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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gerakan kembali ke alam (back to nature) yang dilandasi oleh kesadaran 

pentingnya kesehatan dan kelestarian lingkungan kini menjadi sebuah gaya hidup 

masyarakat dunia. Sistem produksi tanaman yang sehat dan sedikit mungkin 

menggunakan bahan kimia sintetis telah menjadi sebuah tren dalam pembangunan 

pertanian. Pertanian organik merupakan sistem managemen produksi yang dapat 

meningkatkan kesehatan tanah maupun ekosistem dan produksi tanaman. Dalam 

pelaksanaannya,pertanian organik menitikberatkan pada penggunaan input yang 

dapat diperbaharui dan bersifat alami serta menghindari penggunaan input sintesis 

maupun produk rekayasa genetika.  

Salah satu kriteria yang menjadi syarat pertanian organik adalah tidak 

menggunakan bahan artifisial seperti pupuk buatan, insektisida, herbisida, 

fungisida, hormon tumbuh pada tanah dan ekosistem (Sharma, 2002). Di lain 

pihak, pupuk buatan dan pestisida mampu meningkatkan produksi tanaman secara  

nyata, tetapi berdampak negatif terhadap pencemaran lingkungan, antara lain 

kesuburan tanah menurun cepat, pencemaran air dan tanah, bahaya residu 

pestisida, penurunan keanekaragaman hayati (biodiversity), dan ketergantungan 

pada energi yang tidak dapat diperbahurui meningkat. Sebagai contoh lahan atau 

sawah yang dipupuk dengan Urea secara terus menerus cenderung menampakkan 

respon kesuburan tanaman seketika, tetapi berdampak pada cepat habisnya bahan 

organik tanah. Pemakaian pupuk dan pestisida kimia secara terus menerus dan 
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tidak bijaksana, menyebabkan tumpukan residu yang melebihi daya dukung 

lingkungan dan menyebabkan tanah menjadi “sakit”. Akibatnya berbagai 

upaya/program berbasis bahan kimiawi yang diluncurkan untuk peningkatan 

produktivitas tanaman sudah tidak mampu memberikan hasil sesuai yang 

diharapkan, bahkan yang terjadi justru cenderung menurun karena telah mencapai 

titik jenuh produksi (Kasno, 2010).  

Tanaman jagung  merupakan salah satu tanaman pangan yang mendapat 

prioritas dalam pembangunan pertanian Indonesia sebagai sumber bahan pangan, 

pakan, dan bahan industri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2011, 

produksi jagung tahun 2010 sebesar 18,33 juta ton, meningkat sebanyak 697,89 

ribu ton (3,96 %) dibandingkan tahun 2009. Peningkatan produksi tersebut terjadi 

di Jawa sebesar 489,94 ribu ton, dan di luar Jawa sebesar 207,95 ribu ton (BPS 

dan Kementerian Pertanian, 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi 

keragaman produktivitas antar setiap daerah Indonesia yang berdasarkan dengan 

pola tanam. Pola tanam pada lahan kering yang cukup besar di daerah Indonesia 

perlu mendapatkan perhatian untuk dapat menghasilkan inovasi-inovasi teknologi 

yang tepat. Selain teknologi yang tepat menggunakan pola tanam, peningkatan 

intensitas tanah di lahan kering juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

inokulum rhizobakteri yang tahan cekaman kekeringan. Penggunaan inakulum 

tersebut diharapkan dapat mengatasi cekaman kekeringan dilahan kering terutama 

pada tanaman jagung. Hasil pengujian dirumah kaca menunjukkan bahwa isolat 

rhizobakteri tersebut mampu mempertahannkan pertumbuha jagung pada kondisi 

cekaman lengas 40% dari kapasitas lapang (Soedarsono, 1997), yang berarti dapat 
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meningkatkan ketahanan jagung terhadap cekaman kekeringan dan mengifisiensi 

penggunakkan air sebanyak 60%. Sehingga masalah cekaman kekeringan dapat 

diatasi melalui dua cara, yaitu dengan mengubah lingkungan agar cekamannya 

dapat diminimumkan serta memperbaiki genotip tanaman agar tahan terhadap 

cekaman kekeringan (Soemartono, 1995). Dengan demikian bahaya puso pada 

musim kering dapat diatasi dan produksi tanaman jagung dilahan cekaman 

kekeringan dapat ditingkatkan. 

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan 

terobosan teknologi budidaya menggunakan cara-cara yang lebih ramah 

lingkungan agar kondisi tanah yang sakit dapat menjadi sehat kembali. Hilangnya 

mikroorganisme menguntungkan yang berasosiasi dengan tanaman, harus 

dikembalikan agar fungsi-fungsi keseimbangan ekosistem pertanian berlangsung 

kembali secara normal. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan produktivitas hasil tanaman di sawah, namun demikian teknik 

budidaya yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia harus diminimalisasi, 

diganti dengan teknik budidaya yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Teknologi yang sedang pesat berkembang saat ini adalah pemanfaatan 

mikroorganisme (bakteri saprofit non patogen) yang diekplorasi dari rizosfer 

tanaman (rhizobakteri) yang dapat memacu pertumbuhan tanaman (Desmawati, 

2006 ; Loon, 2007). Lebih lanjut dijelaskan bahwa rhizobakteri memiliki 

kemampuan mengolonisasi rizosfer secara agresif dan beberapa jenis rhizobakteri 

mampu berperan ganda sebagai biofertilizer dan bioprotektan pada tanaman 

(Ashrafuzzaman et al., 2009). Penggunakan bakteri non patogenik yang 
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diekplorasi dari perakaran tanaman (rhizobakteri) yang tergolong ke dalam 

kelompok Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)  merupakan satu 

sumbangan bioteknologi dalam usaha peningkatan produktivitas tanaman. 

Rhizobakteri merupakan suatu kelompok bakteri yang hidup secara saprofit pada 

daerah rizosfer atau daerah perakaran dan beberapa jenis diantaranya dapat 

berperan sebagai pemacu pertumbuhan tanaman dan atau sebagai agens biokontrol 

terhadap penyakit sehingga mampu meningkatkan hasil tanaman pertanian 

(Sutariati et al., 2006 ; Loon et al., 2007 ; Elango et al., 2013). 

Beberapa penelitian melaporkan bahwa rhizobakteri dari kelompok 

Bacillus spp. dan Pseudomonas spp., mampu melarutkan fosfat (Sutariati, 2006), 

sedangkan kelompok Serratia spp., selain mampu meningkatkan ketersediaan P 

juga dapat memfiksasi nitrogen (Gholami et al., 2008). Isolat Bacillus spp. juga 

dilaporkan mampu mensintesis hormon tumbuh IAA (Sutariati, 2006), giberelin 

(Joo et al., 2005), dan sitokinin (Timmusk et al., 2005), isolat P. fluorescens 

mampu menghasilkan IAA (Sutariati, 2006), giberelin dan sitokinin (Ahmad et al., 

2005), demikian pula isolat Serratia spp. dilaporkan mampu mensintesis IAA (El-

Azeem et al., 2007). 

Potensi rhizobakteri sebagai pemacu pertumbuhan tanaman melalui 

kemampuannya melarutkan fosfor atau memfiksasi N atau memproduksi hormon 

tumbuh merupakan karakteristik rhizobakter yang diinginkan. Oleh karena itu 

untuk memperoleh rhizobakteri yang berpotensi PGPR perlu dievaluasi karakter 

tersebut. Beberapa jenis rhizobakteri indigenus Sulawesi Tenggara (Bacillus spp., 

Pseudomonas fluorescens dan Serratia spp. telah berhasil diisolasi di 
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Laboratorium Unit Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. 

Berdasarkan hasil uji in vitro karakterisasi fisiologis dan biokimia terhadap isolat 

rhizobakteria tersebut, beberapa isolat diketahui memiliki kemampuan 

memproduksi hormon tumbuh IAA. 

1.2 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh formula pupuk hayati 

Rhizobakteri terhadap perumbuhan dan hasil tanaman jagung (Zea mays) di lahan 

kering. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Formula pupuk hayati Rhizobakteri apakah yang tepat untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil dari tanaman jagung. 

2. Formula apakah yang pertumbuhan dan hasilnya terbaik dari perlakuan 

pemberian formula pupuk hayati Rhizobakteri. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga antara formula pupuk Rhizobakteri pengaruhnya tidak sama pada 

tanaman jagung.  

2. Diduga formula pupuk Rhizobakteri mampu memberikan pengaruh pada 

pertumbuhan dan hasil yang tidak sama pada tanaman jagung. 

 




