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I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Tanaman sayuran berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya 

tanaman ini dikenal sebagai tanaman perkebunan rakyat, tetapi sekarang lebih 

dikenal dengan nama hortikultura. Hortikultura termasuk tanaman yang secara 

tidak langsung memiliki keindahan. Oleh sebab itu saat ini banyak orang 

menanam sayuran di pekarangan rumah (Sunarjono, 2013). Selain itu, sayuran 

dalam kehidupan manusia sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan 

dan peningkatan gizi, karena sayuran merupakan salah satu sumber mineral dan 

vitamin yang sangat dibutuhkan manusia. Konsumsi sayuran pada saat ini sudah 

mulai meningkat, karena mulai adanya kesadaran bahwa dengan mengkonsumsi 

sayuran berarti hidup akan bertambah sehat (Nugrohati dan Untung 1986 dalam 

Budiarti, L. dan Nurhayati, 2014). Di Indonesia konsumsi sayuran merupakan hal 

penting yang harus dilakukan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hampir 

seluruh penduduk Indonesia 97,29 % (persen) mengkonsumsi sayur dan 3 dari 4 

orang Indonesia mengkonsumsi buah yang dapat dilihat pada Gambar 1.  

Gambar 1. Chart Konsumsi Sayur dan Buah Penduduk Indonesia yang bersumber 

pada Badan Pusat Statistik Tahun 2016. 

Selain itu secara umum, sayuran di Indonesia memiliki jenis tanah yang 

gembur, kaya humus dan subur serta drainase baik dan tidak menggenang, adapun 
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pH tanah yang harus dimiliki sekitar 5-7. Akan tetapi hal ini tidak lepas dari 

adanya permasalah-permasalah yang membuat produktifitas dari tanaman sayuran 

ini menurun, penurunan itu terlihat dari Tabel 1. 

Tabel 1. Pertumbuhan Luasan Panen Komoditas Sayuran di Indonesia 

No. 

Komoditas / 

Commodities 

Tahun / Year (per Ha) 
Pertumbuhan

/ Growth 

2016 over 

2015 (%) 
2012 2013 2014 2015 2016 

1. Kentang 65,989 70.187  76.291  66.983  66.450 -0,80 

2. Kubis 64.277 65.248  63.116  64.625  71.934 11,31 

3. Kol 11.776 12.422  11.303  11.195  11.990 7,10 

4. Wortel 29.331 32.070  30.762  30.280  31.814 5,07 

5. Cabe Besar 120.275   124.110 128.734 120.847 123.404 2,12 

6. Tomat 56.724  59.758  59.008  54.544  57.688 5,76  

7. Bayam 46.211  45.294  45.325  42.138  43.458 3,13 

Sumber : Data Badan Pusat Statistik dari Direktorat Jenderal Hortikultura (2016) 

Berdasarkan Tabel 1. diatas terlihat bahwa komoditas sayuran seperti 

kubis dan kol mengalami kenaikan yang relative tinggi pada tahun 2015-2016 

yaitu pada angka 11,31% dan 7.10%, angka-angka ini berbanding tebalik dengan 

komoditas sayuran kentang merosot jauh hasil panen per hertare-(Ha)-nya. 

Adapula tanaman tomat yang haya naik sedikit sebanyak 5,7% (BPS, 2016). 

Permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan penurunan produktifitas hasil 

panen tanaman sayuran salah satunya akan adaya keberadaan hama. Menurut 

Trizelia, N. Armon and H. Jailani (2015) permasalahan keberadaan hama masih 

terus terjadi di lahan-lahan pertanian, salah satunya pada lahan sayuran. 

Keberadaan hama tersebut jika tidak dikendalikan dapat menyebabkan kerusakan 

berarti pada tanaman yang berakibat akan kurangnya produktivitas tanaman. Hal 

ini tentu akan menyebabkan kerugian bagi petani, baik secara kualitas maupun 
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kuantitas. Di Indonesia sendiri saat ini, para ahli dunia pertanian menuntut 

peningkatan produktifitas tanaman yang signifikan sehingga dapat menutupi 

kekurangan pangan yang terjadi. 

Menurut Nasahi (2010) menyatakan permintaan peningkatan yang 

siginifikan tersebut dibarengi oleh penggunaan bahan kimia yang menimbulkan 

residu yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup lainnya. Selain itu residu 

pestisida yang ditinggalkan merupakan salah satu pemicu kanker pada manusia 

saat residu tersebut masuk kedalam bebagai hasil panen (FAO/WHO, 2016). Oleh 

karena itu dipilihlah rhizosfer tanaman sayuran sebagai isolat yang akan di uji 

kemampuannya untuk menghasilkan biostimulan dan kemampuan sebagai pupuk 

hayati.  

Kentang merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang bernilai 

ekonomis tinggi. Sebagai sumber karbohidrat, kentang merupakan sumber bahan 

pangan yang dapat mensubstitusi bahan pangan karbohidrat lain yang berasal dari 

beras, jagung dan gandum. Mengacu pada program pemerintah akan diversifikasi 

sumber pangan karbohidrat non beras akhir-akhir ini, kentang merupakan salah 

satu alternatif penting untuk keragaman bahan pangan non beras (Samadi, 1997). 

Penyakit busuk daun dan umbi tanaman kentang oleh jamur patogen 

Phytophthora infestans sejak lama menjadi masalah bagi para petani kentang dan 

penyakit ini merupakan penyakit yang paling serius di antara penyakit dan hama 

yang menyerang tanaman kentang di Indonesia (Katayama, Katsumi, Teramoto, 

dan Takeshi, 1997). 

Tomat merupakan salah satu tanaman hortikultura yang penting di dunia. 

Tanaman ini mempunyai daya adaptasi yang baik pada berbagai kondisi 



4 

 

lingkungan. Permintaan pasar yang tinggi menyebabkan tanaman tomat 

mempunyai nilai ekonomis tinggi dan memberikan pendapatan pada petani (Wang 

& Lin, 2005). Salah satu kendala dalam budidaya tomat adalah adanya penyakit 

layu bakteri yang disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Penyakit 

tersebut tersebar luas di daerah tropik dan daerah beriklim panas di seluruh dunia 

dan menyebabkan kehilangan hasil pada berbagai tanaman budidaya seperti 

tembakau, tomat, kentang, dan terung (Agrios, 2005 dan Elphinstone, 2005). 

Berdasarkan keadaan ini maka eksplorasi dan skrining agen hayati pada 

keanekaragaman hayati yang kita punya harus dilakukan dalam rangka untuk 

menemukan sumberdaya genetik baru yang berpotensi sebagai agen pengendalian 

hayati penyakit tanaman yang ramah lingkungan. Mikroorganisme yang bisa 

hidup pada daerah rhizosfer sangat sesuai digunakan sebagai agen pengendalian 

hayati ini mengingat bahwa rhizosfer adalah daerah yang utama dimana akar 

tumbuhan terbuka terhadap serangan patogen, mikrobia antagonis ini sangat 

potensial dikembangkan sebagai agen pengendalian hayati (Weller, 1988). 

Di Indonesia, penggunaan rizobakteria sebagai biostimulant dan pupuk 

biofertilizer (pupuk hayati) untuk meningkatkan produksi pertanian masih sangat 

sedikit, meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa rizobakteria berpotensi 

sangat besar dalam meningkatkan produksi pertanian. Pupuk hayati merupakan 

pupuk yang mengandung sekumpulan mikroorganisme hidup yang berguna bagi 

tanaman dimana mikroorganisme tersebut mampu menyediakan unsur hara untuk 

meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas tanaman melalui aktifitas biologi 

yang berinteraksi dengan sifat-sifat fisik maupun kimia tanah (Suwahyono, 2011). 

Biostimulants merupakan zat maupun mikroorganisme yang diaplikasikan pada 
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tanaman, benih atau lingkungan akar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi 

nutrisi maupun meningkatkan toleransi terhadap lingkungan abiotiknya (Juardin, 

2015). 

Mikroorganisme yang umum digunakan sebagai bahan aktif pupuk hayati 

ialah mikroba penambat nitrogen, pelarut fosfat dan pemantap agregat (Subba 

Rao, 1982 dalam Memo, 2015). Dalam hal ini, salah satu agen hayati yang sering 

digunakan dalam percobaan perlakuan adalah bakteri rizosfer. Bakteri ini sering 

memberikan keuntungan bagi tanaman yang memilikinya dimana bakteri ini 

berfungsi untuk mengatur pengambilan nutrisi, pertumbuhan akar dan aktivitas 

biocontrol (Rajpud L., I. Asma. M. Fathia and Fauzia, 2013). Menurut Yang, J., 

Joseph W.K., and Choong-Min R (2008) pula bakteri rizosfer dapat meningkatkan 

gizi serapan tanaman dari tanah sehingga kebutuhan akan pupuk dapat menurun. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini dimaksudkan isolat rhizobakteri di areal 

rhizosfer pada dua jenis tanaman sayuran Solanum lycopersicum L. dan Solanum 

tuberosum L. yang mampu menjadi pupuk hayati serta memiliki potensi 

menghasilkan fitohormon dan osmoprotektan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. 

1. 2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di tarik beberapa permasalahan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana potensi isolat rhizobakteri di areal rhizosfer tanaman sayuran 

tomat (Solanum lycopersicum L.) dan kentang (Solanum tuberosum L.) yang 

memiliki potensi untuk menghasilkan fitohormon sehingga dapat menjadi 

pupuk hayati? 
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2. Bagaimana potensi isolat rhizobakteri di areal rhizosfer tanaman sayuran 

tomat (Solanum lycopersicum L.) dan kentang (Solanum tuberosum L.) yang 

memiliki potensi untuk menghasilkan osmoprotektan sehingga dapat menjadi 

pupuk hayati? 

1. 3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk : 

1. Mendapatkan isolat rhizobakteri di areal rhizosfer pada dua jenis tanaman 

sayuran Solanum lycopersicum L. dan Solanum tuberosum L. yang memiliki 

potensi untuk menghasilkan fitohormon sehingga dapat menjadi pupuk hayati? 

2. Mendapatkan isolat rhizobakteri di areal rhizosfer pada dua jenis tanaman 

sayuran Solanum lycopersicum L. dan Solanum tuberosum L. yang memiliki 

potensi untuk menghasilkan osmoprotektan sehingga dapat menjadi pupuk 

hayati? 

1. 4. Hipotesis 

1. Diduga isolat rhizobakteria yang ditemukan di areal rizosfer tanaman sayuran 

Solanum lycopersicum L. dan Solanum tuberosum L. memiliki potensi potensi 

untuk menghasilkan fitohormon sehingga dapat menjadi pupuk hayati 

2. Diduga isolat rhizobakteria yang ditemukan di areal rizosfer tanaman sayuran 

Solanum lycopersicum L. dan Solanum tuberosum L. memiliki potensi 

menghasilkan osmoprotektan sehingga dapat menjadi pupuk hayati. 
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1. 5. Manfaat 

Dapat memberikan sebuah rekomendasi bahwa rhizobakteria yang 

ditemukan di areal rizosfer tanaman sayuran Solanum lycopersicum L. dan 

Solanum tuberosum L. mampu menghasilkan fitohormon dan osmoprotektan yang 

dapat dijadikan sebagai pupuk hayati atau mampu dimanfaatkan sebagai pupuk 

hayati dan hormon pertumbuhan bagi tanaman. 


