
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.        Tinjauan Umum Kacang Tanah 

2.1.1.     Klasifikasi kacang tanah  

Menurut Simpson (2006), kedudukan kacang tanah (Arachis hypogaea 

L.) dalam sistematika tumbuhan adalah sebagai berikut:  

Regnum : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo  : Fabales 

Familia : Fabaceae 

Genus  : Arachis 

Species : Arachis hypogaea L. 

 

2.1.2.     Morfologi kacang tanah 

Kacang tanah merupakan tanaman herba annual, tegak atau menjalar dan 

memiliki rambut yang jarang (Purseglove,1987). Kacang tanah memiliki sistem 

perakaran tunggang. Akar-akar ini mempunyai akar-akar cabang. Akar cabang 

mempunyai akar-akar yang bersifat sementara, karena meningkatnya umur 

tanaman, akar-akar tersebut kemudian mati, sedangkan akar yang masih tetap 

bertahan hidup menjadi akar-akar yang permanen. Akar permanen tersebut 

akhirnya mempunyai cabang lagi. Kadang-kadang polong pun mempunyai alat 
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pengisap, yakni rambut akar yang menempel pada kulitnya. Rambut ini berfungsi 

sebagai alat pengisap unsur hara (Kanisius, 1989). Pada akar biasanya terdapat 

bintil akar (Purseglove,1987). 

Pembentukan bintil akar diawali dengan terjadinya komunikasi kimia 

antara Rhizobium leguminosarum dan akar tanaman kacang tanah. Akar tanaman 

mensekresikan flavenoid yang memasuki sel Rhizobium leguminosarum yang 

hidup di sekitar akar tersebut. Sinyal tanaman itu akan memacu produksi suatu 

molekul jawaban oleh bakteri. Secara spesifik, molekul sinyal tanaman itu akan 

mengaktifkan suatu kelompok protein pengatur gen yang mengaktifkan suatu 

kelompok gen bakteri yang disebut nod. Produk gen ini adalah enzim yang 

mengkatalis suatu molekul yang spesifik terhadap spesies yang disebut faktor 

Nod. Faktor Nod memberikan sinyal kepada akar untuk membentuk benang 

infeksi yang akan dimasuki Rhizobium leguminosarum (Campbell dkk., 2003). 

Tampaknya terdapat suatu interaksi yang mendalam antara nukleus sel rambut 

akar dan benang infeksi. Nukleus memberi petunjuk mengenai jalur benang 

infeksi di dalam rambut akar (Rao, 1994). Infeksi oleh bakteri ini hanya terjadi 

pada rambut akar muda. Bakteri menerobos masuk pada atau dekat pada ujung 

rambut akar (Schlegel and Schmidt, 1994). Respon akar terhadap keberadaan 

rhizobia menyebabkan akar melengkung. Infeksi rhizobia terhadap akar akan 

berlanjut sampai ke korteks (Handayanto dan Hairiah, 2009), dan merangsang 

proliferasi sel pada lapisan korteks sebelah dalam. Hasil proliferasi yang 

menyerupai bakal akar cabang ini akan menjadi bintil (Hidayat, 1995).  Bentuk 

batang dari bakteri berubah menjadi bentuk pleomorfik yaitu seperti tongkat. 
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Bakteri juga membentuk suatu komplek enzim yang dibutuhkan untuk menambat 

nitrogen. Bakteroid (bentuk bakteri dalam suatu sel akar yang mengandung nodul 

aktif) membutuhkan oksigen yang diperlukan untuk membentuk energi tingkat 

tinggi, yaitu ATP yang akan digunakan untuk menambat nitrogen bebas di udara 

melalui pembentukan enzim nitrogenase. Enzim nitrogenase ini labil terhadap O2, 

untuk mengatasi hal ini O2 dikontrol oleh leghemoglobin (Handayanto dan 

Hairiah, 2009).  Enzim nitrogenase mereduksi N2 menjadi NH3 dengan cara 

menambahkan elektron bersama-sama dengan ion hidrogen. Untuk setiap molekul 

amonia, bakteri membutuhkan 8 molekul ATP (Campbell dkk., 2003). Faktor 

yang mempengaruhi pembentukan nodul dan penambatan N2 adalah sumber 

energi, keberadaan amonium, pengaruh O2 terhadap aktivitas nitrogenase, 

temperatur, serta pH tanah (Handayanto dan Hairiah, 2009). 

Kacang tanah memiliki batang yang tidak berkayu dan berambut halus. 

Pada batang terdapat stipula (Purseglove,1987). Batang dan cabang berbentuk 

bulat. Tanaman kacang tanah mempunyai daun majemuk bersirip genap. Setiap 

helai daun terdiri dari empat helai anak daun (Kanisius, 1989), dengan dua pasang 

anak daun yang berbentuk bulat telur sungsang/terbalik (Purseglove,1987). 

Permukaan daunnya sedikit berambut (Kanisius, 1989). Tata letak daun spiral, 

memiliki stipula permanen, dan tepi daunnya rata (Purseglove,1987). 

Bunga kacang tanah berkembang di ketiak cabang (Goldsworthy and 

Fisher, 1992) dan melakukan penyerbukan sendiri (Simpson and Ogorzaly, 2001). 

Tanaman kacang tanah bisa mulai berbunga kira-kira pada umur 4-6 minggu 

setelah ditanam. Rangkaian yang berwarna kuning oranye muncul pada setiap 
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ketiak daun. Bunganya merupakan bunga yang berbentuk kupu-kupu yang terdiri 

dari satu vexillum, satu pasang ala dan satu pasang carina. Vexillum berbentuk 

lingkaran, kuning cerah dan berurat merah, carina lebih pendek dari pada ala dan 

berwarna kuning pucat. Dasar bunga setelah pembuahan berbentuk tangkai 

memanjang dan mendorong bakal buah (Steenis, 2002), bakal buah ini dilindungi 

oleh tudung seperti halnya tudung pada akar (Simpson and Ogorzaly, 2001).  

Setiap bunga memiliki tabung kelopak yang berwarna putih. Bakal buahnya 

terletak di dalamnya (inferior), tepatnya pada pangkal tabung kelopak bunga di 

ketiak daun (Kanisius, 1989). 

Buah kacang tanah berupa polong. Polongan memanjang, tanpa sekat 

antara, berwarna kuning pucat dan tidak membuka. Setelah terjadi pembuahan, 

bakal buah tumbuh memanjang (ginofora). Mula-mula ujung ginofora yang 

runcing itu mengarah ke atas. Tetapi setelah tumbuh memanjang, ginofora tadi 

mengarah ke bawah (positive geotropic) dan terus masuk ke dalam tanah. Setelah 

polong terbentuk, maka proses pertumbuhan ginofora yang memanjang terhenti. 

Ginofora yang tidak dapat masuk menembus tanah, akhirnya tidak dapat 

membentuk polong.  Setiap polong dapat berisi 1-2 biji (Kanisius, 1989). 

Biji terdiri dari lembaga dan keping biji yang diliputi kulit ari tipis 

(tegmen), bentuknya bulat agak lonjong atau bulat dengan ujung agak datar 

karena berhimpitan dengan butir biji lain selagi di dalam polong. Biji bisa 

berwarna putih, merah, ungu atau coklat (Kanisius, 1989). 
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Gambar 2.1. Morfologi kacang tanah (Simpson and Ogorzaly, 2001) 

 

2.1.3.     Manfaat kacang tanah 

Manfaat kacang tanah adalah sebagai berikut:  

a. Bijinya bermanfaat sebagai makanan manusia. 

b. Daun kacang tanah dapat digunakan sebagai sebagai makanan ternak 

dan pupuk hijau. 

c. Biji kacang tanah dapat diolah menjadi minyak goreng. Setiap 100 

kg kacang tanah, dapat menghasilkan antara 40-60 liter.  Menurut 

FAO, produksi minyak kacang tanah mencapai sekitar 10% pasaran 

minyak masak dunia pada tahun 2003.  

d. Bungkilnya dapat digunakan sebagai pupuk dan makanan ternak 

(Kanisius, 1989). 

e. Kacang tanah mengandung zat besi yang sangat baik untuk produksi 

sel darah merah dalam tubuh. 

f. Kalsium dalam kacang tanah bisa membantu memelihara 

pertumbuhan massa tulang sehingga menjadi lebih kuat.  
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g. Kacang juga mengandung serat yang membantu tubuh terhindar dari 

resiko kanker usus besar (Anonimus, 2011b). 

2.1.4.    Syarat tumbuh kacang tanah 

a.   Tanah 

Kondisi tanah yang mutlak diperlukan adalah tanah yang gembur. 

Kondisi tanah yang gembur akan memberikan kemudahan bagi tanaman 

kacang terutama dalam hal perkecambahan biji, kuncup buah (ginofora) 

menembus tanah, dan pembentukan polong yang baik (Kanisius, 1989). 

Derajat keasaman tanah yang sesuai untuk budidaya kacang tanah adalah 

pH antara 6,0-6,5 (Prihatman, 2000). Dituntut adanya unsur-unsur hara 

dalam jumlah yang cukup dan dapat mendukung pertumbuhan kacang 

tanah, antara lain unsur P, Ca, dan K. Kebutuhan tanaman kacang tanah 

akan unsur N dapat disuplai sendiri melalui bintil-bintil akar tanaman itu 

sendiri yang mampu mengikat unsur N (Kanisius, 1989). Nitrogen sangat 

dibutuhkan kacang tanah karena digunakan untuk menyusun asam 

nukleat, protein, dan hormon (Campbell dkk., 2003). Gejala kekurangan 

nitrogen adalah dedaunan yang terletak lebih bawah berwarna kuning, 

mengering, sampai berwarna coklat terang (Salisbury dan Roos, 1995a). 

Fosfor dibutuhkan kacang tanah karena digunakan untuk menyusun 

banyak gula fosfat dan karena fosfat berperan penting dalam 

metabolisme energi. Tanaman yang kekurangan fosfor menunjukkan 

gejala tanaman berwarna hijau tua dan sering muncul warna merah dan 

ungu (Salisbury dan Roos, 1995a). Kacang tanah membutuhkan kalium 
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karena kalium berperan penting dalam pembentukan polong dan 

pengisian biji kacang tanah. Tanaman yang kekurangan kalium akan 

menunjukkan gejala munculnya bercak jaringan mati pada daun 

(Salisbury dan Roos, 1995a). Kalsium dibutuhkan oleh kacang tanah 

karena berperan penting dalam pembentukan stabilitas dinding sel dan 

respon sel terhadap rangsangan (Campbell dkk., 2003). Gejala 

kekurangan kalsium adalah daun muda pada kuncup akhir mula-mula 

melengkung secara khas, akhirnya mati pucuk mulai dari ujung hingga 

tepi (Salisbury dan Roos, 1995a). Drainase dan aerasi tanah yang baik, 

lahan tidak terlalu becek dan kering baik bagi pertumbuhan kacang tanah 

(Kanisius, 1989). 

b. Iklim 

Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan kacang tanah antara 

800-1.300 mm/tahun. Suhu udara sekitar 28-32oC. Bila suhunya di 

bawah 10oC, pertumbuhan tanaman akan terhambat, bahkan kerdil. 

Kelembaban udara berkisar 65-75%. Penyinaran matahari penuh 

dibutuhkan, terutama untuk kesuburan daun. Pada waktu berbunga 

tanaman kacang tanah menghedaki keadaan yang lembab dan cukup 

udara (Kanisius, 1989). 

c. Ketinggian tempat 

Di Indonesia pada umumnya kacang tanah ditanam di daerah 

dataran rendah dengan ketinggian maksimal 1000 m dpl. Daerah yang 
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paling cocok untuk tanaman kacang tanah adalah daerah dataran dengan 

ketinggian 0 – 500 m dpl (Kanisius, 1989). 

2.1.5.     Teknik penanaman kacang tanah 

1. Penyediaan lahan 

Untuk menanam kacang tanah dapat dipilih lahan tanah kering (ladang 

atau tegalan) serta tanah sawah bekas tanaman padi. Penanaman kacang tanah di 

lokasi kering ini sebaiknya dilakukan pada bulan Oktober atau Nopember, yakni 

pada saat menjelang musim hujan tiba, karena pada saat itu tanah sudah mulai 

tersiram air hujan (Kanisius, 1989). 

Sebelum kita melakukan pengolahan tanah dan penanaman, harus kita 

mengetahui terlebih dahulu luas lahan yang akan kita tanami. Petak-petak lahan 

tanah harus diukur terlebih dahulu. Bentuk petak lahan yang tidak beraturan harus 

lebih mendapat perhatian. Pengukuran luas lahan itu berguna untuk mengetahui 

berapa jumlah benih yang dibutuhkan bagi lahan yang hendak ditanami, sebelum 

penanaman benih dilakukan (Kanisius, 1989). 

2. Pengolahan tanah 

Pekerjaan mengolah tanah bukan hanya sekedar mencangkul serta 

membolak-balikkan tanah saja, melainkan juga harus memperhatikan keadaan 

lahan yang akan ditanami: apakah tanah itu subur atau tidak, asam atau netral. Jika 

ternyata tanah itu kurang subur dan pH-nya rendah, usaha yang dilakukan adalah 

memupuk atau memberi kapur (Kanisius, 1989). 

Pengolahan lahan dilakukan dengan cara membajak. Setelah pembajakan 

pertama selesai, kemudian baru dibuat saluran air (drainage). Setelah pembuatan 
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saluran ini selesai dan kondisi tanah sudah cukup kering, kemudian pekerjaan 

dilanjutkan dengan penggaruan. Penggaruan ini dimaksudkan untuk 

menghancurkan gumpalan-gumpalan tanah dan sekaligus meratakannya. Apabila 

pada saat itu masih terdapat gumpalan tanah maka, gumpalan tadi dapat 

dihancurkan dengan cangkul (Kanisius, 1989). 

3. Pemilihan benih 

Sebelum pengerjaan lahan, penyediaan benih harus terlebih dahulu 

dilakukan. Penyediaan benih ini dimaksudkan untuk memperoleh bibit tanaman 

kacang tanah yang memiliki pertumbuhan vegetatif yang baik dan bereproduksi 

tinggi. Benih-benih yang dipilih haruslah benih yang unggul dan tidak terkena 

hama dan penyakit (Kanisius, 1989). 

4. Penanaman benih 

Penanaman benih kacang tanah dapat dilakukan setelah pengolahan tanah 

selesai dan lahan betul-betul siap untuk ditanami. Sehari sebelum benih ditanam 

sebaiknya dijemur terlebih dahulu, selama dua sampai tiga jam. Untuk 

mempercepat perkecambahan kacang tanah, biji dapat direndam didalam air 

sehari menjelang penanaman. Cara seperti ini dapat dibenarkan apabila tanah yang 

akan ditanami dalam keadaan basah (Kanisius, 1989). 

5. Pemeliharaan tanaman 

Pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, penyiangan, pembubunan, 

pemupukan serta pengairan. Penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau 

tidak tumbuh, untuk penyulaman waktunya lebih cepat lebih baik yaitu setelah 

yang tanaman lain kelihatan tumbuh atau ± 3-7 hari setelah tanam (Prihatman, 
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2000). Penyiangan adalah pencabutan rumput dan tumbuhan liar yang tumbuh di 

sekitar tanaman kacang tanah. Hal ini dilakukan karena tumbuhan liar juga ikut 

menyerap nutrisi yang terkandung di dalam tanah dan merupakan tempat hinggap 

dan berlindungnya hama. Kegiatan membubun sebaiknya dilakukan sesudah 

tanaman berbunga (Kanisius, 1989).  

6. Panen 

Umur panen tanaman kacang tanah tergantung dari jenisnya yaitu umur 

pendek ± 3-4 bulan dan umur panjang ± 5-6 bulan. Cara pemungutan hasil yang 

lazim dilakukan di Indonesia adalah mencabut tanaman satu persatu. Untuk 

mengatasi kemungkinan terbuangnya hasil panen akibat pencabutan yang sulit 

disebabkan kondisi tanah yang keras maka, sebelum dilakukan pencabutan 

sebaiknya dilakukan pengairan terlebih dahulu agar tanah menjadi lunak 

(Kanisius, 1989). 

7. Pascapanen 

Kegiatan yang perlu diperhatikan pascapanen adalah: 

1. Penyortiran dan penggolongan, pilah-pilah polong tua dan polong yang 

muda untuk dipisahkan berdasarkan derajat ketuaannnya, lalu seleksi 

polong yang rusak atau busuk untuk dibuang (Prihatman, 2000). 

2. Penyimpanan, kacang tanah sebaiknya disimpan di dalam kaleng  kering 

dan tertutup rapat. Kacang tanah ini disimpan dalam bentuk polong. 

Sebelum disimpan, polong kacang tanah harus dijemur terlebih dahulu 

(Kanisius, 1989). 
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2.1.6.    Usaha peningkatan produksi   

Berbagai usaha harus ditempuh untuk meningkatkan produksi tanaman 

kacang tanah. Agar usaha peningkatan produksi kacang tanah ini bisa menjadi 

kenyataan maka haruslah selalu diperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap kehidupan tanaman dan perkembangannya. Faktor-faktor penentu itu 

antara lain adalah: musim tanam, keadaan struktur tanah, bibit, serta jenis varietas 

tanaman. Agar usaha peningkatan hasil produksi ini berhasil, baiklah 

dipertimbangkan beberapa faktor penunjang antara lain adalah: pola pergiliran 

tanaman, lahan yang cocok, keadaan bibit, perbaikan jenis, peranan bintil akar 

serta inokulasi Rhizobium (Kanisius, 1989). 

 

2.2.       Tinjauan Biofertilizer (Pupuk Hayati)  

Biofertilizer terdiri dari inokulan mikroba atau kumpulan dari 

mikroorganisme hidup yang penggunaannya berpengaruh baik terhadap 

pertumbuhan tanaman dan hasil panen. Mikroorganisme ini dapat memfiksasi 

nitrogen atmosfer atau melarutkan fosfat dan mendekomposisi bahan organik 

yang ada pada tanah yang bermanfaat untuk produksi pertanian sebagai penyedia 

nutrisi (Kaewchai et al., 2009).  

Sedangkan menurut Simanungkalit dkk. (2006), biofertilizer dapat 

didefinisikan sebagai inokulan berbahan aktif organisme hidup yang berfungsi 

untuk menambat hara tertentu atau memfasilitasi tersedianya hara dalam tanah 

bagi tanaman. Penyediaan hara ini berlangsung melalui hubungan simbiotis atau 

nonsimbiotis. Secara simbiotis berlangsung dengan kelompok tanaman tertentu, 
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sedangkan nonsimbiotis berlangsung melalui penyerapan hara hasil pelarutan oleh 

kelompok mikroba pelarut fosfat dan hasil perombakan bahan organik oleh 

kelompok organisme perombak. Kelompok mikroba simbiotis ini terutama 

meliputi bakteri bintil akar dan cendawan mikoriza. 

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 (Simanungkalit dkk., 2006). 

Menurut Rao dalam Purwantoro (2009), pupuk hayati merupakan 

preparasi sel-sel dari strain-strain efektif mikroba penambat nitrogen, pelarut 

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

dengan tujuan meningkatkan jumlah mikroba dan mempercepat proses mikrobial 

tertentu untuk menambah banyak ketersediaan hara dalam bentuk tersedia yang 

dapat diasimilasi tanaman. 
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2.2.1.    Tinjauan mikroba penyusun biofertilizer 

1. Azotobacter chroococcum 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Classis : Gammaproteobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 

Familia : Pseudomonadacea 

Genus : Azotobacter 

Species : Azotobacter chroococcum (Garrity et al., 2004)                                               

                                                          
 

 ac  
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2. Azotobacter chroococcum. (ac) TEM dari sel  
                      Azotobacter chroococcum yang diperlakukan  
                      dengan asam fenilasetik (Lenz and Marchessault) 

 

Azotobacter chroococcum adalah bakteri heterotrof Gram negatif yang 

berbentuk batang dengan panjang yang bervariasi dan diameter sekitar 2 µm, 

merupakan bakteri penambat nitrogen tanpa simbiosis. Temperatur optimum 

untuk pertumbuhannya adalah 20-30oC dengan pH 7,0-7,5. Azotobacter 

chroococcum dijumpai pada tanah netral sampai basa, pada lingkungan perairan, 

dan pada rhizosfer tanaman. Bakteri ini mampu tumbuh pada berbagai macam 

karbohidrat, alkohol dan asam organik (Handayanto dan Hairiah, 2009). Menurut 
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Madigan (2000), Azotobacter chroococcum dapat tumbuh tanpa adanya 

molybdenum. Menurut Holt et al., (2000), Azotobacter chroococcum tidak 

menghasilkan endospora, tetapi membentuk cyst berdinding tebal dalam siklus 

hidupnya. Menurut Handayanto dan Hairiah (2009), Cyst ini resisten terhadap 

desikasi dan beberapa pereaksi kimia dan fisika yang berbahaya. Dalam kondisi 

cyst, bakteri ini tidak dapat menambat nitrogen.  

2. Azospirillum brasilense 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Classis : Alphaproteobacteria 

Ordo  : Rhodospirillales 

Familia : Rhodospirillaceae 

Genus : Azospirillum  

Species : Azospirillum brasilense (Garrity et al., 2004) 

 

 
  fg             

 
                           ab                 

 
 
 
 

Gambar 2.3. Azospirillum brasilense.  (ab) TEM dari sel  
                    Azospirillum brasilense, (fg) flagel (Anonimus,  
                    2011a) 
 

Azospirillum brasilense  memiliki lebar 1-1,2 µm, suhu optimumnya 

adalah 37oC, rentang pH pertumbuhan adalah 6-7,3 (Holt et al., 2000). 
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Azospirillum brasilense menambat nitrogen pada kondisi mikroaerofilik dan 

terdapat di tanah dan rhizosfer (Madigan 2000), termasuk bakteri Gram negatif, 

pengamatan dengan mikroskop mengungkapkan adanya polimorfisme dan 

gerakan spirilar (Rao, 1994). Azospirillum brasilense termasuk bakteri penambat 

nitrogen non simbiosis, suhu rendah merupakan faktor pembatas pertumbuhan 

Azospirilum brasilense (Oedjijono dkk., 1996). Azospirillum brasilense dapat 

bergerak (motil) dengan karakteristik gerakan seperti tutup botol atau gerakan 

vibrator yang berarti flagel polar tunggal pada media cair dan pada media padat 

dapat membentuk flagel lateral (Holt et al., 2000).  

3. Rhizobium leguminosarum 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Classis : Alphaproteobacteria 

Ordo  : Rhizobiales 

Familia : Rhizobiaceae 

Genus : Rhizobium  

Species : Rhizobium leguminosarum (Garrity et al., 2004) 

 
 

                                                     ds 
 

                                      rl 
 
 
 

                                                  
Gambar 2.4. Rhizobium leguminosarum berada di dalam bintil akar.  
                     (rl) sel Rhizobium leguminosarum dengan                       
                      panjang ± 2 µm, (ds) dinding sel (Madigan, 2000) 
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Rhizobium leguminosarum adalah bakteri aerob berbentuk batang dengan 

ukuran 0,5-0,9 µm x 1,2-3,0 µm, tidak membentuk spora dan tumbuh cepat. 

Koloni bakteri ini berwarna putih berbentuk sirkular. Pertumbuhan optimal pada 

temperatur 25-30oC dan pada pH 6,0-7,0. Rhizobium leguminosarum adalah 

bakteri penambat nitrogen yang hidup di dalam tanah dan membentuk asosiasi 

simbiosis dengan sel akar tanaman legum. Rhizobium leguminosarum dapat 

menambat nitrogen sebanyak 110 kg N2/ha lahan pertanian pertahun. Namun 

demikian, Rhizobium leguminosarum cenderung bersifat host specific, artinya satu 

spesies Rhizobium leguminosarum cenderung membentuk nodul akar pada satu 

spesies tanaman legum saja (Handayanto dan Hairiah, 2009). Menurut Rahmawati 

(2005), bahwa Rhizobium leguminosarum hanya dapat memfiksasi nitrogen 

atmosfer bila berada dalam bintil akar dari mitra legumennya. 

4. Bacillus megaterium 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Firmicutes 

Classis : Bacilli 

Ordo  : Bacillales 

Familia : Bacillaceae 

Genus : Bacillus  

Species : Bacillus megaterium (Garrity et al., 2004) 
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Gambar 2.5. Bacillus megaterium. Sel vegetatif dan spora  
                     diwarnai dengan pewarnaan Schaeffer Fulton    

                                    (Wistreich, 2003) 
 

Bacillus megaterium memiliki ukuran 0,5-2,5 x 1,2-1,0 µm (Holt et al., 

2000) termasuk bakteri Gram positif, berbentuk batang, memproduksi endospora, 

aerobik akan tetapi mampu tumbuh pada kondisi anaerob dalam keadaan tertentu 

dan ditemukan di tanah. Bacillus megaterium merupakan bakteri saprofit yang 

mendaur ulang bahan organik yang ada di tanah dan dapat melarutkan fosfat 

(Anonimus, 2000).   

5. Pseudomonas fluorescens 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Classis : Gammaproteobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 

Familia : Pseudomonadacea 

Genus : Pseudomonas 

Species : Pseudomonas fluorescens (Garrity et al., 2004) 
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      fg 
 
 
 
 
 

     pf 
 

Gambar 2.6. Pseudomonas fluorescens. (pf) sel Pseudomonas 
                      fluorescens, (fg) flagel (Handayanto dan Hairiah,  

                      2009) 
 

Pseudomonas fluorescens adalah bakteri aerobik khemoorganotrof Gram 

negatif berbentuk batang dengan ukuran 0,1-1,0 µm x 1,5-5,0 µm. Di dalam tanah 

jumlahnya berkisar 3-15% dari populasi bakteri. Pseudomonas fluorescens 

menghasilkan pigmen bercahaya. Pergerakannya dibantu oleh flagella polar. 

Kebanyakan spesies dapat tumbuh pada kondisi asam (pH 4,5) (Handayanto dan 

Hairiah, 2009). Pseudomonas fluorescens mampu melarutkan fosfat (Isroi, 2009). 

Pergerakan Pseudomonas fluorescens terjadi dengan satu atau beberapa flagel 

polar (Holt et al., 2000). 

6. Saccharomyces cerevisiae 

Kingdom : Fungi 

Divisio : Ascomycota 

Classis : Saccharomycetes 

Ordo  : Saccharomycetales 

Familia : Saccharomycetaceae 

Genus : Saccharomyces 

Species : Saccharomyces cerevisiae (Rij, 1984) 
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Gambar 2.7. Saccharomyces cerevisiae (Tortora et al., 2007) 

 

Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu jamur penting dalam 

tanah. Saccharomyces cerevisiae adalah jamur bersel tunggal dengan diameter 5-

10 µm, selnya berbentuk oval. Saccharomyces cerevisiae dikenal sebagai baker`s 

yeast. Proses fermentasinya menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. 

Saccharomyces cerevisiae mudah ditumbuhkan pada media yang mengandung 

karbon, nitrogen, vitamin dan mineral lainnya; juga dapat dijumpai pada daun 

tanaman; tumbuh optimum pada temperatur 20-25oC. (Handayanto dan Hairiah, 

2009). 

7. Cellulomonas cellulans 

Kingom : Bacteria 

Phylum : Firmicutes 

Classis : Actinobacteria 

Ordo  : Actinomycetales 

Familia : Cellulomonadacea 

Genus : Cellulomonas 

Species : Cellulomonas cellulans (Garrity et al., 2004) 
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Gambar 2.8. Cellulomonas cellulans. (cc) sel Cellulomonas  
                                       cellulans  (Anonimus, 2009) 
 

Cellulomonas cellulans termasuk bakteri Gram positif tetapi mudah 

mengalami dekolorisasi, biasanya motil dengan satu atau beberapa flagel, tidak 

membentuk spora, serta fakultatif anaerob. Cellulomonas cellulans pada kultur 

yang masih muda berbentuk batang tidak teratur dan ramping, beberapa batang 

biasanya membentuk seperti huruf V, adakalanya membentuk rantai tetapi tidak 

membentuk miselium. Pada kultur yang tua berbentuk batang pendek (Holt et al., 

2000). Cellulomonas cellulans dapat mendegradasi selulosa serta biasa digunakan 

pada bioremediasi limbah industri.  

 
 

2.3.         Tinjauan Pupuk Kimia 

 Pupuk kimia atau pupuk anorganik berasal dari bahan mineral atau 

senyawa kimia yang telah diubah melalui proses produksi, sehingga menjadi 

bentuk senyawa kimia yang dapat diserap tanaman. Pupuk kimia yang ditemukan 

di pasaran terbagi atas dua golongan yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. 

Salah satu contoh pupuk tunggal adalah urea yang memiliki kadar N 46% 

(Anonimus, 2010). Sedangkan salah satu contoh pupuk majemuk adalah pupuk SP 

36 yang memiliki kadar fosfat (P2O5) 36% dan sulfur 5%.  
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2.4.        Tinjauan Pertumbuhan dan Produktivitas 

Pertumbuhan berarti pertambahan ukuran, karena organisme multisel 

tumbuh dari zigot, pertambahan itu bukan hanya dari volume, tetapi juga dalam 

bobot, jumlah sel, banyaknya protoplasma, dan tingkat kerumitan. Semua ciri 

pertumbuhan yang disebutkan tadi bisa diukur, ada dua macam pengukuran yang 

lazim digunakan untuk mengukur pertambahan volume atau massa. Pertambahan 

volume (ukuran) sering ditentukan dengan cara mengukur perbesaran ke satu atau 

dua arah seperti panjang (misalnya, tinggi batang), diameter atau luas. 

Pertambahan massa sering ditentukan dengan memanen seluruh tumbuhan atau 

bagian yang diinginkan. Banyak orang yang lebih suka mengggunakan 

pertambahan massa kering. Masa kering lazim diperoleh dengan cara 

mengeringkan bahan tumbuhan yang baru saja dipanen selama 24 hingga 48 jam, 

pada suhu 70o C sampai 80o C (Salisbury dan Ross, 1995c).   

Pertumbuhan pada tumbuhan berlangsung terbatas pada beberapa bagian 

tertentu, yang terdiri dari sejumlah sel yang baru saja dihasilkan melalui proses 

pembelahan sel di meristem (Salisbury dan Ross, 1995c). Sedangkan menurut 

Gardner dkk. (1991), dalam arti sempit pertumbuhan berarti pembelahan sel 

(peningkatan jumlah) dan pembesaran sel (peningkatan ukuran). Kedua proses ini 

memerlukan sintesis protein dan merupakan proses yang tidak dapat berbalik. 

Produktivitas tanaman itu sendiri diartikan sebagai kemampuan suatu 

tanaman untuk menghasilkan suatu produk/hasil yang biasa dilihat dari 

pengukuran massa kering misalnya massa kering biji. Dalam produksi tanaman 

modern, produksi suatu tanaman ditujukan untuk memaksimalkan laju 
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pertumbuhan melalui manipulasi genetik dan lingkungan sehingga mendapatkan 

hasil panen yang maksimal. Dengan kata lain produksi tanaman bisa diartikan 

sebagai sebuah hasil akhir dari suatu tanaman yang diperoleh setelah proses 

pertumbuhan selesai (Gardner dkk. dalam Purwantoro, 2009). Sedangkan menurut 

Salisbury dan Ross dalam Puspitasari (2010), produksi tanaman dapat diartikan 

sebagai hasil akhir dari pertumbuhan suatu tanaman yang biasanya dilihat dari 

pengukuran berat kering (berat kering biji). Ahli tanaman umumnya 

mendefinisikan produksi tanaman sebagai peningkatan berat kering dari hasil 

generatif tanaman (buah). 
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