta 

memiliki lentisel. Daunnya berwarna hijau pada permukaan atas dan hijau 

kekuningan atau abu-abu kehijauan di bagian bawah. Permukaan atas daun 

ditutupi oleh sejumlah bintik-bintik kelenjar berbentuk cekung,daunnya 

berbentuk bulat telur terbalik, ujungnya membulat, dengan ukuran 12,5 x 6 

cm. Memiliki bunga dengan susunan trisula dengan bunga bergerombol 

muncul di ujung tandan, dan baunya menyengat. Daun mahkota bunga 

terbuka tidak beraturan, semakin tua warnanya semakin hitam, seringkali 

tertutup oleh rambut halus dan pendek pada kedua permukaan. Letak 
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bunga berada pada ujung atau ketiak tangkai/tandan bunga. Dalam satu 

tangkai terdapat 5-8 daun. Tangkai daun pendek. 

3. Mangrove sp.3 

Berbentuk pohon merangas kecil dengan ketinggian mencapai 15 

m. Kulit kayu berwarna abu-abu, halus, tetapi memiliki bintil. Akar 

menjalar di sepanjang permukaan tanah, seringkali berbentuk kusut dan 

ditutupi oleh lentisel. Batang, dahan dan daun memiliki getah (warna putih 

dan lengket). Daunnya berwarna hijau tua dan akan berubah warna 

menjadi merah bata sebelum rontok, tepinya bergerigi halus, letak daunnya 

bersilangan, berbentuk elips dengan ujung meruncing, ukuran daunnya 

6,5–10,5 x 3,5-5 cm. Memiliki bunga jantan atau bunga betina saja, tidak 

pernah keduanya. Bunga jantan lebih kecil dari betina, dan menyebar di 

sepanjang tandan. Tandan bunga jantan berbau, tersebar, dan berwarna 

hijau dan panjangnya mencapai 11 cm, terletak di ketiak daun, formasi 

bulir, daun mahkota berwarna hijau dan putih, kelopak bunga berwarna 

hijau kekuningan. Buahnya berbentuk seperti bola dengan 3 tonjolan, 

warna hijau, permukaan seperti kulit, biji berwarna coklat tua. Memiliki 

bunga jantan atau betina saja, tidak pernah memiliki keduanya. Bunga 

jantan (tanpa tangkai) lebih kecil dari betina dan menyebar di sepanjang 

tandan. Tandan bunga jantan berbau wangi, tersebar, berwarna hijau dan 

panjangnya mencapai 11 cm. Terletak di ketiak daun. Merupakan bunga 

bulir. Daun mahkota berwarna hijau dan putih sedangkan kelopak bunga 

berwarna hijau kekuningan. Benang sari berjumlah 3 dan berwarna 
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kuning. 

4. Mangrove sp.4 

Daun berwarna hijau tua pada permukaan atas dan hijau 

kekuningan atau abu-abu kehijauan di bagian bawah. Permukaan atas daun 

ditutupi oleh sejumlah bintik-bintik kelenjar berbentuk cekung. 

Merupakan daun sederhana dan letaknya berlawanan. Bentuk daun bulat 

telur terbalik, bulat memanjang hingga bulat telur terbalik atau elips 

memanjang. Ujung daunnya membulat, menyempit ke arah tangkai. 

Susunan bunga seperti trisula dengan bunga bergerombol muncul 

di ujung tandan, bau menyengat. Daun mahkota bunga terbuka tidak 

beraturan, semakin tua warnanya semakin hitam, seringkali tertutup oleh 

rambut halus dan pendek pada kedua permukaannya. Letak bunga di ujung 

atau ketiak tangkai/tandan bunga, merupakan bunga bulir (2-10 bunga per 

tandan). Daun mahkota 4, berwarna kuning hingga jingga 

2.1.4  Manfaat dan peranan Mangrove 

 Tumbuhan mangrove memiliki kemampuan khusus untuk beradaptasi 

dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti kondisi tanah yang tergenang, 

kadar garam yang tinggi serta kondisi tanah yang kurang stabil. Dengan kondisi 

lingkungan seperti itu, beberapa jenis mangrove mengembangkan mekanisme 

yang memungkinkan secara aktif mengeluarkan garam dari jaringan, sementara 

yang lainnya mengembangkan sistem akar nafas untuk membantu memperoleh 

oksigen bagi sistem perakarannya. Dalam hal lain, beberapa jenis mangrove 

berkembang dengan biji yang sudah berkecambah sewaktu masih di pohon 
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induknya (vivipar), seperti Kandelia, Bruguiera, Ceriops dan Rhizophora (Rusila 

et.al., 2006) 

 Tumbuhan mangrove yang tumbuh di sekitar perkotaan atau pusat 

pemukiman dan jalan perhubungan dapat berfungsi sebagai penyerap bahan 

pencemaran, gas buang kendaraan, industri, dan sebagainya. Bahan buangan 

industri yang dibuang melalui sungai akan terbawa ke muara dan tersaring oleh 

perakaran mangrove. Selain itu potensi biota mikroorganisme yang berfungsi 

mendegradasi bahan-bahan pencemar pada hutan mangrove masih banyak belum 

diungkap. (Purnobasuki, 2005).  

 Berbagai produk dari mangrove dapat dihasilkan baik secara langsung 

maupun tidak langsung, diantaranya: kayu bakar, bahan bangunan, keperluan 

rumah tangga, kertas, kulit, obat-obatan dan perikanan. Hal tersebut akhirnya 

berdampak pada tingkat dan laju perekonomian pedesaan yang berada dikawasan 

pesisir (Rusila et.al., 2006). 

 Keberadaan mangrove berkaitan erat dengan tingkat produksi perikanan. 

Di Indonesia hal ini dapat dilihat bahwa daerah-daerah perikanan potensial seperti 

di perairan sebelah timur Sumatra, pantai selatan dan timur Kalimantan (Rusila 

et.al., 2006). 

 Mangrove juga memiliki peranan penting dalam melindungi pantai dari 

gelombang, angin, dan badai. Tegakan mangrove dapat melindungi pemukiman, 

bangunan dan pertanian dari angin kencang atau intrusi air laut. Kemampuan 

mangrove untuk mengembangkan wilayahnya ke arah laut merupakan salah satu 
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peran penting mangrove dalam pembentukan lahan baru. Akar mangrove mampu 

mengikat dan menstabilkan substrat lumpur, pohonnya mengurangi energi 

gelombang dan memperlambat arus, sementara vegetasi secara keseluruhan dapat 

memerangkap sedimen (Rusila et.al., 2006).  

 Peranan mangrove dalam menunjang kegiatan perikanan pantai dapat 

disarikan dalam dua hal. Pertama, mangrove berperan penting dalam siklus hidup 

berbagai jenis ikan, udang, dan moluska (Rusila et.al., 2006), karena lingkungan 

mangrove menyediakan perlindungan dan makanan berupa bahan-bahan organik 

yang masuk dalam rantai makanan. Kedua, mangrove merupakan pemasok bahan 

organik, sehingga dapat menyediakan makanan untuk organisme yang hidup pada 

perairan sekitarnya (Rusila et.al., 2006). 

  

2.2 Tinjauan tentang Fosfat 

 Unsur fosfat adalah unsur essensial kedua setelah unsur nitrogen (N), yang 

mempunyai peran penting dalam fotosintesis dan perkembanagan akar. Fosfat 

merupakan unsur hara penting untuk semua organisme hidup, fungsinya tidak 

dapat diganti oleh unsur lain. Ketersedian fosfat dalam tanah jarang yang melebihi 

0,01% dari total fosfat (Suriadikarta and Simanungkalit, 2006). Kandungan fosfat 

dalam tanah bervariasi. Pada tanah Oxisol, Ultisol, Alfisol dan beberapa Vertisol 

kandungan fosfat total kurang dari 0,02% (Sanchez, 1976). Manfaat fosfat bagi 

tanaman adalah membantu pertumbuhan protein dan mineral yang sangat tinggi 

bagi tanaman, bertugas mengedarkan energi keseluruh bagian tanaman, 
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merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar, serta mempercepat proses 

pemasakan biji dan buah. 

 

2.2.1  Peranan unsur fosfat dalam tanah 

Unsur P (Fosfor) diperlukan untuk  pembentukan bintil akar dan aktivitas 

bintil akar yang maksimal. Ternyata unsur P yang diperlukan bagi pembentukan 

bintil akar lebih banyak daripada bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri (Islami 

and Utomo, 1995). 

Di dalam tanah, fosfat (P) digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu fosfat 

organik dan fosfat anorganik (Tisdale and  Beaton, 1984). Bentuk fosfat organik 

pada tanah mineral mencapai 20-80% (Stevenson, 1986). 

Bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman adalah bentuk orthofosfat 

primer dan sekunder (H2PO4
-1 dan HPO4

-2). Orthofosfat merupakan jenis yang 

paling tersedia untuk tanaman pada nilai-nilai pH mendekati netral (Saeni, 1989). 

Ketersediaan bentuk-bentuk ini didalam tanah sangat dipengaruhi oleh pH tanah. 

Dalam tanah-tanah yang relatif asam dapat dilihat bahwa ion-ion orthofosfat 

diendapkan atau di absorbsi oleh jenis-jenis Al (III) dan Fe (III). Dalam tanah 

alkalin orthofosfat dapat bereaksi dengan kalsium karbonat membentuk 

hydroxylapatile yang relatif tidak larut (Saeni, 1989). 
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Jika pH tanah turun (tanah menjadi lebih asam), maka yang mendominasi 

adalah bentuk H2PO4
-1, jika pH tanah naik (tanah menjadi lebih basa), maka 

bentuk yang dominan adalah HPO4
-2. Kisaran pH ketersediaan fosfat maksimal 
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untuk kebanyakan tanaman pertanian adalah berkisar pada pH 5,5-7,0 (Bohn 

et.al., 1979; Tisdale and Beaton, 1984). 

Bagi tanaman, fosfor merupakan unsur hara kunci yang kedua setelah 

nitrogen. Unsur ini merupakan bagian penting dari nukleoprotein inti sel yang 

mengendalikan pembelahan dan pertumbuhan sel, demikian pula untuk 

deoxyribonucleic acid (DNA) yang membawa sifat-sifat keturunan organisme 

hidup. Di dalam banyak hal senyawa fosfor mempunyai peranan dalam 

pembelahan sel, merangsang pertumbuhan awal pada akar, pemasakan tanaman, 

transport energi dalam sel, pembentukan buah dan produksi biji. Bagi manusia 

dan hewan yang memakan tumbuhan, fosfor dapat menjadi faktor pembatas atau 

penentu bagi pertumbuhan tulang dan gigi, khususnya fosfor dalam bentuk 

CaPO4
- ( Yulipriyanto, 2010). 

Tumbuhan menggunakan fosfor kurang lebih sepersepuluhnya nitrogen. 

Hingga kini kebutuhan akan fosfor di sektor pertanian khususnya selalu 

mengalami kekurangan. Persoalannya adalah karena fosfat tidak larut dalam tanah 

atau kelarutannya rendah. Oleh karena itu diperlukan tambahan fosfat larut yang 

siap bergabung dengan kation-kation dalam larutan tanah agar membentuk bahan-

bahan yang kelarutannya rendah ( Yulipriyanto, 2010). 

Soepardi (1983) dalam Elfiati (2005) mengemukakan bahwa peranan 

fosfat bagi tanaman antara lain, pembentukan akar halus dan bulu akar, 

memperkuat dinding sel batang agar tanaman tidak mudah rebah, memperbaiki 

kualitas tanaman, pembentukan bunga, buah, dan biji, serta memperkuat daya 

tahan tanaman terhadap penyakit. 
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Fosfat yang telah diserap oleh tanaman tidak direduksi melainkan berada 

di dalam senyawa-senyawa organik dan anorganik. Fosfat dalam bentuk 

anorganik banyak terdapat di dalam cairan sel sebagai komponen sistem buffer 

tanaman. Sedangkan fosfat dalam bentuk organik tersusun dari fosfolipid (yang 

merupakan komponen membran sitoplasma dan kloroplas), fitin (yang merupakan 

simpanan fosfat dalam biji), gula fosfat (senyawa antara berbagai proses 

metabolisme tanaman), nukleoprotein (komponen utama DNA dan RNA pada inti 

sel tanaman) dan berbagai senyawa lain, yang berfungsi sebagai pelengkap enzim 

tanaman (Elfiati, 2005). 

Problem fosfat di dalam tanah jumlahnya sedikit dan fosfat dalam tanah 

juga rendah. Hal ini disebabkan karena adanya pengikatan fosfat oleh Fe, Al, Ca 

dan Mg di dalam tanah. Adanya pengikatan-pengikatan fosfat tersebut 

menyebabkan fosfat mengalami defisiensi karena akan tertinggal di dalam tanah 

sehingga menjadi residu di dalam tanah (Buckman and Brady, 1956). 

Ketersediaan unsur hara fosfat dalam tanah ternyata sangat bergantung 

pada aktivitas mikroorganisme dalam tanah. Mikroorganisme pelarut fosfat terdiri 

atas bakteri, fungi  dan sedikit Aktiniomiset (Rao, 1982a). 

2.2.2  Mekanisme pelarutan fosfat 

Mekanisme pelarutan fosfat terjadi karena adanya proses reaksi 

pembebasan antara asam organik yang dihasilkan oleh Bakteri Pelarut Fosfat dan 

kation yang mengikat fosfat (Rao, 1982b). Fosfat yang terikat dapat dibebaskan 

dari ikatannya sehingga tersedia bagi tanaman. Selain itu, meningkatnya unsur 
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fosfat yang tersedia dalam tanah dapat pula sebagai akibat adanya enzim yang 

diproduksi oleh bakteri tersebut dalam tanah. 

Kemampuan bakteri pelarut fosfat sangat beragam dan tidak sama antara 

satu spesies dengan spesies lainnya. Menurut Kundu and Gaur (1980), 

kemampuan hidup dari bakteri tersebut apabila diinokulasi pada suatu jenis 

tanaman berbeda tergantung dari jenis mikroorganisme dan daya adaptasi bakteri 

terhadap lingkungan barunya. 

Pelarutan senyawa fosfat oleh mikroba pelarut fosfat, dapat berlangsung 

secara kimiawi maupun biologis, baik untuk fosfat anorganik maupun fosfat 

organik. Mekanisme utama proses pengubahan fosfat tak larut menjadi bentuk 

larut dalam tanah yaitu adanya pembentukan asam organik dan asam anorganik 

oleh mikroba pelarut fosfat. Pelarutan senyawa fosfat anorganik secara kimiawi 

terjadi karena asam organik maupun asam anorganik yang dihasilkan oleh 

mikroba pelarut fosfat merupakan asam hidroksi yang mempunyai sifat khelasi 

sehingga membentuk kompleks stabil dengan ion-ion Ca2+, Mg2+, Fe3+ dan Al3+ 

sehingga fosfat terlarut menjadi meningkat (Sanchez, 1976; Alexander, 1977; 

Kundu and Gaur, 1980; Rao, 1982b; Stevenson, 1986). Asam-asam tersebut akan 

mengubah fosfat yang terikat dengan ion Ca2+ menjadi senyawa fosfat bervalensi 

dua atau satu yang merupakan bentuk fosfat tersedia bagi tanah.  

Mikroba pelarut fosfat menghasilkan bentuk fosfat larut dari proses 

mineralisasi senyawa fosfat organik. Kandungan fosfat organik sangat bervariasi 

tergantung pada sifat bahan organik, terutama rasio C, N dan P. Mikroba tanah 

pada umumnya sangat berperan dalam daur ulang fosfat tanah. Keadaan ini 
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berhubungan dengan kandungan fosfat dari biomassa mikroba, meskipun 

biomassa mikroba pada umumnya lebih kecil daripada biomassa tanaman, tetapi 

kandungan fosfat lebih kurang 10 kali lebih besar . 

Mineralisasi senyawa fosfat organik melalui penguraian fosfat organik dari 

hewan dan tumbuhan yang mati oleh mikroba dekomposer menjadi fosfat 

anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut di air tanah atau air laut akan terkikis 

dan mengendap di sedimen laut seperti batu karang dan fosil. Fosfat dari batu dan 

fosil terkikis dan membentuk fosfat anorganik terlarut di air tanah dan laut. Fosfat 

anorganik ini kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan lagi, siklus ini berulang 

terus menerus (Havlin et al., 1999).  

Mineral fosfor anorganik umumnya dijumpai sebagai aluminium dan besi 

fosfat pada tanah-tanah asam, sedangkan kalsium fosfat mendominasi tanah basa. 

Senyawa yang kurang larut ini memasok orthofosfat ke larutan tanah tergantung 

tingkat kelarutan senyawa tersebut. Orthofosfat dipasok ke akar terutama melalui 

difusi. Akar tanaman dan mikroorganisme tanah dapat memacu pelarutan fosfat 

melalui pelepasan karbon dioksida dan asam-asam organik ke larutan tanah. Asam 

karbonat dapat merangsang pelarutan asam pada senyawa kalsium dan magnesium 

fosfat. Hal yang sama, keasaman yang dihasilkan oleh bakteri nitrifikasi dan 

bakteri pelarut sulfur merangsang pelarutan garam-garam fosfat yang tidak larut. 

Berbagai jenis asam-asam organik yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan 

tanaman dapat berperan sebagai bahan pengkhelat (chelating agent) untuk 

melarutkan aluminium, besi, kalsium, dan magnesium fosfat sehingga 
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menghasilkan pelepasan orthofosfat kedalam larutan tanah (Handayanto dan 

Hairiah, 2009). 

Pelarutan senyawa fosfat organik oleh mikroba pelarut fosfat merupakan 

suatu reaksi hidrolisa enzimatik. Enzim-enzim yang memisahkan fosfat dari 

substrat organik secara kolektif disebut enzim fosfatase. Enzim fosfatase dapat 

memutuskan fosfat yang terikat oleh senyawa-senyawa organik menjadi bentuk 

fosfat yang tersedia untuk tanaman. Menurut Alexander (1977), reaksi enzim 

katalase adalah sebagai berikut: 

        OH                                                                                  OH 
                                         Fosfatase       
R       P       OH + H2O                           R        OH +     H       P        OH ...(2) 
 
        OH                                                                                  OH 
(Fosfat terikat senyawa organik)  (Fosfat tersedia bagi tanaman) 

 

2.2.3 Siklus fosfat 

 Elemen penting lain yang merupakan bagian dari siklus biogeokimia 

adalah fosfat. Ketersediaan fosfat di suatu wilayah dapat memicu pertumbuhan 

beberapa  tanaman dan organisme lain yang tumbuh di sekitar wilayah tersebut. 

Siklus fosfat sangat mudah terganggu oleh kultivasi tanah yang intensif. Fosfat 

masuk ke laut melalui sungai, pelapukan kontinen dari kerak bumi yang 

mengandung rata-rata 0,1% fosfat merupakan sumber utama dari fosfat sungai. 

Fosfat biasanya tidak atau sulit terlarut dalam air, sehingga pada kasus ini tidak 

dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Kehadiran mikroorganisme dapat memicu 

percepatan degradasi fosfat. Di dunia, cadangan fosfat berjumlah 12 milyar ton 

dengan cadangan dasar sebesar 34 milyar ton (Satria, 2008). 
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 Daur atau siklus fosfat (Gambar 2.) secara alami terjadi di alam. Aliran air 

pada bebatuan melarutkan bagian permukaan, mineral termasuk fosfat terbawa 

sebagai sedimen ke dasar laut dan dikembalikan ke daratan. Perubahan anorganik 

fosfor tidak larut menjadi terlarut merupakan aktivitas organisme pelarut fosfat 

(Muslimin, 1995). 

 

Gambar 2. Daur fosfat di alam (Muslimin, 1995) 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Eksplorasi bakteri pelarut ... Nisa Dwi Octaviani



 

 Gambar 3. Skema siklus fosfat ( Rao, 1994) 

 Defisiensi fosfat mungkin terjadi pada tanaman budidaya yang tumbuh 

pada tanah yang mengandung fosfat dalam jumlah yang cukup. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh kenyataan bahwa tanaman hanya dapat menyerap fosfor dalam 

bentuk yang tersedia. Fosfat tanah baru dapat dijadikan tersedia oleh tanaman atau 

oleh mikroorganisme tanah melalui sekresi asam organik. Oleh sebab itu 

mikroorganisme tanah memegang peranan penting dalam memperbaiki tanaman 

yang mengalami defisiensi fosfor. Mikroorganisme tanah  mungkin membebaskan 

fosfat anorganik yang dapat larut  (H2PO4) kedalam tanah melalui proses 

dekomposisi senyawa organik yang kaya fosfat. Sebaliknya, mikroorganisme 

tertentu yang lain, melalui asimilasi, mungkin menyebabkan imobilisasi fosfat 

yang tersedia kedalam materi selulernya (Gambar 3.). Proses imobilisasi  
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semacam ini di dalam tanah mungkin menyebabkan defisiensi fosfor pada 

tanaman budidaya ( Rao, 1994).  

 

2.3  Tinjauan tentang Mikroorganisme Pelarut Fosfat 

Aktivitas mikroba diperlukan untuk menjaga ketersediaan tiga unsur hara 

yang penting bagi tanaman antara lain, nitrogen (N), fosfat (P), dan kalium (K). 

Kandungan fosfat yang cukup tinggi pada tanah pertanian kita, sedikit sekali yang 

dapat digunakan oleh tanaman karena terikat pada mineral liat tanah. Di sinilah 

peran mikroba pelarut fosfat yang melepaskan ikatan P dari mineral liat dan 

menyediakan fosfat tersebut bagi tanaman. Banyak sekali mikroba yang mampu 

melarutkan fosfat, antara lain, Aspergillus sp., Penicillium sp., Pseudomonas sp. 

dan Bacillus megatherium . 

Umumnya mikroorganisme pelarut fosfat secara alami berada di dalam 

tanah berkisar 0,1-0,5% dari total populasi mikroorganisme (Kucey, 1983). 

Mikroorganisme ini hidup terutama di sekitar perakaran tanaman, yaitu di daerah 

permukaan tanah sampai kedalaman 25 cm dari permukaan tanah. Keberadaan 

mikroorganisme ini berkaitan dengan banyaknya jumlah bahan organik yang 

secara langsung mempengaruhi jumlah dan aktivitas hidupnya. Akar tanaman 

mempengaruhi kehidupan mikroorganisme dan secara fisiologis, mikroorganisme 

yang berada dekat dengan daerah perakaran akan lebih aktif daripada yang hidup 

jauh dari daerah perakaran.  

Keberadaan mikroorganisme pelarut fosfat dari satu tempat ke tempat 

lainnya sangat beragam. Salah satu yang menyebabkan keragaman tersebut adalah 
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sifat biologisnya. Ada yang hidup pada kondisi asam, basa, netral, ada yang 

hipofilik, mesofilik, termofilik, ada yang anaerob, aerob dan beberapa sifat lain 

yang bervariasi. Masing-masing mikroorganisme memiliki sifat-sifat khusus dan 

kondisi lingkungan optimal yang berbeda-beda yang mempengaruhi 

efektivitasnya dalam melarutkan fosfat. Pertumbuhan mikroorganisme pelarut 

fosfat sangat dipengaruhi oleh kadar keasaman tanah. Pada tanah masam, aktivitas 

mikroorganisme didominasi oleh kelompok fungi sebab pertumbuhan fungi 

optimum pada tanah yang mempunyai pH 5-5,5. Pertumbuhan fungi menurun 

apabila pH meningkat (Taha et al., 1969). 

Sebaliknya pertumbuhan kelompok bakteri optimum pada pH tanah yang 

netral dan akan meningkat seiring dengan meningkatnya pH tanah. Secara umum 

mikroorganisme yang dominan yang diisolasi dari rizosfer tanah termasuk ke 

dalam golongan mikroorganisme aerob pembentuk spora dan hidup pada kisaran 

pH tanah 4-10,6 (Taha et al., 1969). 

Populasi bakteri pelarut fosfat umumnya lebih rendah pada daerah yang 

beriklim kering dibandingkan pada daerah yang beriklim sedang. Karena bentuk 

dan jumlah fosfat dan bahan organik yang terkandung dalam tanah berbeda-beda, 

maka keefektifan tiap mikroorganisme pelarut fosfat dalam melarutkan fosfat juga 

berbeda 

 

2.3.1 Isolasi mikroorganisme pelarut fosfat 

Mikroorganisme pelarut fosfat dapat diisolasi dari tanah yang kandungan 

fosfatnya rendah terutama di daerah sekitar perakaran tanaman, karena bakteri ini 
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menggunakan fosfat dalam jumlah yang sedikit dan mampu memanfaatkan fosfat 

anorganik tidak tersedia untuk keperluan metabolismenya (Alexander, 1977). 

Untuk mendeteksi dan estimasi kemampuan mikroorganisme pelarut fosfat 

dilakukan dengan menggunakan metode cawan petri (pour plate). Media selektif 

yang umum digunakan untuk mengisolasi dan memperbanyak organisme pelarut 

fosfat adalah media agar Pikovskaya (Rao, 1982b). 

 Media tersebut berwarna putih keruh, karena mengandung fosfat tidak 

larut seperti kalsium fosfat. Setelah inkubasi (48-72 jam), potensi mikroorganisme 

untuk melarutkan fosfat tidak tersedia secara kualitatif dicirikan oleh zona bening 

(halozone) di sekitar koloni. Kemampuan tiap mikroorganisme pelarut fosfat 

tumbuh dan melarutkan fosfat berbeda-beda. Mikroorgamisme pelarut fosfat yang 

unggul akan menghasilkan diameter halozone yang paling besar dibandingkan 

dengan koloni yang lainnya (Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). 

 

2.4 Tinjauan tentang bakteri pelarut fosfat 

2.4.1  Definisi bakteri pelarut fosfat  

Bakteri pelarut fosfat (BPF) atau Phosphate Solubilizing Bacteria adalah 

mikroba yang mempunyai kemampuan untuk melarutkan senyawa fosfat 

anorganik yang tidak tersedia menjadi tersedia bagi tanaman. BPF dapat 

menghasilkan asam-asam organik seperti asam sitrat, glutamat, laktat, oksalat, 

glikonat, malat, fumarat dan β-ketobutirat (Rao, 1982b). Asam-asam organik ini 

dapat membentuk ikatan dengan Ca, Al dan Fe sehingga fosfat menjadi bebas, 

larut dan tersedia bagi tanaman. 
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Beberapa bakteri juga sangat efektif dalam melarutkan fosfat. Ada 

beberapa bakteri pelarut fosfat yaitu Pseudomonas sp., Bacillus sp., Micrococcus 

sp., dan Flavobacterium sp,. (Saraswati et al., 2008). Bakteri ini dapat hidup di 

lapisan tanah bagian atas atau top-soil dan populasinya lebih banyak ditemukan 

pada zona rhizosphere.  

Salah satu contoh adalah Bacillus megaterium var. Phosphaticum. Bakteri 

ini telah dikemas dalam bentuk inokulum yang disebut fosfobakterin dan di 

aplikasikan ke tanah untuk memacu pelarutan mineral fosfor. Selain itu pemberian 

bahan sumber karbon yang mudah dimineralisasi seperti pupuk kandang, dapat 

memacu pelarutan fosfor melalui peningkatan aktivitas biologi. Peningkatan 

karbon organik juga berperan untuk komplek aluminium pada tanah-tanah asam, 

jadi mengurangi peluang aluminium  mengikat fosfat (Handayanto and Hairiah, 

2009). 

 

2.4.1.1  Karakteristik bakteri pelarut fosfat 

Menurut Alexander (1977) kelompok bakteri tanah Bacillus sp., 

Pseudomonas sp. dan Esherichia sp. mampu mengubah fosfat tidak larut di dalam 

tanah menjadi bentuk larut tersedia. BPF yang ditemukan pada beberapa tanah di 

Indonesia (di pulau Jawa khususnya), adalah Alcaligenes faecalis, Esherichia 

freundii, Pseudomonas fuoroscens, Pseudomonas putida, Serratia liquefaciens 

dan Chromobacterium violaceum banyak dijumpai pada tanah dengan pH 4,5  

Enterobacter aerogenes, Pseudomonas putida, Pseudomonas diminuta dan 
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Psudomonas stuuzer banyak dijumpai pada tanah dengan pH lebih dari 6 (Supadi, 

1991). 

Bakteri pelarut fosfat mendominasi zona rhizosfer pada tanah dengan 

kandungan fosfat yang rendah. Bakteri tersebut mampu lebih meningkatkan fosfat 

tersedia pada tanah yang dipupuk dengan pupuk P (Young et al., 1990). 

Menurut Glick (1995), BPF merupakan bakteri tanah yang bersifat non 

patogen dan termasuk dalam katagori bakteri pemacu pertumbuhan tanaman. 

Bakteri tersebut menghasilkan vitamin dan fitohormon yang dapat memperbaiki 

pertumbuhan akar tanaman dan meningkatkan serapan unsur hara. 

Bakteri tersebut berperan juga dalam transfer energi, penyusunan protein, 

koenzim, asam nukleat dan senyawa-senyawa metabolik lainnya yang dapat 

menambah aktivitas penyerapan fosfat pada tumbuhan yang kekurangan fosfat 

(Rao, 1994). 

Menurut Gaur (1986) bakteri pelarut fosfat berperan dalam proses 

transformasi unsur fosfat dengan cara: (1) mengubah kelarutan senyawa fosfat 

anorganik; (2) meningkatkan mineralisasi senyawa organik dengan melepaskan 

fosfat anorganik; (3) mendorong proses oksidasi dan reduksi senyawa fosfat 

anorganik. Transformasi unsur fosfat oleh bakteri pelarut fosfat lewat tiga 

mekanisme di atas dapat meningkatkan ketersediaan fosfat dalam tanah. 

Bakteri pelarut fosfat dapat diisolasi dari tanah yang kandungan fosfatnya 

rendah, karena mikroba ini menggunakan fosfat dalam jumlah yang sedikit dan 

mampu menyediakan fosfat tidak tersedia menjadi tersedia untuk proses 

metabolismenya (Alexander, 1977). Bakteri ini tidak membutuhkan persyaratan 
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tumbuh yang khusus karena mudah beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya. 

Kisaran pH adalah 4-10,5 dengan temperatur pertumbuhan bervariasi. Ada yang 

psikhrofil, mesofil dan termofil (Pelczar and Reid, 1965). 

Mikroba pelarut fosfat mampu tumbuh dalam medium dasar tertentu 

dengan Ca3(PO4)2, FePO4, FePO4, AlPO4 dan fosfat alam sebagai satu-satunya 

sumber fosfat (Alexander, 1977). Jika sumber fosfat disuspensi ke dalam medium 

agar, maka genus-genus yang mampu melarutkan fosfat dapat diketahui dengan 

terbentuknya zona-zona jernih disekitar koloni mikroba yang bersangkutan (Rao, 

1982b). 

Rao (1982a) menunjukkan bahwa inokulasi tanah dengan Bacillus 

megaterium dan  Bacillus cirkulans meningkatkan serapan fosfat dan produksi 

tanaman kedelai berturut-turut. 

 

2.4.2 Morfologi bakteri Pseudomonas 

 Bakteri Pseudomonas merupakan salah satu kelompok bakteri Gram 

negatif (-) berbentuk sel tunggal, batang agak melengkung tidak berbentuk helix, 

metabolisme dengan respirasi, tidak pernah fermentatif. Beberapa merupakan 

kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan H2 atau CO sebagai sumber energi . 

katalase positif. Kandungan G+C DNA spesies-spesies yang telah diperiksa 

berkisar 58 sampai 70 mol % (Bergey’s Manual of Bacteriology, edisi ke-delapan 

dalam Pelczar and Chan, 1986). Bakteri Pseudomonas sp. memiliki beberapa 

flagella sebagai motilitas yang dikenal mempunyai kemampuan dalam 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Eksplorasi bakteri pelarut ... Nisa Dwi Octaviani



mendegradasi senyawa organik komplek dan menggunakannya sebagai sumber 

energinya (Holt et al., 2003). 

 Bakteri Pseudomonas  merupakan bakteri aerobik khemoorganotrof 

dengan ukuran 0,1-1,0 µm x 1,5-5,0 µm. Di dalam tanah jumlahnya berkisar 3-

15% dari populasi bakteri. Beberapa spesies juga merupakan bakteri denitrifikasi. 

Dan beberapa lainnya menghasilkan pigmen bercahaya (Fluorescent). 

Pergerakannya dibantu oleh flagella polar. Kebanyakan spesies tidak dapat 

tumbuh pada kondisi asam (pH 4,5). Dijumpai lebih dari 230 spesies dalam genus 

Pseudomonas dan beberapa spesies bersifat patogen bagi manusia, hewan dan 

tanaman. Pseudomonas sering digunakan untuk bioremediasi dan pengendalian 

hayati penyakit tanaman ( Handayanto dan Hairiah, 2009).  

 Pada (Tabel 1.) menunjukkan karakteristik fenotip kunci untuk 

mengidentifikasi spesies dari genus Pseudomonas. Tabel ini memberikan 

informasi yang berguna untuk identifikasi organisme secara umum dan langsung, 

tetapi identifikasi tetap memerlukan kajian yang lebih luas dengan pengujian 

konstan yang dilakukan oleh laboratorium rujukan ( Holt et al., 2005). 

 P.aeruginosa, P. fluorescence, P. putida, dan P. monteilii terdiri dari 

kelompok yang dikenal sebagai bakteri yang berpendar dan bisa dibedakan dari 

yang lain dalam kelompok ini dengan kemampuannya untuk tumbuh dalam suhu 

optimal 40oC ( Tortora et al., 2007). 
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2.4.3 Klasifikasi bakteri Pseudomonas 

 Menurut Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 2nd edition dalam 

Madigan et al., (2003) klasifikasi bakteri Pseudomonas adalah sebagai berikut: 

 Domain : Bacteria 

 Phylum : Proteobacteria 

 Sub Phylum : Gamma Proteobacteria 

 Class  : Zymobacteria 

 Ordo  : Pseudomonadales   
 
 Family  : Pseudomonadaceae 

 Genus  : Pseudomonas 

 

2.4.4  Morfologi bakteri Bacillus  

 Bacillus merupakan bakteri gram (+), tidak memiliki flagella (Bergey’s 

Manual of Bacteriology, edisi ke-delapan  dalam Pelczar and Chan, 1988). Genus 

ini memiliki kurang lebih 40 spesies yang bersifat aerob obligat atau anaerob 

fakultatif (Koneman et al., 1988). Mikroba genus Bacillus tersusun berderet 

seperti rantai, membentuk endospora (sentral), dan mempunyai habitat di tanah, 

air dan debu. Genus ini memiliki kemampuan fisiologis yang dipengaruhi oleh 

terhadap panas, pH dan salinitas. Termasuk kemoorganotrof, dengan metabolisme 

fermentasi atau respirasi. Jika di uji fisiologis dengan uji katalase kebanyakan 

memiliki hasil positif. ditemukan di berbagai habitat, beberapa spesies bersifat 

patogen untuk vertebrata atau invertebrata (Holt et al., 2003) 
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 Organisme ini biasanya tumbuh baik pada medium Blood Agar, 

memproduksi koloni dalam jumlah besar, terletak menyebarkan dalam medium, 

koloni putih abu-abu dengan garis tepi tidak beraturan. Karakteristik membantu 

dalam membedakan berbagai spesies dari genus Bacillus. katalase diproduksi oleh 

sebagian besar spesies ini dan sporulasi tidak dihambat oleh karakteristik  

inkubasi-positve aerobik yang membantu dalam membedakan Bacillus genus dari 

Clostridium (Koneman et al., 1988). 

 Beberapa uji biokimia dilakukan untuk menentukan spesies dari Genus 

Bacillus. Secara teoritis, tujuan identifikasi bakteri dengan konvensional 

teknik untuk membandingkan bakteri yang diidentifikasi dengan bakteri yang 

telah diidentifikasi sebelumnya. teknik identifikasi dengan metode konvensional 

akan selalu mendapatkan bakteri tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya 

dan tidak akan dapat menemukan spesies baru (Dwipayana and Herto, 2009). 

  Misalnya untuk B.cereus untuk karakteristik dan uji biokimia (fisiologis) 

menunjukkan hasil yang + untuk uji motilitas, lechitin, hidrolisis gelatin, dan 

memproduksi asam dari glukosa, maltose, dan salacin (Tabel 2.) 
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2.4.5 Klasifikasi bakteri Bacillus 

 Menurut Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 2nd edition dalam 

Madigan et al., (2003) klasifikasi bakteri Bacillus adalah sebagai berikut : 

 Domain : Bacteria  

 Phylum : Firmicutes 

 Class  : Bacilli 

 Ordo  : Bacillales 

 Family  : Bacillaceae 

 Genus  : Bacillus  
 
2.4.6  Morfologi bakteri Micrococcus  

 Micrococcus merupakan bakteri gram (+), tidak memiliki flagella, 

memiliki pigmen dan toleran terhadap kadar salinitas tinggi ( Case and Johnson, 

1995). Bakteri ini kadang motil, tidak membentuk spora, termasuk aerob obligat, 

koloni biasanya berpigmen kuning atau merah, termasuk halotoleran, resistan 

terhadap lysostapin. Untuk pertumbuhan optimum pada temperatur 25-37oC. Dan 

termasuk flora normal pada kulit mamalia dan tanah (Bergey’s Manual of 

Bacteriology, edisi ke-delapan dalam Pelczar and Chan, 1988). Untuk uji 

biokimia, mikroba ini menghasilkan hasil positif dapat dilihat pada. (Tabel 3) 
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2.4.7 Klasifikasi bakteri Micrococcus 

 Menurut Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 2nd edition dalam 

Madigan et al., (2003) klasifikasi bakteri Micrococcus adalah sebagai berikut : 

 Domain : Bacteria  

 Phylum : Firmicutes 

 Class  : Actinobacteria 

 Ordo  : Actinomycetales 

 Sub Ordo : Micrococcineae 

 Family  : Micrococcaceae 

 Genus  : Micrococcus  
 
 
2.4.8 Manfaat bakteri pelarut fosfat 

 Keberadaan bakteri pelarut fosfat dalam zona rhizosphere tanaman 

memberikan dua manfaat, yaitu mampu meningkatkan kelarutan fosfat anorganik 

tanah dan daya serap fosfat oleh perakaran tanaman. Pada tanah netral atau basa 

memiliki kandungan kalsium yang tinggi karena akan terjadi pengendapan 

kalsium fosfat sehingga fosfat berikatan dengan Ca. Sedangkan tanah yang asam 

umumnya miskin akan ion kalsium, karenanya fosfat diendapkan dalam bentuk 

senyawa besi atau aluminium yang tidak mudah diserap oleh tanaman atau bakteri 

tanah. Bakteri dan perakaran tanaman mampu melarutkan fosfat dan 

mengubahnya sehingga dengan mudah tersedia bagi tanaman (Muslimin, 1995). 
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