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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

  Kedelai merupakan salah satu komoditas utama kacang-kacangan 

yang menjadi sumber protein nabati yang di gemari masyarakat Indonesia. 

Permintaan kedelai di Indonesia terus menunjukan peningkatan seiring 

dengan pertambahan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, 

besarnya permintaan kedelai belum diimbangi dengan produksi kedelai 

dalam negeri hal ini di sebabkan sebagian besar kedelai di Indonesia harus 

impor dari luar negeri. Produksi rata-rata kedelai di Indonesia yang masih 

rendah kesalahan waktu panen atau waktu panen yang tidak tepat dapat 

menurunkan mutu benih kedelai (Sarawa, 2012). 

  Dalam upaya peningkatan produksi kedelai pada tahun 2016 di 

targetkan sebesar 295.900 ton dengan luas tanam 261.100 hektar, luas 

panen 248.650 hektar, dan produksi 11,90 ku/ha. Sasaran tersebut dapat 

dicapai dengan asumsi semua faktor pendunkung berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan, antara lain tersidanya sarana produksi, sumber daya 

manusia, lahan, air, serta kondisi iklim (Dirjentan 2016).  

  Kedelai, atau kacang kedelai merupakan bahan pangan ketiga 

setelah padi, selain memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, 

kedelai juga dapat digunakan sebagai bahan olahan berbagai macam 

olahan seperti, kecap, tahu, dan tempe. Pada umumnya tanaman tanaman 

yang tergolong dalam tanaman polong-polongan ini ditanam di area 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecap
https://id.wikipedia.org/wiki/Tahu
https://id.wikipedia.org/wiki/Tempe
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persawahan atau lahan kering setelah panen padi. Namun meski demikian 

tanaman kedelai juga dapat ditanam di dalam media polybag atau pot 

untuk mengatasi keterbatasan lahan. 

  Kedelai merupakan tanaman leguminose yang dapat berinteraksi 

dengan Rhizobium. Rhizobium merupakan bakteri yang hidup bebas dalam 

tanah dan daerah perakaran tumbuh-tumbuhan legume maupun bukan 

legum. Bakteri Rhizobium hanya mampu bersimbiosis dengan legum, 

dengan menginfeksi akarnya dan membentuk bintil akar di dalamnya. 

Pada simbiosis pada bintil akar legum, legumnya merupakan mitra yang 

lebih besar sedangkan rhizobium merupakan partner yang lebih kecil. 

Aplikasi inokulum rhizobium pada tanaman kacang kedelai (Suharjo, 

2001). 

  Sejak manusia menyadari manfaat simbiosis Rhizobium japonicum 

dengan tanaman kedelai dalam memfiksasi N bebas dari udara, penelitian-

penelitian dalam bidang fiksasi N secara biologis terus berkembang. 

Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dalam rangka mencari alternatif 

sumber N sehubungan dengan meningkatnya pemakain pupuk N di dunia. 

Rhizobium japonicum yang diketahui mampu memberikan sumbangan N 

dalam bentuk asam amino kepada tanaman kedelai mendapat perhatian 

yang besar dari para ahli. Inokulasi secara besar-besaran dilakukan di 

berbagai Negara (Suharjo, 2001). 
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1.2.       Rumusan Masalah 

   Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah 

diatas, maka rumusan masalah yang menjadi inti penelitian yang dilakukan 

penulis adalah : Bagaimana pengaruh lama penyimpanan dan volume 

inokulum terhadap kualitas pupuk hayati Bradyrhizobium japonicum pada 

tanaman kedelai (Glycine max L.)? 

1.3      Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Mengkaji lama 

penyimpanan dan volume inokulum yang tepat agar pupuk hayati 

Bradyrhizobium japonicum dapat efektif melapisi benih kedelai saat 

tanam. 

1.4     Hipotesis   

1. Diduga volume inokulum 30 ml meningkatkan populasi bakteri. Dan

diduga penambahan volume inokulum cair 30 ml dapat menigkatkan

populasi bakteri dalam inokulum padat

2. Diduga semakin tinggi lama penyimpanan akan meningkatkan sebaran

nodul diakar utama. Diguga yang paling baik waktu simpan 10 hari

dengang volume inoculum 30 ml

3. Diduga terdapat interaksi yang nyata antara lama penyimpanan dan

volume inokulum Bradyrhizobium japonicum terhadap kualitas pupuk

hayati terhadap jumlah nodul tanaman kedelai dan diduga yang terbaik

adalah waktu simpan 15 hari dengan volume inokulum 30 ml.

https://id.wikipedia.org/wiki/Glycine



