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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Pupuk 

2.1.1 Pupuk hayati 

 Pupuk hayati adalah nama kolektif untuk semua kelompok fungsional 

mikroba tanah yang dapat berfungsi sebagai penyedia hara dalam tanah, sehingga 

dapat tersedia bagi tanaman. Pemakaian istilah ini relatif baru dibandingkan dengan 

saat penggunaan salah satu jenis pupuk hayati komersial pertama di dunia yaitu 

inokulan Rhizobium yang sudah lebih dari 100 tahun yang lalu (Suriadikarta dan 

Simanungkalit, 2006). 

Rao dalam Lasrin (1977) mendefinisikan pupuk hayati sebagai bahan yang 

mengandung sel hidup atau galur sel mikroba yang memiliki kemampuan untuk 

menambat nitrogen maupun fosfat yang sukar larut. Penggunaan pupuk ini biasanya 

dicampur dengan benih, tanah atau dengan kompos. Pengertian lain dari pupuk hayati 

adalah bahan yang mengandung mikroba dan bermanfaat untuk meningkatkan 

kesuburan tanah serta membantu pertumbuhan tanaman melalui peningkatan aktivitas 

mikroba di dalam tanah. Kemungkinan penggunaan pupuk hayati sebagai pengganti 

penggunaan pupuk kimiawi di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang mustahil di 

masa-masa mendatang (Supardan, 1996). 

Rao (1986) menganggap sebenarnya pemakaian inokulan mikroba lebih tepat 

dari istilah pupuk hayati. Definisi pupuk hayati adalah sebagai preparasi yang 
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mengandung sel-sel dari strain-strain efektif mikroba penambat nitrogen, pelarut 

fosfat atau selulolitik yang digunakan pada biji, tanah atau tempat pengomposan 

dengan tujuan meningkatkan jumlah mikroba tersebut dan mempercepat proses 

mikrobial tertentu untuk menambah banyak ketersediaan hara dalam bentuk tersedia 

yang dapat diasimilasi tanaman. 

 

2.1.1.1 Jenis  dan fungsi pupuk hayati 

Produk pupuk hayati bisa tunggal atau majemuk, yaitu terdiri dari dua atau 

lebih jenis mikroba yang umumnya disebut konsorsia mikroba. Berdasarkan 

fungsinya, pupuk hayati dibedakan sebagai berikut : 

a. Pupuk hayati penambat nitrogen. 

Pupuk hayati penambat nitrogen mengandung mikroba yang mampu mengikat 

senyawa nitrogen dari udara, kemudian dengan proses biologi di dalam tanah 

senyawa nitrogen tersebut dapat digunakan oleh tanaman. Ada yang bersimbiosis 

dengan tanamannya seperti bakteri Rhizobium, dan ada yang non-simbiosis seperti 

beberapa jenis bakteri  Azotobacter chroococcum, Azospirillum, dan Bacillus 

megaterium (Suwahyono, 2011). 

b. Pupuk hayati peluruh fosfat 

Pupuk hayati peluruh fosfat mengandung mikroba yang mampu meluruhkan 

unsur fosfat yang terikat di dalam tanah sebagai senyawa organik atau batuan 

mineral. Agar dapat diserap oleh tanaman, mekanisme peluruhannya berbeda-beda. 

Seperti halnya mikrobia penambat nitrogen, untuk mikroba peluruh fosfat juga ada 
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yang sifatnya simbiosis dan non-simbiosis. Pada prinsipnya, mikroba tersebut akan 

mengeluarkan senyawa asam organik dan melepas ikatan fosfat sehingga dapat 

diserap oleh tanaman. Dilaporkan bahwa inokulan mikroba dapat menyumbangkan 

sekitar 20 – 25% kebutuhan fosfat bagi tanaman (Suwahyono, 2011). Ada beberapa 

jenis fungi seperti mikoriza yang bersimbiosis dengan akar tanaman dan bakteri, 

seperti: Bacillus polymyxa, Pseudomonas striata, Aspergillus awamori, dan 

Penicillium digitatum yang diidentifikasi mampu melarutkan bentuk P tak larut 

menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman (Sutanto, 2002). 

c. Pupuk hayati peluruh bahan organik 

Pupuk hayati peluruh bahan organik, mengandung mikroba yang mampu 

memecah senyawa organik komplek di dalam tanah menjadi senyawa yang lebih 

sederhana atau membentuk senyawa lain. Pada senyawa yang lebih sederhana atau 

membentuk senyawa lain. Pada umumnya, mikroba peluruh bahan organik ada 

karena proses biologi yang sinergi, yaitu proses fermentasi, pembusukan, dan sintesis. 

Fungsi lain dari pupuk hayati peluruh bahan organik adalah sebagai pembenah 

tanah (Soil reconditioner), merubah kondisi fisik tanah, menjadikan tanah sebagai 

agregat yang stabil, meningkatkan permeabilitas dan tingkat aerasi tanah, serta 

meningkatkan kandungan biokimia tanah yang kaya akan senyawa nutrien anorganik, 

asam amino, karbohidrat, vitamin, dan bahan bioaktif lainnya yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat memacu pertumbuhan tanaman serta meningkatkan hasil 

dan kualitas panen (Suwahyono, 2011). Contoh mikroba yang berperan dalam 
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penguraian bahan organik tanah adalah Lactobacillus sp, Cellulomonas sp, dan 

Bacillus sp.  

d. Pupuk hayati pemacu pertumbuhan dan pengendali penyakit. 

Pupuk hayati pemacu pertumbuhan dan pengendali hayati, mengandung 

mikroba yang mampu menstimulasi pertumbuhan dan melindungi sistem perakaran 

tanaman serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit (Chet et 

al., dalam Suwahyono, 2011).  

Lactobacillus sp. bersama bakteri kelompok Bacillus sp. (bakteri selulolitik) 

menghasilkan zat antibiotik. Karenanya bakteri ini dapat membantu tanaman dalam 

menangkal atau bertahan dari serangan patogen-patogen tanaman (Wiyanto, 2009). 

Selain itu Pseudomonas fluorescens menghasilkan antibiotika yang dapat 

menghambat pertumbuhan patogen, terutama patogen tular tanah dan mempunyai 

kemampuam mengoloni akar tanaman (Soesanto dalam Ramdan, 2010). 

 

2.1.2 Pupuk anorganik 

Pupuk anorganik merupakan pupuk yang dibuat di pabrik secara kimia. Pupuk 

anorganik dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah hara yang menyusunnya, yaitu 

pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal merupakan pupuk yang 

mengandung hanya satu unsur hara. Contoh pupuk tunggal adalah urea (N), SP-26 

(super phospat – unsur P) dan KCl (Kalium Chlorat – unsur K)Sedangkan pupuk 

majemuk merupakan pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur. Berdasarkan 

Permentan (2007) pupuk memenuhi syarat sebagai pupuk majemuk NPK apabila total 
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pupuk N, P2O5 dan K2O minimal 30%. Contoh pupuk majemuk Phonska 15-15-15, 

Pelangi 20-10-10, dan Mutiara 16-16-16. Pupuk majemuk juga dapt ditambah dengan 

hara S, Mg atau unsur hara mikro (Cu dan Zn) (Kasno, 2009). 

Pupuk buatan adalah semua jenis pupuk yang dibuat atau disintesis oleh 

tangan manusia di dalam pabrik atau industri, pupuk buatan dapat dikatakan sebagai 

pupuk anorganik karena disusun atas senyawa-senyawa anorganik yang mengandung 

unsur hara tertentu berkadar tinggi (Fatimah, 2011). 

 

2.2 Mikroba Tanah Yang Bermanfaat Bagi Pertanian 

Mikroorganisme dalam pupuk mikroba yang digunakan dalam bentuk 

inokulan dapat mengandung hanya satu strain tertentu atau monostrain tetapi dapat 

pula mengandung lebih dari satu strain atau multistrain. Strain-strain pada inokulan 

multistrain dapat berasal dari satu kelompok inokulasi silang (cross-inoculation) atau 

lebih. Pada mulanya hanya dikenal inokulan yang hanya mengandung satu kelompok 

fungsional mikroba (pupuk hayati tunggal), tetapi perkembangan teknologi inokulan 

telah memungkinkan memproduksi inokulan yang mengandung lebih dari satu 

kelompok fungsional mikroba. Inokulan-inokulan komersial saat ini mengandung 

lebih dari suatu spesies atau lebih dari satu kelompok fungsional mikroba. Karena itu 

Simanungkalit dan Saraswati (1993) memperkenalkan istilah pupuk hayati majemuk 

untuk pertama kali bagi pupuk hayati yang mengandung lebih dari satu kelompok 

fungsional (Simanungkalit dkk., 2006).  
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Keberadaan mikroorganisme di dalam tanah sangat penting karena 

mempunyai peranan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah. 

Peranan mikroorganisme dalam tanah, antara lain: daur-ulang hara, penyimpanan 

sementara dan pelepasan hara untuk dimanfaatkan tanaman. Beberapa 

mikroorganisme mampu melepaskan asam yang dapat melarutkan mineral, sehingga 

unsur hara yang terlarut dapat dimanfaatkan tanaman. Beberapa jenis 

mikroorganisme mampu menambat nitrogen udara yang selanjutnya tersedia untuk 

tanaman. Mikroorganisme yang lain mempunyai peranan dalam proses dekomposisi 

bahan organik, dan secara simultan membentuk senyawa baru. Di daerah perakaran 

(rhizosphere) cukup banyak organisme yang menguntungkan, mampu memperbaiki 

pertumbuhan tanaman melalui peningkatan serapan hara dan mencegah timbulnya 

penyakit yang berasal dari tanah (Sutanto, 2002). 

Mikroba tanah merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

kesuburan tanah. Sebagian besar pertumbuhan tanaman tidak lepas dari peran 

mikroorganisme tanah. Mikroba tanah dapat digolongkan menjadi tujuh golongan 

utama, yaitu bakteri, Actinomycetes, cendawan, alga, protozoa, bakteriofag, dan 

virus. Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme tanah yang paling banyak 

ditemukan di berbagai jenis tanah. Ada beragam jenis bakteri yang menguntungkan 

bagi tanaman, diantaranya Pseudomonas, Azotobacter, Lactobacillus, serta bakteri 

yang mengubah bentuk nitrogen seperti yang mengubah nitrat menjadi nitrit yaitu 

Nitrobacter dan Nitrosomonas. Tanaman akan tumbuh dengan baik jika memiliki 

hubungan simbiosis mutualisme dengan mikroorganisme. Aktivitas yang dilakukan 
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oleh mikroba dapat menguntungkan tanaman. Namun perlu diingat bahwa tidak 

semua organisme bermanfaat. Seperti Fusarium yang menyebabkan penyakit layu 

pada tanaman bahkan dapat menyebabkan kematian tanaman (Pranata, 2010).  

 

2.2.1 Jenis-jenis mikroba tanah dan perannya 

Pupuk hayati yang digunakan mengandung mikroba pemfiksasi nitrogen di 

antaranya Azospirillum sp., Azotobacter sp., Rhizobium sp yang mempunyai peran 

sebagai berikut:  

a. Rhizobium sp  

Kingdom : Bacteria  

Filum  : Proteobacteria  

Kelas  : Alphaproteobacteria  

Ordo  : Rhizobiales  

Famili  : Rhizobiaceae  

Genus  : Rhizobium 

Spesies  : Rhizobium sp. (Frank, 1889; Bergeys, 2003) 

Rhizobium merupakan jenis bakteri yang banyak digunakan untuk pupuk 

hayati. Rhizobium yang bersimbiosis dengan tanaman legum mampu mengikat N dari 

udara sebesar 100 – 300 kg N/ha dalam satu musim dan meninggalkan sejumlah N 

untuk tanaman berikutnya. Rhizobium mampu mencukupi 80% kebutuhan nitrogen 

tanaman legum dan meningkatkan produksi antara 10% - 25%, tergantung pada 

kondisi tanah dan efektivitas populasi mikroba tersebut (Sutanto, 2002). 

Gambar 1. Mikroskopis sel Rhizobium sp 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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Genus rhizobia yang hanya dapat hidup bersimbiosis pada tanaman inang 

tertentu (spesifik). Mempunyai kemampuan menambat nitrogen tinggi maka tanaman 

inang harus dinokulasi dengan inokulan yang sesuai. Penambatan N oleh rhizobia 

akan maksimum bila ketersediaan hara nitrogen tanah dalam keadaan minimum. 

Sehingga dianjurkan untuk memberikan sedikit pupuk nitrogen sebagai starter, agar 

bibit muda memiliki kecukupan N sebelum rhizobia berkembang dengan baik pada 

akar tanaman. Sebaliknya pemupukan nitrogen dengan jumlah besar atau terus 

menerus akan memperkecil kegiatan rhizobia sehingga kurang efektif (Husen dkk., 

2009). 

b. Azotobacter sp 

Kingdom : Bacteria   

Filum  : Proteobacteria  

Kelas  : Gammaproteobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 

Famili  : Curculionoidea  

Genus  : Azotobacter  

Spesies  : A. chroococcum (Beijerinck, 1901) 

Azotobacter sp bentuk selnya besar lonjong berdiameter 2 μm dengan panjang 

berbeda-beda dengan bentuk morfologi kokoid. Sel tunggal, berpasangan, atau 

bergerombol tidak teratur. Pleomorfisme nyata. Tidak membentuk endospora tetapi 

membentuk siste berdinding tebal. Dapat menghasilkan lendir kapsul dalam jumlah 

banyak. Motil dengan flagelum peritrikus atau non-motil. Gram negatif, menambat 

Gambar 2. Sel Azotobacter sp. Diwarnai dengan 

Heidenhain's iron hematoxylin, ×1000. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Azotobacter, 2011) 
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nitrogen dari atmosfer secara non-simbiotik, aerob. Suhu optimum 20 sampai 30ºC. 

Habitat yang umum adalah tanah dan air. Spesies tipe: A. chroococcum (Pelczar dan 

Chan, 1988). 

Azotobacter spp. merupakan bakteri non-simbiosis yang hidup di mintakat 

perakaran. Dijumpai hampir pada semua jenis tanah tetapi populasinya relatif rendah. 

Selain kemampuannya dalam menambat nitrogen, bakteri ini juga menghasilkan 

sejenis hormon yang kurang lebih sama dengan hormon pertumbuhan tanaman dan 

menghambat pertumbuhan jenis jamur tertentu. Seperti halnya Azospirillum, 

Azotobacter dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui pasokan N-udara, 

pasokan pengatur tumbuh, mengurangi kompetisi dengan mikrobia lain dalam 

menambat nitrogen, atau membuat kondisi tanah lebih menguntungkan pertumbuhan 

tanaman (Sutanto, 2002).  

Ada dua pengaruh positif Azotobacter terhadap pertumbuhan tanaman, ialah: 

mempengaruhi perkecambahan benih dan memperbaiki pertumbuhan tanaman. 

Peranan bakteri ini terhadap perkecambahan tidak banyak diminati, meskipun 

demikian cukup banyak penelitian yang mengarah pada peranan Azotobacter dalam 

meningkatkan daya kecambah benih tanaman tertentu (Sutanto, 2002). Kenaikan hasil 

tanaman setelah diinokulasi Azotobacter sudah banyak diteliti. Di India inokulasi 

Azotobacter pada tanaman jagung, gandum, cantel, padi, bawang putih, tomat, terong, 

dan kobis ternyata mampu meningkatkan hasil tanaman tersebut (Sutanto, 2002). 

Azotobacter sp. berperan sebagai agen peningkat pertumbuhan tanaman melalui 
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produksi fitohormon sitokinin, isopenteni ladenosis, isopenteni ladenin, metiltiozeatin 

dan metiltioisopenteni l-adenin dan auksin (Wiyanto, 2009). 

c. Azospirillum sp 

Kingdom : Proteobacteria 

Kelas  : Rhodospiralales 

Famili  : Rhodospirillaceae 

Genus  : Azospirillum 

Spesies  : Azospirillum sp. (Bergeys, 2003). 

Azospirillum sp memiliki ciri sel berbentuk batang yang lurus, ukuran sel 0,9–

1,2 μm. Sel motil dengan karakteristik seperti pembuka sumbat botol atau gerakannya 

bergetar di media cair dengan flagela tunggal polar. Warna beberapa strain koloninya 

akan menampakkan warna merah muda cerah atau pigmen merah muda gelap pada 

media PDA. Pertumbuhan optimum pada suhu 34-37ºC, beberapa strain tumbuh baik 

di pH 7 dan lainnya lebih memilih ke kondisi asam. Bakteri ini adalah pemfiksasi 

nitrogen, menghasilkan nitrogen  bergantung pada pertumbuhan di bawah kondisi 

mikroaerobic. Untuk spesies A.brasilense dengan ukuran sel 1,0 – 1,2; mengubah 

NO3 menjadi NO2 dan tumbuh pada pH 6,0 – 7,3 (Holt et. al., 2000). 

Azospirillum mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan sebagai 

pupuk hayati. Bakteri ini banyak dijumpai berasosiasi dengan tanaman jenis 

rerumputan, termasuk beberapa jenis serealia, jagung, gandum. Sampai saat ini ada 

tiga spesies yang telah diketemukan dan mempunyai kemampuan sama dalam 

menambat nitogen, ialah: Azosprillum brasilense, Azospirillum lipoferum dan 

Gambar 3. Mikroskopis sel Azospirillum 
(4hgarden.msu.edu, 2011) 
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Azospirillum amazonense. Azospirillum merupakan salah satu kelompok mikroba 

rizosfer. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini tidak menyebabkan percabangan 

akar bakteri tersebut lebih berperanan dalam penyerapan unsur hara. Keuntungan lain 

dari bakteri ini, bahwa apabila saat berasosiasi dengan perakaran tidak dapat 

menambat nitrogen, maka pengaruhnya adalah meningkatkan penyerapan nitrogen di 

dalam tanah. Pada kasus ini infeksi rizosfer yang disebabkan oleh bakteri tidak 

menyebabkan perubahan morfologi perakaran, meningkatkan jumlah akar rambut, 

menyebabkan percabangan akar, bakteri ini lebih berperanan dalam membantu 

penyerapan unsur hara (Sutanto, 2002). Azospirillum brasilense dapat memperbaiki 

produktivitas tanaman melalui penyediaan N2 atau melalui stimulasi hormon (Tien et 

al., 1979). 

Keuntungan lain dari bakteri ini, bahwa apabila saat berasosiasi dengan 

perakaran tidak dapat menambat nitrogen, maka pengaruhnya adalah meningkatkan 

penyerapan nitrogen yang ada di dalam tanah. Pada kasus ini pemanfaatan bakteri 

tidak berkelanjutan, tetapi apabila Azospirillum yang berasosiasi dengan perakaran 

tanaman mampu menambat nitrogen, maka unsur nitrogen di dalam tanah dapat 

dipertahankan dalam waktu yang relatif lebih panjang. Keadaan ini relatif lebih 

menguntungkan karena dapat mengurangi pasokan pupuk nitrogen. Di samping itu, 

Azospirillum meningkatkan efisiensi penyerapan nitrogen dan menurunkan 

kehilangan akibat pelindian, denitrikasi atau bentuk kehilangan nitrogen yang lain 

(Sutanto, 2002). Azospirillum sp. dapat meningkatkan kadar N dan P daun dan akar 

tanaman. Azospirillum sp. juga memiliki kemampuan memproduksi zat pengatur 
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tumbuh IAA yang berguna untuk merangsang pertumbuhan akar sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. 

Mikroba pelarut fosfat di antaranya adalah Bacillus megaterium, 

Pseudomonas sp., Bacillus subtilis;  

d. Pseudomonas sp 

Kingdom : Prokariota 

Divisi  : Gracilutes 

Kelas  : Proteobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 

Famili  : Pseudomonadaceae 

Genus  : Pseudomonas 

Spesies  : P. fluorescens (Bergeys, 2003) 

Pseudomonas sp. bentuk selnya tunggal, batang lurus atau melengkung, 

namun tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5 – 1,0 μm x 1,5 – 4,0 

μm. Motil dengan flagelum polar, multitrikus  (flagelum lebih dari 1).  Gram negatif, 

kemoorganototrof, metabolisme dengan respirasi, tidak pernah fermentatif. Beberapa 

kelompok bakteri merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan H2 atau CO 

sebagai sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerima elektron universal, 

beberapa dapat melakukan denitrifikasi dari nitrat menjadi nitrit. Aerobik sejati, 

kecuali spesies-spesies yang dapat menggunakan denitrifikasi sebagai cara respirasi 

anaerobik serta katalase positif (Pelczar dan Chan, 1988). Untuk Pseudomonas 

fluorescens  mempunyai sifat memendarkan cahaya, dan tumbuh pada suhu 4ºC. 

Gambar 4.  Mikroskopis sel P. fluorescens 

(amrita.ac.in, 2011) 
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mempunyai kemampuan hidrolase arginine, dan  ada yang dapat menghidrolisis 

gelatin, dan melakukan proses denitrifikasi (Holt et al., 2000). 

Pseudomonas berfungsi untuk melarutkan fosfat dari bentuk yang tidak dapat 

diserap oleh tanaman. Selain itu, Pseudomonas dapat membantu dalam proses 

dekomposisi bahan organik. Pseudomonas menghasilkan enzim pengurai yang 

disebut lignoselulase (Pranata, 2010) juga peluruh ikatan kompleks fosfat dalam 

tanah (Suwahyono, 2011).  

Beberapa bakteri pelarut phospat juga berperan sebagai biokontrol yang dapat 

meningkatkan kesehatan akar dan pertumbuhan tanaman melalui proteksinya 

terhadap penyakit. Strain tertentu dari Pseudomonas sp. Dapat mencegah tanaman 

dari patogen yeast yang berasal dari tanah dan potensial sebagai agen biokontrol 

untuk digunakan secara komersial di rumah kaca maupun di lapangan (Husen dkk., 

2009). Sedangkan, menurut Soesanto dalam Ramdan (2010) Bakteri P. fluorescens 

dapat memberikan pengaruh menguntungkan terhadap perkembangan dan 

pertumbuhan tanaman, yaitu sebagai “ Plant Growth Promoting Rhizobacteria” 

(PGPR). Bakteri juga menghasilkan antibiotika yang dapat menghambat 

pertumbuhan patogen, terutama patogen tular tanah dan mempunyai kemampuam 

mengoloni akar tanaman. Bakteri mempunyai tipe interaksi dengan patogen berupa 

pesaing hara, penghasil antibiotika, siderofor, dan asam sianida. 
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e. Bacillus megaterium 

Kingdom : Proteobacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Ordo  : Bacillales 

Famili  : Bacillaceae 

Genus  : Bacillus 

Spesies  : B. megaterium (Bergeys, 2003). 

 Bacillus  megaterium adalah bakteri gram positif yang pertama kali di 

deskripsikan oleh de Bary lebih dari satu abad yang lalu. Dengan ukurannya 2 – 5 

µm, mikroba ini termasuk bakteri yang berukuran besar. Bacillus megaterium banyak 

digunakan penelitian dalam biologi sel, sitoskeleton dan pemisahan kromosom. Di 

tahun 1960, Bacillus subtilis dan Bacillus megaterium telah dijadikan model 

mikroorganisme pada studi sporulasi bakteri (Witmann, 2010). Bacillus megaterium 

ditemukan diberbagai lingkungan seperti pada tanaman padi, tanah kering, air laut, 

sedimen, ikan dan lebah madu (Witmann, 2010). 

 Mengacu pada aplikasi untuk produksi beberapa substansi bioteknologi yang 

relevan. Di lain sisi untuk organisme Gram negatif seperti Escherichia coli, 

sedikitnya endotoksin yang berasosiasi dengan membran luar membuat Bacillus 

megaterium digunakan pada tanaman dan di proses produksi farmasi (Witmann, 

2010). 

Gambar 5.   Mikroskopis sel B. megaterium 

(http://faculty.ccbcmd.edu/, 2011) 
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Pupuk bakteri lain yang telah digunakan secara luas di Eropa Timur adalah 

fosfobakterin yang mengandung bakteri Bacillus megaterium (Macdonald dalam 

Simanungkalit dkk., 2006). Bakteri ini diduga menyediakan fosfat yang terlarut dari 

tanah ke tanaman (Simanungkalit dkk., 2006). 

f. Bacillus subtilis 

Kingdom : Bacteria  

Filum  : Firmicutes  

Kelas  : Bacilli  

Ordo  : Bacillales  

Famili  : Bacillaceae  

Genus  : Bacillus  

Species : B. subtilis (Ehrenberg, 1835; Cohn, 1872) 

Bacillus subtilis selnya berbentuk batang; 0,3 – 2,2 μm x 1,27 – 7,0 μm. 

Sebagian besar motil; flagelum khas lateral. Membentuk endospora; tidak lebih dari 

satu dalam satu sel sporangium. Gram positif, kemoorganototrof. Metabolisme 

dengan respirasi sejati, fermentasi sejati, atau kedua-duanya, yaitu respirasi dan 

fermentasi. Aerobik sejati atau anaerobik fakultatif. Umum dijumpai dalam tanah. 

Spesies tipe: B. subtilis (Pelczar dan Chan, 1988). 

Mikroba pendegradasi bahan organik di antaranya adalah Lactobacillus 

plantarum,  dan Cellulomonas sp.  

  

Gambar 6.  Mikroskopis B. subtilis 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus, 2011) 
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g. Lactobacillus sp. 

Kingdom : Bacteria  

Divisi  : Firmicutes  

Kelas  : Bacilli  

Ordo  : Lactobacillales  

Famili  : Lactobacillaceae  

Genus  : Lactobacillus  

Spesies  : L.plantarum (Orla-Jensen, 1919; Bergey’s et al., 1923) 

Lactobacillus plantarum merupakan bakteri Gram positif, berbentuk batang, 

organotrophic, aerotolerant, bakteri ini sering disebut dengan bakteri asam laktat 

karena mendapatkan sebagian besar energi dari mengkonversi glukosa menjadi laktat 

melalui fermentasi homolactic dan heterolactic. Homolactic fermentasi menggunakan 

jalur MP dan fermentasi heterolactic menggunakan jalur phosphoketolase. Oleh 

karena itu, L. plantarum adalah bakteri Lactobacillus heterofermentatif fakultatif. L. 

plantarum merupakan bakteri yang sangat adaptif yang dapat bertahan hidup pada 

suhu antara 1 - 60ºC dan juga di berbagai tekanan atmosfer. Nama “plantarum” 

menunjukkan bahwa bakteri ini adalah spesies. L. plantarum ditemukan pada 

tanaman fermentasi, seperti kimchee (Cityzendium, 2010). 

Lactobacillus berfungsi untuk membantu proses fermentasi bahan organik 

menjadi senyawa-senyawa asam laktat yang dapat diserap tanaman (Pranata, 2010). 

Lactobacillus sp. bersama bakteri kelompok Bacillus sp. (bakteri selulolitik) 

merupakan bakteri kelompok probiotik dan antibiotik. Mikroba probiotika 

Gambar 7.  Mikroskopis L. plantarum 

(Janice Carr, 1982) 
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menghasilkan asam laktat dan bakteri selulolitik menghasilkan enzim selulose, 

keduanya membantu dalam proses penguraian bahan organik tanah memecah 

komponen serat selulose dan lignoselulose dari limbah pertanian sehingga dapat 

meningkatkan unsur hara tanah. Bakteri selulotik menghasilkan zat antibiotik. 

Karenanya bakteri ini dapat membantu tanaman dalam menangkal atau bertahan dari 

serangan patogen-patogen tanaman (Wiyanto, 2009). 

h. Cellulomonas sp. 

Kingdom : Proteobacteria 

Filum  : Actinobacteria 

Kelas  : Actinobacteria 

Subkelas : Actinobacteria 

Ordo  : Actinomydales 

Famili  : Cellulomonadaceae 

Genus  : Cellulomonas 

Spesies  : Cellulomonas sp. 

Mikroba selulolitik merupakan mikroba yang menghasilkan enzim selulosa, 

yang akan mempercepat berlangsungnya proses pembusukan bahan organik 

(Wahyudi, 2010). Bakteri ini merupakan Gram positif, non motil karena kepolaran 

tunggal atau flagela lateral tipis. Koloni dari organisme ini biasanya tidak tembus 

cahaya, elevasi cembung, dan pigmentasi kuning. Dinding sel peptidoglican 

mengandung L-ornithine dan tidak mengandung meso-DAP, glisin, lisin, atau 

homoserin. Organisme ini salah satunya adalah oksidatif atau fermentatif dalam 

Gambar 8.  Mikroskopis sel Cellulomonas sp  

perbesaran 10 x 100 (Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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metabolismenya; kebanyakan strain memproduksi asam dari glukosa keduanya secara 

aerob dan anaerob. Spesies Cellulomonas termasuk katalase positif, hidrolisis 

glukosa, tepung, dan gelatin (reaksi lemah), mereduksi nitrat menjadi nitrit (Koneman 

and Winn, 2006). 

Dari golongan yeast digunakan Saccharomyces cereviceae berfungsi sebagai 

pendorong pertumbuhan mikroba dalam tanah. 

i. Saccharomyces cereviceae 

Kingdom : Fungi  

Filum   : Ascomycota  

Subfilum : Saccharomycotina  

Kelas  : Saccharomycetes  

Ordo  : Saccharomycetales  

Famili  : Saccharomycetaceae  

Genus  : Saccharomyces  

Spesies  : S. cereviceae (Meyen ex E.C. Hansen) 

Kelompok yeast yang terkenal adalah Saccharomyces cereviceae, habitat 

alaminya permukaan dari buah, tetapi ini sudah digunakan oleh manusia dalam ribuan 

tahun untuk produksi minuman beralkohol dan roti (Watkinsons and Carlile, 1995). 

Karakteristik dari Saccharomyces cereviceae sel-selnya bundar, lonjong, memanjang, 

dan menghasilkan pseudomiselium. Berkembang biak secara vegetatif dengan cara 

membentuk tunas (askus). Konjugasi isogam atau heterogam dapat mendahului atau 

dapat terjadi setelah pembentukan askus. Dapat berbentuk tonjolan-tonjolan. Setiap 

Gambar 9. Sel S. cereviceae 

(http://tomvolkfungi.net/, 2011) 
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askus dapat mengandung satu sampai empat spora dengan berbagai bentuk. Spora 

dapat berkonjugasi. Dalam biakan cair biasanya terjadi pertumbuhan di dasar media. 

Cincin dan pelikel dapat terbentuk dalam jangka waktu yang lebih panjang. Senyawa-

senyawa gula yang umum biasanya difermentasikan (Pelczar dan Chan, 1988). 

Saccharomyces cereviceae berfungsi untuk mendorong pertumbuhan mikroba 

yang bermanfaat di dalam tanah, karena menghasilkan senyawa aktivator 

pertumbuhaan mikroba di dalam tanah (Suwahyono, 2011). 

 

2.3 Tinjauan Umum Tanaman Kacang Hijau (Vigna radiata L.) 

2.3.1 Deskripsi tanaman kacang hijau (Vigna radiata (L.) Wilczek) 

Kacang hijau (V. radiata) termasuk dalam keluarga Leguminosae. Adapun 

klasifikasi botani tanaman kacang hijau (V. radiata) menurut Purnomo dan Hanny 

(2007), sebagai berikut: 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Ordo : Rosales 

Famili : Leguminosae (Fabaceae) 

Genus : Vigna 

Spesies : Vigna radiata 

Kacang hijau (V. radiata) tumbuh tegak. Batang kacang hijau (V. radiata) 

berbentuk bulat dan berbuku-buku. Ukuran batangnya kecil, berbulu, berwarna hijau 

Gambar 10. Tanaman Kacang Hijau (V. radiata) 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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kecoklatan atau kemerahan. Tanaman ini bercabang banyak. Daunnya tumbuh 

majemuk dan terdiri dari tiga helai anak daun setiap tangkai. Helai daun berbentuk 

oval dengan bagian ujung lancip dan berwarna hijau muda hingga hijau tua. Letak 

daun berseling. Tangkai daun lebih panjang daripada daunnya sendiri. Bunganya 

muncul di ujung percabangan pada umur 30 hari. Munculnya bunga dan pemasakan 

polong pada tanaman kacang hijau (V. radiata) tidak serempak sehingga panen 

dilakukan beberapa kali (Purnomo dan Hanny, 2007). 

Menurut Steenis (2004), menyatakan karakteristik dari V. radiata atau 

Phaseolus radiatus dengan ciri-ciri semak, panjang 0,5 – 1,5 m, daun berbentuk garis 

atau bulat telur terbalik, 0,5 – 1,5 cm. anak daun bulat telur, meruncing pendek, tepi 

rata atau sedikit berlekuk 3, kerapkali bernoda kecil, 3 – 13 kali 2 – 8 cm. Tandan 

duduk di ketiak, serupa bongkol, anak tangkai pendek, daun pelindung lebih panjang 

daripada kelopak. Tanaman kacang hijau (V. radiata) berakar tunggang. Sistem 

perakarannya dibagi menjadi dua, yaitu mesophytes dan xerophytes. Mesophytes 

mempunyai banyak cabang akar pada permukaan tanah dan tipe pertumbuhannya 

menyebar sementara itu, xerophytes memiliki akar cabang lebih sedikit dan 

memanjang ke arah bawah (Purnomo dan Hanny, 2007). 

Kacang hijau (V. radiata) jenis lokal seperti yang diusahakan oleh petani 

berumur 80 – 100 hari, yang termasuk kategori umur panjang. Kultivar umur pendek 

yang berproduksi tinggi memberikan kemungkinan yang lebih baik untuk ditanam 

dalam pola bertanam tumpang sari atau pergiliran tanaman. Pembungaan kacang 

hijau biasanya terjadi pada umur 30 – 70 hari dan polongnya menjadi tua pada umur 
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60 – 120 hari setelah tanam. Kacang hijau biasanya mempunyai sifat tumbuh terbatas, 

tanaman ini dapat berbunga dan berbuah dalam jangka waktu yang berbeda sehingga 

tanaman kacang hijau dapat panen beberapa kali (Irwan, 2005). 

Kacang hijau (V. radiata) mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan 

dengan tanaman kacang-kacangan lain, kelebihan tersebut yaitu lebih tahan 

kekeringan, dapat dipanen dalam waktu yang relatif cepat yaitu umur 55 – 60 hari, 

cara tanam dan pengelolaan di lapangan serta perlakuan pasca panennya relatif 

mudah, resiko kegagalan panen relatif kecil, harga jual tinggi dan stabil, dapat 

dikonsumsi dengan cara yang mudah (Irwan, 2005). 

 

2.3.2 Manfaat dan kandungan tanaman kacang hijau (V. radiata) 

Kacang hijau (V. radiata) merupakan sumber protein nabati, vitamin (A, B1, C 

dan E), serta beberapa zat lain yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, seperti 

amilum, besi, belerang, kalsium, minyak lemak, mangan, magnesium, dan niasin. 

Selain bijinya,daun kacang hijau muda sering dimanfaatkan sebagai sayuran. Kacang 

hijau (V. radiata) bermanfaat untuk melancarkan buang air besar. Bila dilihat dari 

kandungan proteinnya, kacang  hijau (V. radiata) termasuk bahan makanan sumber 

protein kedua setelah susu skim kering. Kandungan protein kacang hijau sekitar 22%. 

Namun, bila dibandingkan dengan kacang-kacangan lainnya, kandungan protein 

kacang hijau menempati peringkat ketiga setelah kedelai dan kacang tanah. Dengan 

kandungan zat gizi yang baik, bubuk kacang hijau banyak digunakan sebagai bahan 

makanan bayi dan minuman siap saji dalam kotak ataupun dalam kaleng. Dengan isu 
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gizi buruk yang terjadi akhir-akhir ini, kacang hijau memiliki potensi sebagai sumber 

vitamin dan protein nabati yang bernilai tinggi (Purwono, 2005). 

Kacang hijau (V. radiata) juga dikonsumsi dalam bentuk kecambah (taoge). 

Pemanfaatan taoge sebagai bahan makanan juga dikenal luas di Indonesia. Kecambah 

kacang hijau (taoge) mengandung vitamin E yang tidak ditemukan pada kacang tanah 

dan kedelai. Bahkan, nilai gizi kecambah kacang hijau (V. radiata) lebih baik 

daripada nilai gizi biji kacang hijau (Purwono, 2005). 

 

2.3.3 Syarat pertumbuhan tanaman kacang hijau (V. radiata) 

Kacang hijau (V. radiata) termasuk tanaman tropis yang menghendaki 

suasana panas selama hidupnya. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di daerah 

dataran rendah hingga ketinggian 500 m dpl. Kondisi lingkungan yang dikehendaki 

tanaman kacang hijau (V. radiata) ialah daerah bersuhu 25 – 27ºC, kelembapan udara 

antara 50 - 80%, dan cukup mendapat sinar matahari. Curah hujan yang dikehendaki 

berkisar antara 50 – 200 mm per bulan (Fachruddin, 2000). 

Kacang hijau (V. radiata) merupakan tanaman pangan semusim berupa semak 

dan tumbuh tegak. Tanaman kacang hijau ini diduga berasal dari India. Di awal abad 

ke – 17, kacang hijau mulai menyebar ke berbagai negara Asia tropis termasuk 

Indonesia. Tanaman kacang hijau (V. radiata) adalah tanaman semusim berumur 

pendek (60 hari). Panen kacang hijau  (V. radiata) dilakukan beberapa kali dan 

berakhir pada hari ke-80 setelah tanam (Purwono, 2005). 
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2.3.4 Kebutuhan air pada tanaman kacang hijau (V. radiata) 

Sifat kacang hijau (V. radiata) yang menonjol dibandingkan dengan kedelai 

dan kacang tanah adalah relatif tahan terhadap kekeringan. Oleh karena itu, daerah 

yang relatif kering masih dapat ditanami kacang hijau. Meskipun demikian, tidak 

berarti kacang hijau (V. radiata) tidak memerlukan air.  

Air berguna sebagai pembentukan protoplasma, pelarut, media pengangkut 

hara, media berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme, bahan baku fotosintesis, dan 

berpengaruh dalam fase pemanjangan serta proses pertumbuhan. Kurangnya air pada 

sel tanaman akan berpengaruh terhadap berbagai proses metabolisme. Bila 

kekurangan air berlangsung terus menerus akan mengakibatkan hancurnya 

protoplasma dan dapat mematikan tanaman. Pertumbuhan kacang hijau (V. radiata) 

tidak akan normal bila tidak cukup air selama perkecambahan berlangsung.  

Umumnya biji kacang hijau akan menghisap air sekitar 50% dari beratnya. Air 

yang dihisap tersebut harus tersedia di dalam tanah. Kacang hijau (V. radiata) 

memerlukan air sebanyak 100 – 150 mm pada bulan pertama setelah tanam (masa 

vegetatif). Pada masa generatif, jumlah air yang diperlukan lebih kecil. Sifat ini 

memungkinkan untuk kacang hijau ditanam pada lahan sawah irigasi pada musim 

kemarau dan lahan tegalan pada akhir musim kemarau, karena kacang hijau (V. 

radiata) berumur pendek sekitar 60 hari (Marzuki dan Soeprapto dalam Irwan, 2005).  

Kacang hijau (V. radiata) yang ditanam di sawah tadah hujan setelah padi 

sawah atau padi gadu pada MH I (awal musim kemarau). Tanaman kacang hijau 

perlu mendapat pengairan apabila tidak turun hujan selama satu minggu. Namun, jika 
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lahan penanaman cukup luas dan secara TOT (Tanpa Olah Tanah) cukup diberi 

perlakuan dengan menggunakan mulsa sebagai pentu tanaman dan penjaga 

kelembaban. Pengairan umumnya diberikan sampai satu minggu menjelang panen. 

Air dimasukkan melalui parit dan tidak boleh lama menggenang, karena kacang hijau 

tidak tahan genangan air. Pada masa pertama pertumbuhan, pengaturan kelembaban 

tanah sangat penting (Irwan, 2005). 

 

2.4 Pertumbuhan Dan Produktivitas Tanaman 

Pertumbuhan adalah aspek penting yang harus diperhatikan dalam sistem 

tanaman yang berhubungan dengan hasil, karena hasil tanaman tidak dipanen dan 

terbentuk secara tiba-tiba tapi melalui proses yang berangsur-angsur dari waktu ke 

waktu dan melalui beberapa generasi, contoh perkembangan tanaman dari menjadi 

kecambah, kemudian menjadi  tanaman kecil menuju tanaman besar mencapai ukuran 

maksimum dengan pembentukan dan perkembangan reproduktif termasuk biji 

(Sitompul dan Guritno, 1995).  

Produktivitas tanaman kacang hijau diartikan sebagai kemampuan tanaman 

untuk menghasilkan suatu produk atau hasil yang biasa dilihat dari jumlah polong, 

berat polong, dan pengukuran massa kering biji. Produksi suatu tanaman juga dapat 

diartikan sebagai hasil akhir dari suatu tanaman yang diperoleh setelah panen 

pertumbuhan selesai (Gardner dalam Purwantoro, 2009). 
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