
XII. MIKROBA DAN KESUBURAN TANAH 
 
A. MIKROHABITAT DALAM TANAH 
1. Mikrohabitat dalam struktur tanah 

Di setiap tempat seperti dalam tanah, udara maupun air selalu dijumpai 

mikroba. Umumnya jumlah mikroba dalam tanah lebih banyak daripada dalam air 

ataupun udara. Umumnya bahan organik dan senyawa anorganik lebih tinggi dalam 

tanah sehingga cocok untuk pertumbuhan mikroba heterotrof maupun autotrof.  

 

 
 

Keberadaan mikroba di dalam tanah terutama dipengaruhi oleh sifat kimia 

dan fisika tanah. Komponen penyusun tanah yang terdiri atas pasir, debu, lempung dan 

bahan organik maupun bahan penyemen lain akan membentuk struktur tanah. Struktur 

tanah akan menentukan keberadaan oksigen dan lengas dalam tanah. Dalam hal ini 

akan terbentuk lingkungan mikro dalam suatu struktur tanah. Mikroba akan membentuk 

mikrokoloni dalam struktur tanah tersebut, dengan tempat pertumbuhan yang sesuai 

dengan sifat mikroba dan lingkungan yang diperlukan. Dalam suatu struktur tanah 

dapat dijumpai berbagai mikrokoloni seperti mikroba heterotrof pengguna bahan 

organik maupun bakteri autotrof,dan bakteri aerob maupun anaerob. Untuk 

kehidupannya, setiap jenis mikroba mempunyai kemampuan untuk merubah satu 

senyawa menjadi senyawa lain dalam rangka mendapatkan energi dan nutrien. Dengan 



demikian adanya mikroba dalam tanah menyebabkan terjadinya daur unsur-unsur 

seperti karbon, nitrogen, fosfor dan unsur lain di alam. 

 

2. Lingkungan rhizosfer  
Akar tanaman merupakan habitat yang baik bagi pertumbuhan mikroba. 

Interaksi antara bakteri dan akar tanaman akan meningkatkan ketersediaan nutrien 

bagi keduanya. Permukaan akar tanaman disebut rhizoplane. Sedangkan rhizosfer 

adalah selapis tanah yang menyelimuti permukaan akar tanaman yang masih 

dipengaruhi oleh aktivitas akar. Tebal tipisnya lapisan rhizosfer antar setiap tanaman 

berbeda.  

Rhizosfer merupakan habitat yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroba 

oleh karena akar tanaman menyediakan berbagai bahan organik yang umumnya 

menstimulir pertumbuhan mikroba. Bahan organik yang dikeluarkan oleh akar dapat 

berupa: 

1. Eksudat akar         : bahan yang dikeluarkan dari aktivitas sel akar hidup seperti gula, 

asam amino, asam organik, asam lemak dan sterol, faktor 

tumbuh, nukleotida, flavonon, enzim , dan miscellaneous. 

2. Sekresi akar :  bahan yang dipompakan secara aktif keluar dari akar. 

3. Lisat akar  :  bahan yang dikeluarkan secara pasif saat autolisis sel akar. 

4. Musigel                    : bahan sekresi akar, sisa sel epidermis, sel tudung akar  

yang bercampur dengan sisa sel mikroba, produk metabolit, 

koloid organik dan koloid anorganik 

Enzim utama yang dihasilkan oleh akar adalah oksidoreduktase, hidrolase, liase, dan 

transferase. Sedang enzim yang dihasilkan oleh mikroba di rhizosfer adalah selulase, 

dehidrogenase, urease, fosfatase dan sulfatase. 
Dengan adanya berbagai senyawa yang menstimulir pertumbuhan mikroba, 

menyebabkan jumlah mikroba di lingkungan rhizosfer sangat tinggi. Perbandingan 

jumlah mikroba dalam rhizosfer (R) dengan tanah bukan rhizosfer (S) yang disebut 

nisbah R/S, sering digunakan sebagai indeks kesuburan tanah. Semakin subur tanah, 

maka indeks R/S semakin kecil, yang menandakan nutrisi dalam tanah bukan rhizosfer 

juga tercukupi (subur). Sebaliknya semakin tidak subur tanah, maka indeks R/S 

semakin besar, yang menandakan nutrisi cukup hanya di lingkungan rhizosfer yang 



berasal dari bahan organik yang dikeluarkan akar, sedang di tanah non-rhizosfer nutrisi 

tidak mencukupi (tidak subur). Nilai R/S umumnya berkisar antara 5-20. 

Mikroba rhizosfer dapat memberi keuntungan bagi tanaman, oleh karena: 

 1.  Mikroba dapat melarutkan dan menyediakan mineral seperti N,P, Fe dan unsur lain. 

2.  Mikroba dapat menghasilkan vitamin, asam amino, auxin dan giberelin yang dapat 

menstimulir pertumbuhan tanaman. 

3.  Mikroba    menguntungkan   akan   menghambat   pertumbuhan   bakteri   lain   

yang patogenik dengan menghasilkan antibiotik.  

Pseudomonadaceae merupakan kelompok bakteri rhizosfer (rhizobacteria) yang dapat 

menghasilkan senyawa yang dapat menstimulir pertumbuhan tanaman. Contoh spesies 

yang telah banyak diteliti dapat merangsang pertumbuhan tanaman adalah 

Pseudomonas fluorescens.    

 

C. MIKROBA DAN NUTRISI TANAMAN 
Berbagai kelompok mikroba di dalam tanah berperanan penting dalam 

penyediaan unsur hara bagi tanaman. Dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut menurut 

unsur hara yang disediakan untuk tanaman. 

 
1. Transformasi nitrogen (N) 

Unsur N adalah komponen utama protoplasma, terdapat dalam jumlah besar 

dalam bentuk teroksidasi. Bahan yang mengandung N dapat mengalami amonifikasi, 

nitrifikasi, dan denitrifikasi, tergantung bentuk senyawa-N dan lingkungannya. 

Beberapa reaksi redoks kunci dalam daur N di alam semuanya dilakukan 

oleh mikroba. Secara termodinamik N2 gas adalah bentuk paling stabil dan seimbang. 

Jumlah N terbesar di udara sebagai gas N2 yang merupakan sumber utama N. Untuk 

memecahkan ikatan rangkap 3 N=N diperlukan energi yang besar, berarti penggunaan 

N2 adalah proses yang memerlukan energi besar. Hanya sejumlah kecil jasad yang 

dapat menggunakan N2 dalam proses penambatan (fiksasi) N2, yang menyebabkan N 

lebih mudah digunakan yaitu dalam bentuk amonia dan nitrat. Oleh karena N2 gas 

merupakan sumber utama N maka penambatan N2 secara ekologis sangat penting.   

Dalam daur N secara global terjadi pemindahan dari atmosfer ke dalam 

tanah. Sebagian gas N berupa oksida (N2O), dan sebagian lain berbentuk gas NH3. 



Pemindahan antara tanah dan air terutama sebagai N-organik, ion ammonium, dan ion 

nitrat.   

 

a. Penambatan Nitrogen (N2) oleh Bakteri Tanah 
Penambatan N2 dapat terjadi secara simbiotik, nonsimbiotik, dan kimia. 

Nitrogenase adalah ensim utama dalam penambatan N2 udara secara biologis. Ensim 

ini mempunyai dua macam protein, yang satu mengandung Mo dan Fe dan yang lain 

mengandung Fe. Ensim ini sangat sensitif terhadap O2 dan aktivitasnya memerlukan 

tekanan O2 sangat rendah. Selain itu juga diperlukan ATP, feredoksin, pereduksi dan 

mungkin sitokrom dan koensim. Reaksinya adalah sebagai berikut: 

N2 + 6 e-                   2 NH3 (Δ G= 15 Kkal) 

Reaksi ini memerlukan energi karena G bernilai positif. Amonia yang dibebaskan 

diasimilasi menjadi asam amino yang selanjutnya disusun menjadi protein. 

Dalam lingkungan tanah, penambatan N2 terbesar dilakukan oleh bakteri 

Rhizobium (Bakteri yang bersimbiosis dalam perakaran legum). Jumlah N2 yang 

ditambat oleh bakteri ini 2-3 kali lebih besar daripada oleh jasad nonsimbiotik. Bakteri 

Rhizobium yang bersimbiosis dengan akar tanaman kedelai atau alfalfa dapat 

menambat lebih dari 300 kg N/ha/th, sedang penambat N yang hidup bebas 

Azotobacter hanya mampu menambat 0.5-2.5 kg N/ha/th. 

Selain Azotobacter, bakteri lain yang dapat menambat N2 udara adalah 

spesies-spesies Beijerinckia, Chromatium, Rhodopseudomonas, Rhodospirillum, 

Rhodomicrobium, Chlorobium, Chloropseudomonas, Desulfovibrio, Desulfotomaculum, 

Klebsiella, Bacillus, Clostridium, Azospirillum, Pseudomonas, Vibrio, Thiobacillus, dan 

Methanobacillus. Kecepatan penambatan N2 udara oleh jasad non-simbiotik kecil, tetapi 

mikroba ini distribusinya dalam tanah tersebar luas, sehingga peranannya penting. 

Kecepatan penambatan N2 udara oleh Azotobacter dan Azospirillum lebih tinggi di 

daerah rhizosfer daripada dalam tanah di luar daerah perakaran. Hal ini disebabkan 

karena adanya bahan organik dari eksudat akar. 

Pada lingkungan tanah tergenang, sianobakteria seperti Anabaena dan 

Nostoc merupakan jasad yang paling penting dalam menambat N2 udara. Sebagian 

sianobakteria membentuk heterosis yang memisahkan nitrogenase yang sensitif 

terhadap O2 dari ekosistem yang menggunakan O2 (lingkungan aerobik). Sianobakteria 



pada tanah sawah yang ditanami padi, dalam keadaan optimum dapat menambat 100-

150 kg N/ha/tahun. Sianobakteria penambat nitrogen dapat hidup bersimbiosis dengan 

jasad lain, seperti dengan jamur pada lumut kerak (Lichenes), dengan tanaman air 

Azolla misalnya Anabaena azollae. 

 
b. Amonifikasi 

Berbagai tanaman, binatang, dan mikroba dapat melakukan proses 

amonifikasi. Amonifikasi adalah proses yang mengubah N-organik menjadi N-ammonia. 

Bentuk senyawa N dalam jasad hidup dan sisa-sisa organik sebagian besar terdapat 

dalam bentuk amino penyusun protein. Senyawa N organik yang lain adalah khitin, 

peptidoglikan, asam nukleat, selain itu juga terdapat senyawa N-organik yang banyak 

dibuat dan digunakan sebagai pupuk yaitu urea.  

Proses amonifikasi dari senyawa N-organik pada prinsipnya merupakan 

reaksi peruraian protein oleh mikroba. Secara umum proses perombakan protein 

dimulai dari peran ensim protease yang dihasilkan mikroba sehingga dihasilkan asam 

amino. Selanjutnya tergantung macam asam aminonya dan jenis mikroba yang 

berperan maka asam-asam amino akan dapat terdeaminasi melalui berbagai reaksi 

dengan hasil akhirnya nitrogen dibebaskan sebagai ammonia. Reaksi umumnya adalah 

sebagai berikut: 

                                    protease                                 deaminasi              

PROTEIN                     ASAM AMINO                        NH3 
 

   Urea yang mengalami proses amonifikasi akan terhidrolisis oleh adanya 

ensim urease yang dihasilkan oleh mikroba tanah. Urea yang dimasukkan ke dalam 

tanah akan mengalami proses amonifikasi sebagai berikut: 

CO(NH2)2 + H2O     urease       2 NH3 + CO2 

 

Dalam keadaan asam dan netral amonia berada sebagai ion amonium. 

Sebagian amonia hasil amonifikasi dibebaskan sebagai gas NH3 ke atmosfer, sehingga 

lepas dari sistem tanah. Amonia dan bentuk nitrogen lain di eko-atmosfer dapat 

mengalami perubahan kimia dan fotokimia, sehingga dapat kembali ke litosfer dan 

hidrosfer bersama-sama air hujan. Ion amonium dapat diasimilasi tanaman dan 



mikroba, selanjutnya diubah menjadi asam amino atau senyawa N lain. Di dalam sel, 

ammonia direaksikan oleh glutamat atau glutamin sintase atau mengalami proses 

aminasi langsung dengan asam-ketokarboksilat sehingga berubah menjadi asam 

amino. 

 
c. Nitrifikasi 

Dalam proses nitrifikasi, ammonia (NH3) atau ion NH4
+ dioksidasi menjadi 

nitrit dan nitrat dengan reaksi sebagai berikut: 

NH4
+ +  1,5 H2O                      NO2

- + 2 H+ +  H2O (Δ G = -66 Kkal) 

NO2
-  +  0,5 O2                         NO3

-                       (Δ G = -17 Kkal) 

Proses ini dilakukan oleh mikroba khemoototrof, yang menggunakan energinya untuk 

asimilasi karbon dalam bentuk CO2. Kedua langkah reaksi yang menghasilkan energi 

ini dilakukan oleh jasad yang berbeda, tetapi reaksinya berlangsung bersamaan 

sehingga jarang terjadi akumulasi NO2
-. Dalam reaksi tersebut dihasilkan ion H+, 

sehingga ada kemungkinan dapat menurunkan pH lingkungan. 

Di dalam tanah, genus utama pengoksidasi ammonia menjadi nitrit adalah 

Nitrosomonas dan yang dominan menghasilkan nitrat adalah Nitrobacter. Mikroba lain 

yang mampu mengoksidasi ammonia menjadi nitrit adalah Nitrospira, Nitrosococcus, 

dan Nitrosolobus. Selain Nitrobacter, mikroba lain yang mampu mengubah nitrit 

menjadi nitrat adalah Nitrospira, dan Nitrococcus. Bakteri tanah yang mengoksidasi 

ammonium menjadi nitrit dan nitrat umumnya mempunyai sifat khemoautotrofik. 

Kelompok bakteri ini mampu menggunakan senyawa anorganik sebagai satu-satunya 

sumber energi dan menggunakan CO2 sebagai sumber karbon. Selain itu terdapat 

mikroba heterotrof baik bakteri maupun jamur juga berperan dalam proses nitrifikasi. 

 
d. Reduksi Nitrat (Denitrifikasi) 

Ion nitrat dapat diubah menjadi bahan organik oleh mikroba melalui proses 

asimilasi reduksi nitrat. Sekelompok mikroba heterotrof termasuk bakteri, jamur dan 

algae dapat mereduksi nitrat. Proses ini menggunakan sistem ensim nitrat dan nitrit 

reduktase, membentuk ammonia yang kemudian disintesis menjadi protein. 

Pada lingkungan tanpa oksigen, ion nitrit dapat berfungsi sebagai aseptor 

elektron terakhir, yang dikenal sebagai proses respirasi nitrat atau asimilasi nitrat. 



Dalam proses desimilasi reduksi nitrat, nitrat diubah menjadi bahan tereduksi sedang 

senyawa organik dioksidasi. Pada keadaan anaerob, reaksi ini lebih banyak 

menghasilkan energi dibandingkan energi yang dihasilkan oleh reaksi fermentasi. 

Ada dua tipe desimilasi reduksi nitrat. Sekelompok mikroba fakultatif 

anaerob seperti Alcaligenes, Escherichia, Aeromonas, Enterobacter, Bacillus, 

Flavobacterium, Nocardia, Spirillum, Staphylococcus, dan Vibrio mampu mereduksi 

nitrat menjadi nitrit dalam keadaan anaerob. Nitrit yang dihasilkan diekskresikan, 

sehingga mikroba dapat mereduksinya melalui hidroksilamin ke ammonium. Ensim 

yang bekerja pada reaksi tersebut melibatkan sistem ensim nitrat reduktase dan nitrit 

reduktase. 

Mikroba pereduksi nitrat seperti Paracoccus denitrificans, Thiobacillus 

denitrificans dan beberapa Pseudomonas mempunyai tahap reaksi reduksi yang lebih 

lengkap sebagai berikut: 

NO3
-              NO2

-                NO                N2O                N2 

Reaksi denitrifikasi ini dapat terjadi dalam keadaan lingkungan anaerob pada tekanan 

oksigen yang sangat rendah (reduktif). Walaupun demikian denitrifikasi juga dapat 

terjadi dalam keadaan aerob apabila terdapat mikrohabitat anion. Mikroba denitrifikasi 

utama di dalam tanah ialah genera Pseudomonas dan Alcaligenes. Mikroba lain yang 

juga mampu mereduksi nitrat adalah Azospirillum, Rhizobium, Rhodopseudomonas, 

dan Propionibacterium.   

 
4. Transformasi fosfor oleh mikroba 

Mikroba tanah dapat berperan dalam proses penyediaan unsur hara untuk 

tanaman. Pada tanah-tanah kahat unsur hara tertentu yang perlu masukan tinggi untuk 

memanipulasi secara kimia agar ketersediaannya meningkat, maka penyediaan secara 

biologis dengan menggunakan mikroba menjadi sangat penting. Kenyataan di alam, 

pada rhizosfer (daerah sekitar perakaran) setiap tanaman merupakan habitat yang 

sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. Oleh karenanya penggunaan mikroba yang 

hidup di rhizosfer yang dapat meningkatkan serapan unsur hara tanaman menjadi 

perhatian utama pada kajian ini. Mikroba yang berperan dalam transformasi P dalam 

tanah adalah mikoriza yang bersimbiosis dengan perakaran tanaman dan mikroba 

pelarut fosfat yang hidup bebas di daerah perakaran. 



a. Vesikular Arbuskular Mikoriza (VAM) 
Pada keadaan tanah yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman, 

telah ditemukan adanya simbiosis tanaman dengan sejenis jamur yang disebut 

mikoriza. Mikoriza terdiri atas beberapa macam spesies, simbion untuk tanaman 

pertanian pada umumnya adalah endomikoriza yang dikenal sebagai vesikular 

arbuskular mikoriza (VAM). Tanaman memerlukan mikoriza untuk pengambilan unsur 

hara terutama kemampuannya untuk meningkatkan serapan P, sehingga dapat 

membantu pertumbuhan tanaman terutama pada tanah-tanah kahat P.  

 

 
Vesikular Arbuskular Mikoriza pada akar tanaman 

 

 
Ektomikoriza pada akar tanaman 

 

Perakaran tanaman yang terinfeksi mikoriza mempunyai daya serap yang lebih 

besar terhadap air dan unsur hara, khususnya P, apabila dibandingkan dengan 

tanaman tanpa mikoriza. Hal ini disebabkan adanya miselium jamur mikoriza yang 

tumbuh keluar dari akar sehingga daya jangkau dan luas permukaan perakaran 



meningkat, akibatnya dapat memperbesar daya serap akar. Diduga bahwa hifa 

eksternal mikoriza menyerap ion secara intersepsi dan melalui pertukaran kontak 

langsung, sehingga penyerapan ion oleh tanaman dengan cara tersebut menjadi lebih 

besar, sedangkan penyerapan secara difusi dan aliran massa tetap berlangsung. 

Dengan demikian pada ketersediaan P yang sama, maka tanaman bermikoriza dapat 

menyerap P yang lebih besar apabila dibandingkan dengan tanaman tanpa mikoriza.  

Tanaman bermikoriza mempunyai daya serap akar yang lebih besar sehingga 

mengakibatkan unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman juga meningkat. Oleh 

karena sifat dan cara penyerapan unsur hara yang berbeda satu sama lain, maka 

jumlah unsur hara yang dapat diserap oleh adanya miselium jamur mikoriza ini 

kemungkinan juga berbeda, dan hal ini dapat menyebabkan respon mikoriza pada 

serapan unsur hara tertentu sangat besar tetapi untuk unsur hara yang lain tidak sama. 

Penyerapan unsur hara oleh tanaman dapat secara pasif dan aktif, ada yang 

berpendapat bahwa pengaruh mikoriza lebih nyata pada unsur hara yang terutama 

diserap tanaman secara pasif dan sifat ionnya tidak lincah, seperti fosfor yang terutama 

diserap oleh akar secara difusi. Fosfor merupakan unsur penting penyusun ATP, dan 

ATP merupakan bentuk energi tinggi yang sangat berperanan dalam penyerapan unsur 

hara secara aktif, sehingga peningkatan serapan fosfor memungkinkan peningkatan 

serapan unsur hara lain yang diserap secara aktif oleh perakaran tanaman.  

Mikoriza adalah suatu bentuk hubungan simbiosis mutualistik antara jamur 

(mykus) tanah kelompok tertentu dan perakaran (rhiza) tumbuhan tingkat tinggi. 

Berdasarkan struktur tubuhnya dan cara infeksi terhadap tanaman inang, mikoriza 

dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan besar yaitu Endomikoriza, Ektomikoriza, 

dan Ektendomikoriza. Endomikoriza lebih dikenal dengan Vesikular Arbuskular Mikoriza 

atau disingkat VAM, karena pada simbiosis dengan perakaran dapat membentuk 

arbuskul dan vesikula di dalam akar tanaman. Berdasarkan struktur arbuskul atau 

vesikula yang dibentuk, maka VAM dapat digolongkan ke dalam 2 sub ordo, yaitu 

Gigaspoinae dan Glominae. Sub ordo Gigaspoinae terdiri atas satu famili Gigaspoceae 

yang beranggotakan 2 genus yaitu Gigaspora sp. dan Scutellospora sp. Kedua genus 

ini tidak membentuk struktur vesikula tetapi hanya membentuk arbuskul apabila 

berasosiasi dengan akar tumbuhan. Salah satu anggota sub ordo Glominae adalah 

Glomus sp. 



Vesikular Arbuskular Mikoriza merupakan simbiosa antara jamur tanah yang 

termasuk kelompok Endogonales dengan semua tanaman yang termasuk dalam 

Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermae dan Angiospermae, kecuali pada famili 

Cruciferae, Chenopodiaceae dan Cyperaceae yang belum diketahui adanya simbiosis 

dengan jamur tersebut. Simbiosis antara tanaman dengan mikoriza terjadi dengan 

adanya pemberian karbohidrat dari tanaman kepada jamur dan pemberian unsur hara 

terutama P dari jamur kepada tanaman. Oleh karena itu perkembangan mikoriza pada 

akar sangat tergantung pada tingkat fotosintesis tanaman inang. Jamur membutuhkan 

senyawa carbon yang dihasilkan oleh tanaman inang, sehingga kemampuan tanaman 

untuk mensuplai senyawa carbon dari hasil fotosintesis menentukan keberhasilan 

tanaman bersimbiosis dengan jamur. Akar tanaman dapat menghasilkan senyawa yang 

dapat merangsang pertumbuhan jamur VAM. Senyawa tersebut berupa flavonoid yang 

disebut eupalitin (3,5-dihidroksi-6,7-dimetoksi-4-hidroksi flavon) yang dapat 

merangsang pertumbuhan hifa VAM, selain itu ada senyawa lain yang belum 

teridentifikasi yang dapat berfungsi sebagai molekul sinyal untuk terjadinya simbiosis 

tanaman-VAM. 

Bagian penting dari VAM adalah adanya hifa eksternal yang dibentuk diluar akar 

tanaman. Hifa ini membantu memperluas daerah penyerapan akar tanaman. Jumlah 

miselium eksternal dapat mencapai 80 cm per cm panjang akar, yang 

perkembangannya dipengaruhi oleh keadaan tanah terutama aerasi. Dengan semakin 

luasnya daerah penyerapan akar maka semakin besar pula daya serap akarnya, 

sehingga adanya mikoriza pada perakaran tanaman akan dapat meningkatkan 

penyerapan unsur hara. Penyerapan air oleh akar juga menjadi lebih besar, sehingga 

tanaman lebih tahan terhadap kekeringan. Manfaat lain adanya mikoriza adalah dapat 

meningkatkan ketahanan terhadap serangan patogen akar, dan dapat memproduksi 

hormon dan zat pengatur tumbuh yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. 

Vesikular Arbuskular Mikoriza mempunyai struktur hifa eksternal dan hifa internal, 

hifa gulung, arbuskul dan vesikula. Hifa jamur mikoriza tidak bersekat, tumbuh diantara 

sel-sel korteks dan bercabang-cabang di dalam sel tersebut. Di dalam jaringan yang 

diinfeksi dibentuk hifa yang bergelung-gelung atau bercabang-cabang yang sering 

disebut arbuskul. Arbuskul merupakan cabang-cabang hifa dikotom, struktur ini akan 

tampak sebagai massa protoplasma yang berbutir-butir dan bercampur baur dengan 



protoplasma sel tanaman. Arbuskul mempunyai hifa bercabang halus yang dapat 

meningkatkan 2-3 kali luas permukaan plasmolema akar, dan diduga berperan sebagai 

pemindah unsur hara antara jamur dan tanaman inang. Arbuskul dapat dibentuk dua 

sampai tiga hari setelah infeksi jamur terjadi pada perakaran. Vesikula mengandung 

lipida, terutama berfungsi sebagai organ penyimpan. Apabila sel kortek rusak, vesikula 

dapat dibebaskan ke dalam tanah, dan selanjutnya dapat berkecambah dan 

merupakan propagul infektif. Perakaran yang terinfeksi VAM tidak terjadi perubahan 

nyata secara fisik, sehingga  hanya dapat dideteksi dengan teknik pewarnaan dan 

diamati dengan mikroskop. Di dalam tanah, mikoriza dapat membentuk spora yang 

tumbuh satu-satu atau berkelompok yang disebut sporokarp. Berdasarkan tipe 

sporanya, dibedakan yang dapat membentuk klamidospora, yaitu genera Glomus, 

Sclerocystis, dan Complexipes. Sedangkan yang membentuk asigospora adalah 

genera Gigaspora, Acaulospora dan Entrophospora. 

Pengaruh yang menguntungkan dari mikoriza untuk pertumbuhan tanaman, yang 

menunjukkan bahwa tanaman yang bermikoriza mempunyai berat kering yang lebih 

besar dari tanaman yang tidak bermikoriza. Tanaman yang bermikoriza tumbuh normal 

sedangkan tanaman tanpa mikoriza menunjukkan gejala defisiensi P. Mikoriza 

memperbaiki pertumbuhan tanaman dengan jalan meningkatkan penyerapan unsur-

unsur hara dari dalam tanah, terutama unsur P. Oleh karena P merupakan hara utama 

untuk pertumbuhan tanaman, maka pengaruh infeksi mikoriza sangat nyata. Dengan 

demikian respon pertumbuhan tanaman merupakan akibat langsung ataupun tidak 

langsung dari perbaikan penyerapan P. Selain itu juga didukung oleh peningkatan 

serapan unsur-unsur lain, seperti N, S, Zn dan Cu. 

 
b. Mikroba Pelarut Fosfat 

Bakteri yang diketahui dapat melarutkan fosfat adalah bermacam-macam 

spesies dari genera Bacillus, Pseudomonas, Arthrobacter, Micrococcus, Streptomyces, 

dan Flavobacterium. Spesies-spesies bakteri yang mempunyai daya tinggi untuk 

melarutkan fosfat adalah Pseudomonas striata, P. rathonis, Bacillus polymyxa, dan 

Bacillus megaterium. Semua bakteri tersebut mempunyai kemampuan yang stabil 

dalam melarutkan P tidak tersedia dalam tanah dan batu fosfat. Kebanyakan bakteri 

yang dapat melarutkan fosfat adalah bakteri pembentuk spora. Selain bakteri, berbagai 



jamur yang diketahui dapat melarutkan fosfat adalah bermacam-macam spesies dari 

genera Aspergillus, Penicillium dan khamir. Beberapa varitas dari spesies jamur 

Aspergillus niger mempunyai daya tinggi untuk melarutkan fosfat. 

Mikroba pelarut fosfat heterotrof dapat menghasilkan asam-asam organik. 

Berbagai asam organik tersebut terutama asam-asam hidroksi dapat mengikat secara 

khelat dan membentuk kompleks yang relatif stabil dengan kation-kation Ca2+, Mg2+, 

Fe3+, dan Al3+, sehingga fosfat yang semula terikat oleh kation-kation tersebut menjadi 

terlarut. Beberapa bakteri disamping menghasilkan asam organik non-volatil juga dapat 

membentuk asam volatil. Asam organik yang dihasilkan oleh satu jenis bakteri dapat 

bermacam- macam, seperti asam glukonat. 

Pembentukan asam organik seperti asam-asam karboksilat yang terjadi 

selama perombakan bahan organik oleh jamur dapat menyebabkan larutnya batu 

fosfat. Pelarutan batu fosfat dapat diketahui dengan meningkatnya Ca yang terlepas 

dari batu fosfat. Dari metode tersebut diketahui bahwa pelarutan batu fosfat meningkat 

terus sampai hari ke 90. Peningkatan jumlah asam karboksilat dan total keasaman 

organik sebanding dengan peningkatan pelarutan batu fosfat.  

Beberapa mikroba yang bersifat khemolitotrofik juga berperan dalam prose 

pelarutan fosfat tidak tersedia dalam tanah. Bakteri kelompok Nitrosomonas dan 

Thiobacillus berturut-turut dapat menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat. Asam-

asam tersebut merupakan asam kuat yang mampu melarutkan fosfat yang berbentuk 

tidak larut. 

 
D. DEKOMPOSISI BAHAN ORGANIK DAN PROSES PENGOMPOSAN 
1. Dekomposisi bahan organik  

Karbon didaur secara aktif antara CO2 anorganik dan macam-macam bahan 

organik penyusun sel hidup. Metabolisme ototrof jasad fotosintetik dan khemolitotrof 

menghasilkan produksi primer dari perubahan CO2 anorganik menjadi C-organik. 

Metabolisme respirasi dan fermentasi mikroba heterotrof mengembalikan CO2 

anorganik ke atmosfer. Proses perubahan dari C-organik menjadi anorganik pada 

dasarnya adalah upaya mikroba dan jasad lain untuk memperoleh energi. 

Pada proses peruraian bahan organik dalam tanah ditemukan beberapa 

tahap proses. Hewan-hewan tanah termasuk cacing tanah memegang peranan penting 



pada penghancuran bahan organik pada tahap awal proses. Bahan organik yang masih 

segar akan dihancurkan secara fisik atau dipotong-potong sehingga ukurannya menjadi 

lebih kecil. Perubahan selanjutnya dikerjakan oleh mikroba. Ensim-ensim yang 

dihasilkan oleh mikroba merubah senyawa organik secara kimia, hal ini ditandai pada 

bahan organik yang sedang mengalami proses peruraian maka kandungan zat organik 

yang mudah terurai akan menurun dengan cepat.  

Unsur karbon menyusun kurang lebih 45-50 persen dari bobot kering 

tanaman dan binatang. Apabila bahan tersebut dirombak oleh mikroba, O2 akan 

digunakan untuk mengoksidasi senyawa organik dan akan dibebaskan CO2. Selama 

proses peruraian, mikroba akan mengasimilasi sebagian C, N, P, S, dan unsur lain 

untuk sintesis sel, jumlahnya berkisar antara 10-70 % tergantung kepada sifat-sifat 

tanah dan jenis-jenis mikroba yang aktif. Setiap 10 bagian C diperlukan 1 bagian N 

(nisbah C/N=10) untuk membentuk plasma sel. Dengan demikian C-organik yang 

dibebaskan dalam bentuk CO2 dalam keadaan aerobik hanya 60-80 % dari seluruh 

kandungan karbon yang ada. Hasil perombakan mikroba proses aerobik meliputi CO2, 
NH4, NO3, SO4, H2PO4. Pada proses anaerobik dihasilkan asam-asam organik, CH4, 

CO2, NH3, H2S, dan zat-zat lain yang berupa senyawa tidak teroksidasi sempurna, serta 

akan terbentuk biomassa tanah yang baru maupun humus sebagai hasil dekomposisi 

yang relatif stabil. Secara total, reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut: 

(CH2O)x          + O2                CO2 + H2O + hasil antara + nutrien+ humus +sel + energi 
Bahan organik  

 
2. Proses pengomposan 

  Kompos adalah bahan organik hasil proses dekomposisi dan mempunyai 

susunan yang relatif stabil. Kompos banyak digunakan untuk memperbaiki sifat fisik 

dan kimia tanah. Secara alami kompos dapat terjadi dari peruraian sisa-sisa tumbuhan 

dan hewan. Pengomposan secara alami berlangsung dengan lambat, tetapi dengan 

berkembangnya bioteknologi maka proses pengomposan dapat dipercepat. 

Pada proses pengomposan terjadi proses biokonversi bahan organik oleh 

berbagai kelompok mikroba heterotrof. Mikroba yang berperan dalam proses tersebut 

mulai dari bakteri, jamur aktinomisetes dan protozoa. Peranan mikroba yang bersifat 



selulolitik dan ligninolitik sangat besar pada proses dekomposisi sisa tanaman yang 

banyak mengandung lignoselulosa. 

Selama pengomposan terjadi proses oksidasi C-organik menjadi CO2 yang 

dapat membebaskan energi dalam bentuk panas. Dalam pengomposan tertutup, 

suhunya dapat mencapai 65-75oC. Pada suhu tersebut aktivitas mikroba pada 

umumnya turun, dan proses perombakannya dilanjutkan oleh mikroba termofil yang 

mulai berkembang apabila suhu meningkat sampai 50oC. Setelah suhu turun kembali  

akan ditumbuhi lagi oleh mikroba mesofil, dan merupakan pertanda bahwa kompos 

sudah mulai matang. 

Dari uraian diatas maka banyak faktor yang mempengaruhi prose 

pengomposan, seperti nisbah C/N bahan yang akan dikomposkan, ukuran bahan, 

kelembaban dan aerasi, suhu, kemasaman, adanya mikroba, dan lain sebagainya. 

Nisbah C/N yang ideal untuk pengomposan adalah 30-40, apabila nisbah 

terlalu rendah banyak nitrogen yang hilang (tidak efisien) dan apabila terlalu tinggi 

proses pengomposan lambat. Ukuran bahan yang lebih kecil akan memperbesar luas 

permukaan, sehingga memperbesar kontak dengan mikroba. Ukuran yang terlalu halus 

dan kandungan lengasnya terlalu tinggi menyebabkan keadaan anaerob, sehingga 

sebaiknya dicampur dengan bahan kasar untuk menciptakan keadaan yang aerob. 

Kelembaban optimum yang baik antara 50-60 %. Pengomposan akan berjalan baik jika 

pH awal sedikit asam (pH 6), dan selama pengomposan pada keadaan netral, setelah 

pH meningkat pH sedikit alkalis (pH 7,5-8,5). Pengomposan dapat dipercepat dengan 

inokulasi mikroba seperti mikroba termofil, selulolitik, ligninolitik, dan sebagainya. 

Tanda-tanda kompos yang telah matang adalah berwarna coklat sampai 

kehitaman, tidak larut dalam air dan sebagian dapat tersuspensi koloidal, ekstrak dalam 

larutan basa berwarna gelap (mengandung asam humat, fulvat, dan humin), nisbah 

C/N antara 15-20, KPK dan kapasitas adsorpsi air besar. 

 
 


