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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kedelai merupakan komoditas pangan yang terkenal sebagai bahan baku untuk 

tempe dan tahu. Selain itu, bungkil kedelai dapat dimanfaatkan untuk bahan pakan 

ternak. Oleh karena komoditas ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, 

maka komoditas ini menjadi salah satu target dalam pencapaian swasembada pangan 

tahun 2015.  

 Produksi kedelai Nasional tahun 1992 mencapai1,6 juta ton/ha, namun selama 

20 tahun terakhir produksi nasional yang dihasilkan hanya mampu mencapai 0,85 juta 

ton/ha. Pada tahun 2013 produksi kedelai mencapai 672.020 ton, sedangkan 

kebutuhannya mencapai 2.661.406 ton, sehingga untuk tahun berikutnya Indonesia 

diperkirakan akan melakukan impor kedelai sebesar 1.989.386 ton (BPS,2013). 

 Strategi untuk mengatasi masalah impor kedelai adalah peningkatan produksi 

kedelai melalui program intensifikasi. Intensifikasi merupakan perbaikan teknik 

budidaya dalam luasan lahan yang sama. Perbaikan teknik budidaya ini dilakukan 

dengan cara pemberian inokulasi Rhizobium dan penggunaan pupuk N dalam jumlah 

minimum.  

 Siswanto (1997), menyatakan bahwa tanaman kedelai yang mendapat inokulasi 

Rhizobium ternyata memiliki jumlah nodul efektif lebih besar jika dibandingkan 

dengan yang tidak mendapatkan inokulasi. Selain itu kompetisi untuk membentuk 

bintil biasanya dimenangkan oleh strain Rhizobium yang populasinya lebih tinggi 
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(Suryantini, 1994). Lebih lanjut Brock (1994) menjelaskan keefektifan Rhizobium 

dalam mengikat nitrogen dicirikan dengan adanya pigmen leghemoglobin, dimana 

nodul ini akan berwarna kemerahan ketika dibelah.  

Berdasarkan pada hasil penelitain yang sudah dilakukan oleh Nasikah (2007) 

menunjukkan bahwa tanpa inokulasi Rhizobium akan meningkatkan takaran pupuk N, 

sehingga jumlah nodul tidak efektif juga akan meningkat. Demikian pula inokulasi 

Rhizobium 1x takaran tanpa pupuk N menunjukkan jumlah nodul yang tinggi. Fakta 

ini memberi arti bahwa pupuk N yang diberikan pada takaran yang cukup tinggi akan 

menyebabkan aktifitas fiksasi biologis menjadi kurang efektif, hal ini dikarenakan 

aktifitas enzim terhambat dengan pemberian pupuk N yang terlalu banyak (Idiyah, 

1997). Inokulasi Rhizobium pada tanaman kedelai bertujuan agar menghasilkan 

nodulasi yang efektif serta untuk menempatkan populasi Rhizobium ke dalam tanah 

dalam jumlah cukup besar dan bertahan hidup sebagai sumber inokulum tanaman 

berikutnya. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh dosis 

inokulasi Rhizobum dan pemberian pupuk N terhadap tanaman kedelai pada jenis 

tanah yang tingkat kesuburannya lebih rendah (nitrogen tanah rendah). Diharapkan 

dengan adanya penelitian ini akan di dapatkan dosis Rhizobium yang tepat dengan 

pemupukan N yang minimum untuk tanaman kedelai. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada interaksi antara pemberian dosis Rhizobium dan Pupuk N terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glycine max (L.) Merril). 

2. Apakah pemberian dosis Rhizobium yang berbeda didapatkan pertumbuhan dan 

hasil tanaman kedelai (Glycine max (L.) Merril) berbeda. 

3. Apakah penurunan dosis pupuk N didapatkan pertumbuhan dan hasil tanaman 

kedelai (Glycine max (L.) Merril) yang lebih baik. 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh dosis Rhizobium 

dan  pupuk N terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glycine max (L.) 

Merril). 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Terdapat interaksi pemberian dosis Rhizobium dan pupuk N terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glycine max (L.) Merril). 

2. Ada pengaruh dosis Rhizobium terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai 

(Glycine max (L.) Merril). 

3. Ada pengaruh penurunan dosis pupuk N terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

kedelai (Glycine max (L.) Merril). 


