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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedelai (Glycine max (L.) Merrill) merupakan salah satu anggota

leguminoceae yang mengandung protein tinggi dan banyak dikonsumsi oleh

penduduk Indonesia. Berdasarkan luas panen di Indonesia, kedelai menempati

urutan ke-3 sebagai tanaman pangan setelah padi dan jagung. Tidak hanya

sebagai bahan pangan, kedelai juga dikenal sebagai bahan pakan ternak dan

industri (Adisarwanto dan Widyastuti, 2000). Produksi kedelai nasional berkisar

antara 700-800 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan telah mencapai 2 juta ton

pada tahun 2015 (Deptan, 2016). Keadaan yang demikian membuat masyarakat

Indonesia terpaksa harus mengimpor kedelai untuk memenuhi permintaan di pasar

domestik karena kebutuhan akan kedelai terus mengalami peningkatan Oleh

karena itu, diperlukan adanya usaha usaha peningkatan budidaya tanaman kedelai.

Upaya peningkatan produksi dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk hayati

dan memanfaatkan lahan yang kurang produktif di Indonesia (Tobing et al, 2014).

Namun, pertanian modern saat ini sangat bergantung pada penggunaan

bahan-bahan kimia diantaranya pupuk anorganik (pupuk NPK), fungisida dan

pestisida untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen yang justru dapat

mengakibatkan tekanan pada lingkungan (Munif dan Hipi, 2011). Dibandingkan

dengan penggunaan pupuk anorganik, peningkatan pertumbuhan tanaman dengan

pupuk hayati (biofertilizer) relatif lebih aman terhadap kelestarian lingkungan.
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Penggunaan pupuk hayati (biofertilizer) merupakan upaya untuk

memenuhi kebutuhan hara tanaman secara alami, dengan memanfaatkan

mikroorganisme hidup ke dalam tanah sebagai inokulan untuk membantu

tanaman memfasilitasi atau menyediakan unsur hara tertentu bagi tanaman.

Metode inokulasi dengan menggunakan inokulan Bradyrhizobium japonicum

merupakan salah satu penunjang untuk meningkatkan produksi tanaman kacang-

kacangan seperti kedelai. Bakteri Bradyrhizobium japonicum yang efektif dapat

memenuhi kebutuhan tanaman akan N sebesar 50-75% (Widawati dan Rahayu,

1995).

Bradyrhizobium japonicum mampu menyediakan nitrogen yang cukup

untuk menunjang produktivitas kedelai dengan cara menginfeksi akar tanaman

dan membentuk bintil akar yang berfungsi memfiksasi Nitrogen bagi tanaman.

Inokulan Bradyrhizobium japonicum umumnya dipersiapkan dalam bahan

pembawa sebelum pengaplikasian (Nasikah, 2007).

Kualitas pupuk hayati (biofertilizer) juga tergantung pada jumlah

Bradyrhizobium japonicum yang diinokulasikan. Telah dilaporkan bahwa jumlah

sel Bradyrhizobium japonicum dapat berkurang selama penyimpanan dan

distribusi (Gomez et al, 1997). Namun viabilitas inokulan selama proses

penyimpanan dalam jangka waktu tertentu, agar keberadaannya dapat

dipertahankan, diperlukan bahan pembawa yang dapat berfungsi sebagai sumber

energi dan tempat tinggal mikroba (Saraswati, 1999). Bahan pembawa yang akan

digunakan untuk Bradyrhizobium japonicum ialah moss dan pupuk kandang.
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Penginokulasian inokulan ke dalam bahan pembawa bertujuan untuk

menyesuaikan lingkungan hidup mikroba inokulan sebelum diberikan ke tanah.

Namun selain bahan pembawa, suhu penyimpanan juga dapat

mempengaruhi ketahanan hidup (viabilitas) inokulan dalam suatu bahan selama

penyimpanan berlangsung. Suhu optimum untuk pertumbuhan Rhizobium pada

kisaran 25°C - 30°C (Somasegaran and Hoben, 1995).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian

tentang Uji dua jenis bahan organik dan suhu penyimpanan terhadap kualitas

pupuk hayati Bradyrhizobium japonicum pada tanaman kedelai (Glycine max (L.)

Merrill).

1.2. Rumusan Masalah

Penggunaan pupuk anorganik secara terus - menerus menyebabkan tanah

menjadi keras dan produktifitas lahan rendah.  Pupuk hayati Bradyrhizobium

japonicum adalah salah satu solusinya. Problemnya adalah mencari formula yang

tepat dalam pembuatan pupuk hayati. Apakah ada interaksi antara kombinasi

bahan organik dan suhu penyimpanan terhadap jumlah nodul yang dihasilkan oleh

tanaman kedelai?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari strain bakteri Bradyrhizobium

japonicum terbaik, mengkaji formula dua jenis bahan organik dan suhu

penyimpanan terhadap kualitas pupuk hayati Bradyrhizobium japonicum pada

tanaman kedelai (Glycine max (L.) Merrill) dan melihat tipe sebaran nodulnya.
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1.4. Hipotesis

1. Standar bakteri yang digunakan sebagai pupuk hayati minimal harus sebesar

107, sehingga perlu dicari jumlah populasi bakteri sebelum pengaplikasian.

2. Diduga terdapat interaksi antara kombinasi jenis bahan organik dan suhu

penyimpanan terhadap kualitas pupuk hayati Bradyrhizobium japonicum pada

jumlah nodul tanaman kedelai (Glycine max (L.) Merrill) dan yang diduga

kombinasi paling baik adalah kombinasi antara mos dengan suhu simpan

30oC.

3. Nodul akar yang efektif untuk pertumbuhan tanaman kedelai dapat dilihat

dari salah satunya tipe sebaran nodul, sehingga perlu diamati beberapa tipe

sebaran nodul pada akar tanaman kedelai.




