
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan mengenai Gambut 

2.1.1 Pengertian gambut 

Gambut adalah bahan berwarna hitam kecoklatan yang terbentuk dalam 

kondisi asam, dan kondisi anaerobik lahan basah. Gambut terdiri dari bahan 

organik yang sebagian terurai secara bebas dengan komposisi lebih dari 50% 

karbon. Gambut terdiri dari lumut Sphagnum, batang, dan akar rumput-rumputan 

sisa-sisa hewan, sisa-sisa tanaman, buah, dan serbuk sari. Tidak seperti ekosistem 

lainnya, tanaman/hewan yang mati di lahan gambut tetap berada dalam lahan 

gambut tanpa mengalami pembusukan sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Ini 

terjadi karena kondisi air yang selalu menggenang, dimana terjadi kekurangan 

oksigen yang menyebabkan terhambatnya mikroorganisme untuk melakukan 

pembusukan tanaman/hewan yang sudah mati secara cepat. Hal tersebut 

menyebabkan materi organik di lahan gambut mudah di identifikasi. Pembentukan 

gambut merupakan proses yang sangat lambat dan hal ini memerlukan waktu 

sekitar 10 tahun untuk membentuk 1 cm gambut (Dion dan Nautiyal, 2008). 

Dalam klasifikasi tanah (soil taxonomy), tanah gambut dikelompokkan 

kedalam ordo histosol (histos = jaringan) atau sebelumnya dinamakan organosol 

yang mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan jenis tanah mineral 

umumnya. Tanah gambut mempunyai sifat beragam karena perbedaan bahan asal, 

proses pembentukan, dan lingkungannya (Noor, 2001). 
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2.1.2 Pembentukan gambut 

Gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik 

yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan terus bertambah karena proses 

dekomposisi terhambat oleh kondisi anaerob dan/atau kondisi lingkungan lainnya 

yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai. 

Pembentukan tanah gambut merupakan proses geogenik yaitu pembentukan tanah 

yang disebabkan oleh proses deposisi dan tranportasi, berbeda dengan proses 

pembentukan tanah mineral yang pada umumnya merupakan proses pedogenik 

(Hardjowigeno, 1986 dalam Agus dan Subiksa, 2008). 

Proses pembentukan gambut dimulai dari adanya danau dangkal yang 

secara perlahan ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah. Tanaman 

yang mati dan melapuk secara bertahap membentuk lapisan yang kemudian 

menjadi lapisan transisi antara lapisan gambut dengan lapisan di bawahnya berupa 

tanah mineral. Tanaman berikutnya tumbuh pada bagian yang lebih tengah dari 

danau dangkal ini dan secara membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga danau 

tersebut menjadi penuh (Agus dan Subiksa, 2008). 

Bagian gambut yang tumbuh mengisi danau dangkal tersebut disebut 

dengan gambut topogen karena proses pembentukannya disebabkan oleh topografi 

daerah cekungan. Gambut topogen biasanya relatif subur (eutrofik) karena adanya 

pengaruh tanah mineral. Bahkan pada waktu tertentu, misalnya jika ada banjir 

besar, terjadi pengkayaan mineral yang menambah kesuburan gambut tersebut. 

Tanaman tertentu masih dapat tumbuh subur di atas gambut topogen. Hasil 

pelapukannya membentuk lapisan gambut baru yang lama kelamaan membentuk 

kubah (dome) gambut yang permukaannya cembung (Agus dan Subiksa, 2008).  
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Gambut yang tumbuh di atas gambut topogen dikenal dengan gambut 

ombrogen, yang pembentukannya ditentukan oleh air hujan. Gambut ombrogen 

lebih rendah kesuburannya dibandingkan dengan gambut topogen karena hampir 

tidak ada pengkayaan mineral (Agus dan Subiksa, 2008). 

 

2.1.3 Karakteristik gambut 

Karakteristik gambut berdasarkan proses awal pembentukannya sangat 

ditentukan oleh unsur dan faktor berikut: 

1. Jenis tumbuhan (evolusi pertumbuhan flora), seperti lumut (moss), rumput 

(herbaceous) dan kayu (wood) 

2. Proses humifikasi (suhu/iklim) 

3. Lingkungan pengendapan (paleogeografi) 

Semua sebaran endapan gambut berada pada kelompok sedimen alluvium 

rawa zaman kuarter Holosen. Lokasi gambut umumnya berada dekat pantai 

hingga puluhan kilometer ke pedalaman. Ketebalan maksimum gambut yang 

pernah diketahui mencapai 15 m di Riau (Tjahjono, 2007). Endapan gambut 

terdapat di atas permukaan bumi, sehingga endapan gambut dapat dikenal dan 

dibedakan secara megaskopis di lapangan. Salah satu cara mengenal endapan 

gambut secara megaskopis adalah berdasarkan ciri sifat fisiknya yang sangat 

lunak menyerupai tanah, lumpur atau humus yang berasal dari gabungan bagian 

tumbuhan yang sudah membusuk seperti daun, batang, ranting dan akar. Tingkat 

pembusukan tumbuhan umumnya ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan biotik maupun abiotik. Faktor biotik seperti mikroba tanah yang 

bersifat aerob maupun anaerob yang berguna untuk mendekomposisi bahan-bahan 
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organik (lignin, selulosa, kitin, asam humik dan lain-lain) menjadi mineral tanah 

(Yuleli, 2009). 

 

2.1.4 Sifat tanah gambut 

2.1.4.1 Sifat fisik 

Endapan gambut umumnya berwarna coklat muda hingga coklat tua 

sampai gelap kehitaman, sangat lunak, mudah ditusuk, mengotori tangan, bila 

diperas  mengeluarkan cairan gelap dan meninggalkan ampas sisa tumbuhan yang 

didapat dari permukaan bumi hingga beberapa meter tebalnya. Endapan gambut di 

permukaan dapat ditumbuhi berbagai spesies tumbuhan mulai dari spesies lumut, 

semak hingga pepohonan besar. Gambut yang berwarna lebih gelap biasanya 

menunjukkan tingkat pembusukan lebih cepat. Secara makroskopis gambut tropis 

umumnya terdiri atas sisa-sisa akar, batang dan daun dalam jumlah yang 

berlimpah, sebaliknya gambut lumut didominasi oleh sisa tumbuhan lumut seperti 

yang terdapat di Finlandia (Tjahjono, 2007). 

Sifat fisik gambut yang penting dalam pemanfaatannya untuk pertanian 

meliputi kadar air, berat isi (bulk density, BD), daya menahan beban (bearing 

capacity), subsiden (penurunan permukaan), dan mengering tidak balik 

(irriversible drying) (Agus dan Subiksa, 2008). 

Kadar air tanah gambut berkisar antara 100 – 1.300% dari berat keringnya 

(Mutalib, et al., 1991dalam Agus dan Subiksa, 2008). Artinya bahwa gambut 

mampu menyerap air sampai 13 kali bobotnya. Kadar air yang tinggi 

menyebabkan BD menjadi rendah, gambut menjadi lembek dan daya menahan 

bebannya rendah (Nugroho, et al., 1997; Widjaja-Adhi, 1997 dalam Agus dan 
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Subiksa, 2008). BD tanah gambut lapisan atas bervariasi antara 0,1 sampai 0,2 g 

cm3 tergantung pada tingkat dekomposisinya. Gambut fibrik yang umumnya 

berada di lapisan bawah memiliki BD lebih rendah dari 0,1 g/cm3 tapi gambut 

pantai dan gambut di jalur aliran sungai bisa memiliki BD > 0,2 g cm3 (Tie dan 

Lim, 1991 dalam Agus dan Subiksa, 2008) karena adanya pengaruh tanah mineral 

(Agus dan Subiksa, 2008). 

Volume gambut akan menyusut bila lahan gambut di drainase, sehingga 

terjadi penurunan permukaan tanah (subsiden). Selain karena penyusutan volume, 

subsiden juga terjadi karena adanya proses dekomposisi dan erosi. Dalam 2 tahun 

pertama setelah lahan gambut di drainase, laju subsiden bisa mencapai 50 cm. 

Pada tahun berikutnya laju subsiden sekitar 2-6 cm/tahun tergantung kematangan 

gambut dan kedalaman saluran drainase. Adanya subsiden bisa dilihat dari akar 

tanaman yang menggantung (Agus dan Subiksa, 2008). 

Rendahnya BD gambut menyebabkan daya menahan atau menyangga 

beban (bearing capacity) menjadi sangat rendah. Hal ini menyulitkan 

beroperasinya peralatan mekanisasi karena tanahnya yang empuk. Gambut juga 

tidak bisa menahan pokok tanaman tahunan untuk berdiri tegak. Tanaman 

perkebunan seperti karet, kelapa sawit atau kelapa seringkali doyong atau bahkan 

roboh. Pertumbuhan seperti ini dianggap menguntungkan karena memudahkan 

bagi petani untuk memanen sawit (Agus dan Subiksa, 2008). 

Sifat lain adalah apabila gambut mengalami pengeringan yang berlebihan 

maka koloid gambut akan rusak. Bila terjadi kemarau panjang lahan gambut akan 

kering selamanya (irreversible drying) dan gambut berubah sifat seperti arang 

sehingga tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air (Subagyo, et al., 1996 
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dalam Yuleli, 2009). Gambut akan kehilangan air tersedia setelah 4-5 minggu 

pengeringan dan ini mengakibatkan gambut mudah terbakar dan sulit dipadamkan 

(Yuleli, 2009). Gambut yang terbakar menghasilkan energi panas yang lebih besar 

dari kayu/arang terbakar. Gambut yang terbakar juga sulit dipadamkan dan apinya 

bisa merambat di bawah permukaan sehingga kebakaran lahan bisa meluas tidak 

terkendali (Agus dan Subiksa, 2008). 

 

2.1.4.2 Sifat kimia 

Sifat kimia lahan gambut di Indonesia sangat ditentukan oleh kandungan 

mineral, ketebalan, jenis mineral pada sub stratum (di dasar gambut), dan tingkat 

dekomposisi gambut. Kandungan mineral gambut di Indonesia umumnya kurang 

dari 5% dan sisanya adalah bahan organik. Fraksi organik terdiri dari senyawa-

senyawa humat sekitar 10 hingga 20 persen dan sebagian besar lainnya adalah 

senyawa lignin, selulosa, hemiselulosa, lilin, tannin, resin, suberin, protein, dan 

senyawa lainnya (Agus dan Subiksa, 2008). 

Noor (2001) membagi gambut berdasarkan susunan kimianya sebagai 

berikut: 

1. Eutropik  : kandungan mineral tinggi, pH gambut netral atau alkalin. 

2. Oligotrofik : kandungan mineral, terutama Ca rendah dan reaksi asam 

3. Mesotrofik  : terletak di antara keduanya. 

Secara umum keasaman tanah gambut berkisar antara 3-5 dan semakin 

tebal bahan organik maka keasaman gambut meningkat. Gambut pantai memiliki 

keasaman lebih rendah dari gambut pedalaman. Kondisi tanah gambut yang 

sangat asam menyebabkan kahat hara N, P, K, Ca, Mg, B, dan Mo (Yuleli, 2009). 
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Keasaman tanah gambut disebabkan oleh kandungan asam amino organik 

yang terdapat pada koloid gambut. Dekomposisi bahan organik pada kondisi 

anaerob menyebabkan terbentuknya senyawa fenolat dan karboksilat yang 

mengakibatkan keasaman gambut meningkat. Selain itu terbentuknya senyawa 

fenolat dan karboksilat dapat meracuni tanaman pertanian. Jika tanah lapisan 

bawah mengandung pirit, pembuatan parit drainase dengan kedalaman mencapai 

lapisan pirit akan menyebabkan pirit teroksidasi dan menyebabkan meningkatnya 

keasaman gambut (Sabiham, 1993 dalam Yuleli, 2009). 

Secara alamiah lahan gambut memiliki tingkat kesuburan rendah karena 

kandungan unsur haranya rendah dan mengandung beragam asam-asam organik 

yang sebagian bersifat racun bagi tanaman. Namun demikian asam-asam tersebut 

merupakan bagian aktif dari tanah yang menentukan kemampuan gambut untuk 

menahan unsur hara. Karakteristik dari asam-asam organik ini akan menentukan 

sifat kimia gambut (Agus dan Subiksa, 2008). 

 

2.1.4.3 Sifat biologi 

Gambut dapat memelihara daur hidrologi karena sifat hidrofilik yang kuat 

kearah horizontal namun lemah ke arah vertikal. Akibatnya lapisan atas gambut 

sering mengalami kekeringan meskipun lahan bawahnya basah sehingga 

menyulitkan pasokan air untuk perakaran tumbuhan pada musim kemarau, karena 

sifat gambut yang kering tidak kembali bila kekeringan dalam kondisi yang 

ekstrim (Yuleli, 2009). 

Berdasarkan lingkungan tumbuh dan pengendapan, gambut di Indonesia 

dapat dibagi menjadi: 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Eksplorasi Bakteri Penambat Nitrogen dan Bakteri Pelarut Fosfat pada ... Suwatno, Ario M. W. Y. 



1. Gambut Ombrogen 

Gambut yang terbentuk pada lingkungan yang hanya dipengaruhi oleh air 

hujan (Agus dan Subiksa, 2008). 

2. Gambut Topogen 

Gambut yang terbentuk di lingkungan yang mendapat pengayaan air 

pasang. Dengan demikian gambut topogen akan lebih kaya mineral dan 

lebih subur dibandingkan dengan gambut ombrogen (Agus dan Subiksa, 

2008) 

 

2.1 Tinjauan tentang Nitrogen 

Nitrogen merupakan elemen yang dibutuhkan oleh tubuh. Semua sel hidup 

membutuhkannya untuk proses biosintesis. Dalam sel hidup, nitrogen merupakan 

bahan asam amino, asam nukleat, dan molekul lainnya. Molekul nitrogen juga 

banyak di udara dalam bentuk N dalam jumlah 79% dari gas yang ada di atmosfer 

(Muslimin, 1995). 

Dalam daur nitrogen, organisme mengeluarkan nitrogen di biosfer 

dengan bermacam-macam cara misalnya ekskreta, metabolisme bahan organik, 

atau dari proses dekomposisi organisme yang mati. Nitrogen yang dihasilkan 

tanaman akan digunakan dan dikembalikan ke lingkungan terutama dengan 

ekskreta. Dengan aktifitas enzimatik mikroorganisme, bahan-bahan tersebut akan 

diubah menjadi ammonia (Muslimin, 1995). 

Di tanah, jumlah nitrogen umumnya lebih banyak daripada di dalam 

perairan, hal ini tergantung dari banyaknya bahan organik ditempat tersebut. 
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Jumlah nitrogen dalam tanah pertanian umumnya 0,2 sampai 0,5 % dari berat 

kering tanah (Muslimin, 1995). 

 

2.2.1 Mekanisme penambatan nitrogen 

Pada kondisi alamiah, penambatan nitrogen terjadi dengan dua cara yaitu 

1) proses anorganik dalam atmosfer dari fotokimia dan reaksi listrik, 2) proses 

biologis oleh fungi, cyanobakteri, dan bakteri lainnya. Dalam reaksi penambat 

nitrogen akan membutuhkan enzim bakteri, nitrogenase dan Adenosine Tri 

Phosphate (ATP) (Muslimin, 1995). 

Konversi N2 dari udara menjadi ammonia di mediasi (dibantu) oleh enzim 

nitrogenase. Banyaknya N2 yang dikonversi menjadi amonia sangat tergantung 

pada kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah. Ketersediaan sumber energi (C-

organik) di lingkungan rizosfir merupakan faktor utama yang menentukan 

banyaknya nitrogen yang dihasilkan (Alexander, 1977). Penambahan sisa-sisa 

tanaman (biomassa) sebagai sumber C ke dalam tanah memacu perkembangan 

populasi bakteri penambat N. Ini menjelaskan mengapa jumlah nitrogen yang 

ditambat oleh bakteri bervariasi di tiap tempat tergantung pada ketersediaan 

energi dan kemampuan bakteri penambat N bersaing dengan mikroba lain yang 

hidup dan perkembangbiakannya juga bergantung kepada sumber energi yang 

sama (Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). 

Mekanisme penambatan nitrogen secara biologis dapat digambarkan 

melalui persamaan di bawah ini. Dua molekul ammonia dihasilkan dari satu 

molekul gas nitrogen dengan menggunakan 16 molekul ATP dan pasokan 

elektron dan proton (ion hidrogen). 
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N2 + 8 H+ + 8 e- + 16 ATP = 2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi 

Reaksi ini hanya dilakukan oleh bakteri prokariot, menggunakan suatu 

kompleks enzim nitrogenase. Enzim ini mengandung dua molekul protein yaitu 

satu molekul protein besi dan satu molekul protein molibden besi. Reaksi ini 

berlangsung ketika molekul N2 terikat pada kompleks enzim nitrogenase. Protein 

Fe mula-mula direduksi oleh elektron yang diberikan oleh ferredoksin. Kemudian 

protein Fe reduksi mengikat ATP dan mereduksi protein molibden besi, yang 

memberikan elektron kepada N2, sehingga menghasilkan NH=NH. Pada dua daur 

berikutnya proses ini (masing-masing membutuhkan elektron yang disumbangkan 

oleh ferredoksin) NH=NH direduksi menjadi H2N-NH2, dan selanjutnya direduksi 

menjadi NH3. Tergantung pada jenis mikrobanya, ferredoksin reduksi yang 

memasok elektron untuk proses ini diperoleh melalui fotosintesis, respirasi atau 

fermentasi (Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). 

 

2.2 Tinjauan tentang Fosfat 

Fosfor sangat penting dan dibutuhkan oleh makhluk hidup, tanpa adanya 

fosfor tidak mungkin ada organik fosfor di dalam Adenosine Tri Phosphate 

(ATP), asam deoksiribosa nukleat (DNA) dan asam ribonukleat (RNA), 

mikroorganisme membutuhkan fosfor untuk membentuk fosfat organik dan akan 

mengubahnya menjadi organik fosfat yang dibutuhkan untuk metabolisme 

karbohidrat, lemak dan asam nukleat. Perubahan anorganik fosfor tidak larut 

(insoluble) ke fosfor terlarut (soluble) merupakan aktifitas mikroorganisme 

(Muslimin, 1995). 
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Baik fosfat anorganik maupun fosfat organik terdapat di dalam tanah. 

Bentuk anorganiknya adalah senyawa-senyawa Ca, Fe, Al, dan F. Fosfor organik 

mengandung senyawa-senyawa yang berasal dari sampah tanaman mati dan 

membusuk kaya akan sumber-sumber fosfor organik (Rao, 1994). 

 

2.3.1 Mekanisme pelarutan fosfat 

Di dalam tanah, fosfat dapat berbentuk organik dan anorganik yang 

merupakan sumber fosfat penting bagi tanaman. Fosfat organik berasal dari bahan 

organik, sedangkan fosfat anorganik berasal dari mineral-mineral yang 

mengandung fosfat. Pelarutan senyawa fosfat oleh mikroorganisme pelarut fosfat 

berlangsung secara kimia dan biologis baik untuk bentuk fosfat organik maupun 

anorganik. Mikroorganisme pelarut fosfat membutuhkan adanya fosfat dalam 

bentuk tersedia dalam tanah untuk pertumbuhannya. Mekanisme pelarutan fosfat 

secara kimia merupakan mekanisme pelarutan fosfat utama yang dilakukan oleh 

mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut mengekskresikan sejumlah asam 

organik berbobot molekul rendah seperti oksalat, suksinat, tartrat, sitrat, laktat, α-

ketoglutarat, asetat, formiat, propionat, glikolat, glutamat, glioksilat, malat, 

fumarat (Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). Meningkatnya asam-asam 

organik tersebut diikuti dengan penurunan pH. Penurunan pH juga dapat 

disebabkan karena terbebasnya asam sulfat dan nitrat pada oksidasi 

kemoautotrofik sulfur dan amonium, berturut-turut oleh bakteri Thiobacillus dan 

Nitrosomonas (Alexander, 1977 dalam Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). 

Perubahan pH berperanan penting dalam peningkatan kelarutan fosfat 

(Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). Selanjutnya asam-asam organik ini akan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Eksplorasi Bakteri Penambat Nitrogen dan Bakteri Pelarut Fosfat pada ... Suwatno, Ario M. W. Y. 



bereaksi dengan bahan pengikat fosfat seperti Al3+, Fe3+, Ca2+, atau Mg2+ 

membentuk khelat organik yang stabil sehingga mampu membebaskan ion fosfat 

terikat dan oleh karena itu dapat diserap oleh tanaman (Suriadikarta dan 

Simanungkalit, 2006). 

Pelarutan fosfat secara biologis terjadi karena mikroorganisme tersebut 

menghasilkan enzim antara lain enzim fosfatase (Suriadikarta dan Simanungkalit, 

2006) dan enzim fitase (Alexander, 1977). Fosfatase merupakan enzim yang akan 

dihasilkan apabila ketersediaan fosfat rendah. Fosfatase diekskresikan oleh akar 

tanaman dan mikroorganisme, dan di dalam tanah yang lebih dominan adalah 

fosfatase yang dihasilkan oleh mikroorganisme (Joner, et al., 2000 dalam 

Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). Pada proses mineralisasi bahan organik, 

senyawa fosfat organik diuraikan menjadi bentuk fosfat anorganik yang tersedia 

bagi tanaman dengan bantuan enzim fosfatase (Suriadikarta dan Simanungkalit, 

2006). Enzim fosfatase dapat memutuskan fosfat yang terikat oleh senyawa-

senyawa organik menjadi bentuk yang tersedia (Suriadikarta dan Simanungkalit, 

2006). 

Louw dan Webley (1959) dalam Suriadikarta dan Simanungkalit (2006) 

meyakini bahwa salah satu mekanisme pelepasan P yang terikat pada besi fosfat 

terkait dengan hidrogen sulfide (H2S) yang diproduksi oleh bakteri pelarut fosfat. 

Pengkhelatan Fe3+ dari Fe-P oleh siderophore (ferric-specific chelates) yang 

diproduksi oleh beberapa bakteri pelarut fosfat juga diyakini sebagai salah satu 

mekanisme pelarutan hara P pada tanah-tanah masam (Mullen, 1998 dalam 

Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). 
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2.3 Tinjauan mengenai Mikroorganisme Tanah 

Tanah merupakan penunjang kehidupan yang penting, berdasarkan faktor 

kimia maupun komposisi mikroba tanah. Tanah mengandung mineral, bahan 

organik, air, maupun udara. Mineral di dalam tanah mempunyai ukuran 

bermacam-macam ukuran partikel, besar dan kecil contohnya pasir, semua hal 

tersebut mempengaruhi kualitas tanah untuk kehidupan tanaman dan kegunaan 

lainnya (Muslimin, 1995). 

Mikroorganisme dalam tanah berperan penting dalam daur karbon, 

nitrogen maupun sulfur yang dibutuhkan untuk kehidupan. Sifat tanah tergantung 

dari lokasi dan musim, berbeda menurut kedalaman, susunan kimia atau asalnya. 

Partikel mineral yang utama terdapat dalam tanah adalah silikon, alumunium dan 

besi, mineral lain yaitu kalsium, magnesium, kalium, nitrogen, fosfor dan sulfur 

(Muslimin, 1995). 

Berdasarkan susunan fisik tanah, populasi mikroorganisme dalam tanah 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

mikroorganisme yaitu: 1) jumlah dan macam zat hara, 2) kelembapan, 3) tingkat 

aerasi, 4) suhu, 5) pH, 6) perlakuan pada tanah seperti penambahan pupuk atau 

banjir yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah mikroorganisme (Budiyanto, 

2002). Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme yang paling banyak 

jumlahnya. Dalam tanah subur yang normal terdapat 10 – 100 juta bakteri di 

dalam setiap g tanah. Angka ini mungkin meningkat tergantung dari kandungan 

bahan organik suatu tanah tertentu. Sebagian besar bakteri tanah merupakan 

heterotrof dan sebagian kecil bakteri autotrof (Rao, 1994). 
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2.4 Tinjauan mengenai Mikroorganisme pada Tanah Gambut 

Menurut Noor (2001), mikroorganisme yang ada pada tanah gambut dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Mikroorganisme yang terlibat dalam tahap perombak awal dari keadaan 

asli. Pada tahap ini jamur dan bakteri banyak berperan dalam 

menghancurkan selulosa, hemiselulosa, dan beberapa protein. 

Perkembangan gambut dari suasana aerob menjadi anaerob akan diikuti 

oleh keterlibatan mikroorganisme yang berbeda. 

2. Mikroorganisme yang terlibat dalam perkembangan (penebalan gambut) 

yang hampir sepanjang tahun terendam. Mikroorganisme yang berperan 

bersifat anaerob yang memperoleh oksigen dari oksidasi dan perombakan 

bahan organik. Pada tahap ini dihasilkan gas hidrogen (sebagai metana) 

dan sulfida. Kebanyakan hasil sisa merupakan derivat dari perombakan 

selulose dan senyawa organik kompleks. 

3. Mikroorganisme yang terlibat setelah gambut mengalami pengatusan atau 

terbuka. Mikroorganisme yang berperan adalah jamur, bakteri aerob, dan 

mikroorganisme yang berada pada tahap perombakan awal. Sisa 

perombakan adalah bahan-bahan yang lebih tahan seperti lignin. 

 

Jumlah mikroorganisme dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti 

keasaman tanah. Jumlah mikroorganisme cenderung menurun dengan 

meningkatnya keasaman tanah. Bakteri penambat nitrogen, bakteri nitrit, dan 

bakteri perombak selulosa sangat jarang ditemukan di lahan gambut oligotrofik 
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yang miskin. Tetapi di lahan gambut yang kaya, nilai pH tinggi dan tergolong 

gambut eutrofik, sering dijumpai adanya bakteri Azotobacter (Noor, 2001). 

Eksplorasi mikroorganisme pada tanah gambut sudah banyak dilakukan, 

hal ini seiring dengan berkembangnya teknologi untuk pemanfaatan tanah 

gambut. Penelitian yang dilakukan oleh Widawati, dkk. (2010) menunjukkan 

keberagaman genus bakteri yang diisolasi dari lahan gambut di Kalimantan Barat 

antara lain Azotobacter, Azospirillum, Spaerotillus, Nitrosomonas, Citrobacter, 

Bacillus, Chromobacterium dan Rhizobium. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Sitepu, dkk (2009) menunjukkan adanya genus bakteri Burkholderia, 

Erwinia, Enterobacter, Sphingomonas, Paenibacillus dan Frateuria pada 

perakaran tanaman jenis dipterocarpaceae yang tumbuh di rawa gambut provinsi 

Kalimantan Tengah. 

 

2.5 Tinjauan mengenai Bakteri Penambat Nitrogen 

 Kebutuhan bakteri akan unsur N dapat dipenuhi dari sumber N yang 

terdapat dalam berbagai senyawa organik maupun dari N2 udara. Bakteri mampu 

melakukan penambatan nitrogen udara, baik melalui non simbiosis (free-living 

nitrogen-fixing bacteria) maupun simbiosis (root-nodulating bacteria). 

(Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). 

Penambatan nitrogen dalam tanah dilakukan oleh jasad renik yang hidup 

bersimbiosis dengan tumbuhan inang yang dikenal dengan istilah rhizobia. 

Rhizobia adalah bakteri penambat nitrogen yang membentuk nodula akar dalam 

tanaman legum. Hampir semua spesies bakteria ini adalah famili Rhizobiaceae 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Eksplorasi Bakteri Penambat Nitrogen dan Bakteri Pelarut Fosfat pada ... Suwatno, Ario M. W. Y. 



dalam alpha-proteobacteria antara lain dari genus Rhizobium, Mesorhizobium, 

Ensifer atau Bradyrhizobium (Intan, 2007). 

Penambatan nitrogen dalam tanah dilakukan juga oleh jasad renik yang 

hidup bebas, artinya tidak bersimbiosis dengan tanaman inang (Intan, 2007). 

Tabel di bawah ini merangkum jenis mikroba penambat N non simbiotik yang 

dapat dimanfaatkan untuk tanaman non legum. 

 
 

Tabel 1. Genus bakteri yang dapat menambat N secara non simbiosis. 
 

Kelompok Genus 

Aerobik Azomonas, Azotobacter, Beijerinckia, Derxia, 

Methylomonas 

Anaerob fakultatif Bacillus, Enterobacter, Klebsiella, Azospirillum 

Fotosintetik: 

- Ungu non sulfur 

 

- Ungu sulfur 

 

Rhodomicrobium, Rhodopseudomonas, Rhodospirillum 

 

Chromatium, Ectothiorospira, Chlorobium 

Sianobakteri Anabaena, Anabaenopsis, Aulosira, Calothrix, Nostoc, 

Cylindrospermum, Fischerella, Gleocapsa, Lyngbya, 

Hapalosiphon,Mastigocladus, Oscillatoria 

Sumber: Metasari (2011) 

 

2.5.1 Manfaat bakteri penambat nitrogen 

Keberadaan bakteri penambat nitrogen pada tanah memberikan 

keuntungan yang besar terhadap perkembangan tumbuhan dan kesuburan tanah 

melalui mekanisme penambatan nitrogen yang dilakukan oleh bakteri tersebut. 

Manfaat ini dirasakan terutama di bidang pertanian dimana dalam penyuburan 

lahan masih sangat bergantung pada pupuk anorganik. Salah satu pendekatan 
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untuk melakukan penghematan dalam pemakaian pupuk anorganik, yakni 

meningkatkan efisiensi penggunaan N tersedia dalam tanah melalui penambatan 

N2, baik secara langsung atau interaksi dengan bakteri penambat N2. Pemanfaatan 

bakteri penambat N2, baik yang diaplikasikan melalui tanah ataupun benih (seed 

coating) mampu meningkatkan efisiensi pemupukan N. Dalam upaya mencapai 

tujuan akhir strategi jangka panjang, penggunaan bakteri penambat N2 adalah 

untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani (Suriadikarta dan 

Simanungkalit, 2006). 

 

2.5.2 Klasifikasi Azospirillum 

Menurut Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology 2nd edition (2001) 

dalam Madigan, et al (2003) Azospirillum memiliki jenjang klasifikasi sebagai 

berikut: 

 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class  : Rhodospirilli 

Order  : Rhodospirillales 

Family  : Rhodospirillaceae 

Genus  :Azospirillum 

 

2.5.3 Karakteristik Azospirillum sp. 

Menurut Holt, et al. (2000), Azospirillum termasuk ke dalam kelompok 

bakteri spiral dan lengkung dengan ciri-ciri memiliki bentuk sel batang berpilin  
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dengan satu putaran lengkap, bersifat motil karena memiliki flagel kutub tunggal, 

Gram negatif, memiliki habitat hidup bebas pada tanah, atau berasosiasi dengan 

akar dari tanaman sereal, rumput-rumputan atau ubi-ubian.  

Dalam Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology 9th edition genus 

Azospirillum memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan 

bakteri Gram negatif aerob/mikroaerofilik, motil, helical/vibroid lainnya dan 

perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2. Perbedaan antar genus pada kelompok bakteri Gram negatif     
   aerob/mikroaerofilik, motil, helical/vibroid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Holt, et al (2000) 
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2.6 Tinjauan Mengenai Bakteri Pelarut Fosfat 

Unsur fosfat (P) adalah unsur esensial kedua setelah N yang berperan 

penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Ketersediaan fosfat dalam 

tanah jarang yang melebihi 0,01% dari total P. Sebagian besar bentuk fosfat 

terikat oleh koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Mikroorganisme 

tanah termasuk bakteri dapat melarutkan fosfat tidak tersedia menjadi 

tersediasehingga dapat diserap oleh tanaman (Suriadikarta dan Simanungkalit, 

2006). 

Yang termasuk dalam kelompok bakteri pelarut fosfat antara lain 

Pseudomonas striata, P. diminuta, P. fluorescens, P. cerevisia, P. aeruginosa, P. 

putida, P. denitrificans, P. rathonis, Bacilluspolymyxa, B. laevolacticus, B. 

megatherium, Thiobacillus sp., Mycobacterium, Micrococcus, Flavobacterium, 

Escherichia freundii, Cunninghamella, Brevibacterium spp., Serratia spp., 

Alcaligenes spp., Achromobacter spp., dan Thiobacillus sp. Kelompok bakteri 

pelarut fosfat yang banyak terdapat pada lahan pertanian di Indonesia berasal dari 

genus Enterobacter dan Mycobacterium (Gunarto dan Nurhayati, 1994 dalam 

Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006) 

Keberadaan mikroorganisme pelarut fosfat dari suatu tempat ke tempat 

lainnya sangat beragam. Salah satu faktor yang menyebabkan keragaman tersebut 

adalah sifat biologisnya. Ada yang hidup pada kondisi asam, dan ada pula yang 

hidup pada kondisi netral dan basa, ada yang hipofilik, mesofilik, dan termofilik, 

ada yang hidup sebagai aerob dan ada yang anaerob, dan beberapa sifat lain yang 

bervariasi. Masing-masing mikroorganisme memiliki sifat-sifat khusus dan 
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kondisi lingkungan optimal yang berbeda-beda yang mempengaruhi 

efektivitasnya melarutkan fosfat (Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). 

Populasi bakteri pelarut fosfat umumnya lebih rendah pada daerah yang 

beriklim kering dibandingkan dengan daerah yang beriklim sedang. Karena 

bentuk & jumlah fosfat dan bahan organik yang terkandung dalam tanah berbeda-

beda, maka keefektifan tiap mikroorganisme pelarut fosfat untuk melarutkan 

fosfat berbeda pula. Penggunaan mikroorganisme termasuk bakteri pelarut fosfat 

masih menghadapi beberapa kendala seperti faktor tanah, karena setiap jenis tanah 

mempunyai bentuk fosfat yang berbeda-beda antara lain pada lahan masam 

bentuk fosfat didominasi oleh Al-P, Fe-P atau occluded-P sedangkan pada lahan 

basa didominasi oleh bentuk Ca-P (Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). 

 

2.6.1 Manfaat bakteri pelarut fosfat 

Bakteri pelarut fosfat diketahui mereduksi pH substrat dengan mensekresi 

sejumlah asam organik seperti asam-asam format, asetat, propionate laktonat, 

glikolat, fumarat dan suksinat. Beberapa dari antara asam-asam ini (asam 

hidroksi) mungkin membentuk khelat dengan kation-kation seperti Ca dan Fe dan 

khelasi semacam ini berakibat pelarutan fosfat yang efektif (Rao, 1994). 

Penggunaan bakteri pelarut fosfat dapat mensubstitusi sebagian atau seluruhnya 

kebutuhan tanaman akan pupuk P, tergantung pada kandungan P tanahnya dan 

memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

(Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). 

Kemampuan berbagai jenis mikroorganisme pelarut fosfat dalam 

menyediakan unsur P banyak dilaporkan. Bakteri Pseudomonas putida, 
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Citrobacter intermedium, dan Serratia esenteroides mampu meningkatkan P yang 

larut dalam medium AlPO4 dari batuan fosfat sebanyak 6-19 kali lipat, yaitu 

sekitar 0,57-22,0 ppm, tetapi tidak mampu melarutkan FePO4 (Premono,et al., 

1991dalam Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). Isolat bakteri yang digunakan 

Sundara Rao dan Sinha (1963) dalam Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006 

mampu melarutkan Ca3(PO4)2 sampai 172 ppm. Goenadi,et al. (1993) dalam 

Suriadikarta dan Simanungkalit (2006) mengisolasi bakteri pelarut fosfat dari 

tanah Andisol, Ultisol, dan dari pupuk kandang diperoleh bahwa bakteri pelarut 

fosfat tersebut dapat melarutkan fosfat 10-184 kali lebih  banyak daripada kontrol. 

 

2.6.2 Klasifikasi Pseudomonas 

Menurut Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology 2nd edition (2001) 

dalam Madigan, et al.(2003) Pseudomonas memiliki jenjang klasifikasi sebagai 

berikut: 

 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class  : Zymobacteria 

Order  : Pseudomonadales 

Family  : Pseudomonadaceae 

Genus  : Pseudomonas 
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2.6.3 Karakteristik Pseudomonas 

Menurut Holt, et al. (2000), Pseudomonas termasuk ke dalam kelompok 

bakteri batang dan kokus aerobik Gram negatif dengan ciri-ciri memiliki bentuk 

sel batang lonjong, dimensi 0,5-1,0 µm x 1,5-3 µm, motil karena memiliki satu 

atau lebih flagel polar, Gram negatif, memiliki ciri metabolik khusus yaitu 

beberapa spesies dapat menambat nitrogen dari udara; beberapa dapat 

mengoksidasi senyawa-senyawa berkarbon satu; beberapa dapat menghancurkan 

berbagai macam senyawa, memiliki habitat pada tanah dan lingkungan akuatik 

serta air asin, beberapa spesies bersifat patogenesitas terhadap manusia dan 

binatang lain.  

Dalam Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology 9th edition genus 

Pseudomonas memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan 

bakteri Gram negatif aerob/mikroaerofilik lainnya dan perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3. Perbedaan antar genus pada kelompok bakteri Gram negatif     
   aerob/mikroaerofilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Holt, et al (2000) 
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2.6.4 Klasifikasi Bacillus 

Menurut Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology 2nd edition (2001) 

dalam Madigan, et al. (2003) Bacillus memiliki jenjang klasifikasi sebagai 

berikut: 

 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Firmicutes 

Class  : Bacilli 

Order  : Bacillales 

Family  : Bacillaceae 

Genus  : Bacillus 

 

2.6.5 Karakteristik Bacillus 

Menurut Holt, et al.(2000), Bacillus termasuk kedalam  kelompok bakteri 

batang dan kokus pembentuk endospora dengan ciri-ciri memiliki bentuk sel 

batang, motil karena memiliki satu flagel, Gram positif, bersifat aerobik, 

membentuk endospora, memiliki habitat pada tanah, air, lingkungan akuatik, 

pencernaan hewan (termasuk manusia), beberapa spesies bersifat patogenesitas 

terhadap manusia dan binatang lain.  

Dalam Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology 9th edition genus 

Bacillus memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan bakteri 

pembentuk endospora dan genera sejenis. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.Perbedaan karakteristik bakteri pembentuk endospora dan genera sejenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Holt, et al (2000) 
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