
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Tanah mengandung banyak senyawa organik dan memberikan 

tempat bagi bermacam-macam organisme. Organisme dalam tanah dapat 

berupa hewan-hewan tanah seperti cacing, insekta, tumbuhan tanah dalam hal 

ini akar-akar tanaman tingkat tinggi dan mikroorganisme tanah yang meliputi 

bakteria, fungi, alga dan protozoa (Yulipriyanto, 2010). 

Senyawa organik yang ada di dalam tanah salah satunya yaitu 

selulosa yang merupakan polisakarida yang keberadaanya sangat melimpah di 

tanah (Fessenden dan Fessenden, 1994). Polisakarida ini merupakan 

komponen utama penyusun dinding sel tanaman. Kelimpahan produk 

polisakarida ini dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman karena 

tanaman tidak bisa memanfaatkan secara langsung bahan-bahan selulosa 

sebelum dipecah lagi menjadi molekul yang lebih kecil dalam bentuk molekul 

monosakarida.  

Namun di sisi lain, komponen selulosa  merupakan sumber karbon 

dan sumber energi yang penting bagi kehidupan bakteri (Madigan et al., 

2000). Bakteri di dalam tanah akan mendegradasi selulosa menjadi molekul 

monosakarida yang bisa dengan mudah diserap oleh tanaman yang kemudian 

akan digunakan untuk pertumbuhannya. Pemecahan molekul tersebut tentunya 

tidak lepas dari kegiatan bakteri yang menggunakan polisakarida tersebut 

sebagai sumber karbon dan menghasilkan enzim selulase.  
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Beberapa bakteri di dalam tanah mampu mendegradasi selulosa. 

Diantaranya yaitu dari genus Cythopaga dan Sporocythopaga yang merupakan 

bakteri pengolah selulosa secara aerob (Schlegel dan Schmidt, 1994). Kedua 

contoh bakteri tersebut menghasilkan enzim selulase sehingga dapat memecah 

molekul polisakarida menjadi molekul glukosa.  

Daun-daun yang gugur di atas tanah memungkinkan bahwa 

kandungan selulosa di tanah tersebut tinggi, maka besar kemungkinan untuk 

dapat menemukan bakteri pendegradasi selulosa di dalam ekosistem tersebut. 

Seperti pada kawasan hutan mangrove yang merupakan salah satu kawasan 

pantai yang sangat unik, karena ekosistem ini berada pada daerah muara 

sungai atau pada kawasan estuari. Kawasan ini didominasi oleh beberapa 

spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai 

kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin (Nybakken, 1988).  

Tanaman mangrove dapat tumbuh dengan subur walau tidak ada 

sumber nutrisi seperti pupuk yang sengaja ditambahkan ke dalam tanah. Hal 

ini mengindikasikan bahwa mangrove mendapatkan nutrisi yang cukup dari 

tanah di sekitarnya. Salah satunya yaitu ketersediaan unsur karbon dari hasil 

pemecahan molekul polisakarida yang dilakukan oleh bakteri.  

Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Luas hutan 

mangrove di Indonesia mencapai 4,25 juta ha dan tersusun oleh lebih dari 45 

jenis dari 20 suku mangrove (Purnobasuki, 2005). Di Surabaya, terdapat 

kawasan hutan mangrove yang terletak di Wonorejo. Namun sayangnya, 

belum ada informasi ilmiah yang berkaitan dengan sumber daya yang ada 
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pada kawasan hutan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan 

penelitian maupun konservasi mengenai mangrove yang ada di Surabaya 

khususnya di Wonorejo. 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka penelitian ini dimaksudkan 

untuk menambah pengetahuan tentang mangrove yang ada di Surabaya, dalam 

hal ini, yaitu informasi mengenai bakteri selulolitik apa saja yang tedapat di 

dalam tanah perakaran mangrove Wonorejo. Diharapkan bakteri tersebut 

dapat digunakan sebagai biofertilizer yang dewasa ini semakin meningkat 

penggunaanya seiring dengan meningkatnya konsumsi bahan-bahan organik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Genera bakteri selulolitik apa sajakah yang dapat diisolasi dari tanah  

Mangrove Wonorejo Surabaya? 

2. Bagaimanakah karakteristik bakteri selulolitik dari hasil isolasi bakteri  

selulolitik pada tanah mangrove Wonorejo Surabaya? 

1.3 Asumsi Penelitian 

Selulosa adalah salah satu bahan organik yang terkandung dalam lahan 

kawasan mangrove yang berasal dari sisa-sisa dedaunan mangrove yang 

gugur. Media spesifik yang digunakan untuk bakteri selulolitik adalah CMC 

agar. Jika bakteri yang diisolasi dari sampel tanah kawasan mangrove tersebut 

dapat tumbuh di dalam media CMC agar, maka bakteri tersebut dapat 

menggunakan selulosa sebagai sumber nutrisinya. Sehingga pada saat 
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dilakukan proses screening dengan menggunakan Congo red terbentuk zona 

bening, maka diasumsikan bahwa bakteri tersebut adalah bakteri selulolitik. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Mengetahui genus bakteri selulolitik hasil isolasi sampel tanah mangrove 

Wonorejo Surabaya.  

2. Mengetahui karakteristik bakteri selulolitik dari hasil isolasi sampel tanah  

mangrove Wonorejo Surabaya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

bakteri selulolitik yang terdapat dalam tanah kawasan mangroveWonorejo 

surabaya. Bakteri hasil isolasi dapat dimanfaatkan sebagai biofertilizer yang dapat 

membantu menyediakan unsur karbon di dalam tanah sehingga dapat 

meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman.  
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