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I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan pupuk kimia saat ini sudah mulai banyak dikurangi karena 

telah merusak lingkungan dan salah satu cara untuk mengurangi residu pupuk 

kimia adalah peningkatan penggunaan pupuk organik atau pupuk hayati.  

Simarmata (1995) mengemukakan bahwa penggunaan berbagai pupuk hayati pada 

lahan marginal di Indonesia ternyata mampu meningkatkan ketersediaan hara dan 

hasil berbagai tanaman antara 20-100% dan inokulasi Rhizobium sp. mampu 

meningkatkan fiksasi nitrogen serta dapat menekan pemakaian pupuk buatan dan 

meningkatkan efisiensi pemupukan (Nurhayati, 2011). 

Ada beberapa faktor pendorong pemakaian pupuk hayati, yaitu : (a) Akibat 

krisis ekonomi 1997, pemerintah pada tahun 1998 mencabut subsidi pupuk kimia 

sehingga harga pupuk kimia menjadi langka dan mahal tidak terjangkau petani, 

(b) Timbul kesadaran terhadap potensi pencemaran lingkungan dari penggunaan 

pupuk kimia yang berlebihan dan tidak efisien, (c) Pemakaian pupuk 

kompos/pupuk kandang kurang diminati dikarenakan volume yang besar dan (d) 

Kemampuan mikroba penyubur tanah (Sargiman, 2013). 

Penggunaan Rhizobium sp. merupakan salah satu teknologi budidaya yang 

ramah lingkungan (Novriani, 2011) dan merupakan salah satu alternatif untuk 

memenuhi kebutuhan nitrogen terhadap tanaman, sehingga akan mengurangi 

terhadap penggunaan pupuk kimia (Mulyadi, 2012). Rhizobium sp. bersimbiosis 

dengan tanaman legum mampu mengikat N dari udara sebesar 100-300 kg N/ha 

dalam satu musim dan meninggalkan sejumlah N untuk tanaman berikutnya.
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Pupuk hayati penambat nitrogen mengandung mikroba yang mampu 

mengikat senyawa nitrogen dari udara, kemudian dengan proses biologi di dalam 

tanah senyawa nitrogen tersebut dapat digunakan oleh tanaman, ada yang 

bersimbiosis dengan tanamannya seperti bakteri Rhizobium sp, dan ada yang non-

simbiosis seperti beberapa jenis bakteri Azotobacter chroococcum, Azospirillum, 

dan Bacillus megaterium (Suwahyono, 2011), dan ada genus lainnya yang 

menginfeksi akar tanaman leguminosa seperti Bradyrhizobium japonicum pada 

tanaman kedelai. Nitrogen difiksasi melalui proses simbiosis antara tumbuhan dan 

bakteri. Tumbuhan melengkapi kondisi anaerob dan nutrient pertumbuhan untuk 

bakteri, dan bakteri mengikat nitrogen untuk sintesis protein tumbuhan (Tortora, 

2001). Seiring majunya teknologi modern bakteri ini dikembangkan dalam bentuk 

kemasan pupuk hayati sehingga dapat diaplikasikan pada tanaman. 

Kemasan pupuk hayati tersedia dalam bentuk cair maupun padat, karena itu 

dilakukan penelitian dalam mendapatkan kemasan produk pupuk hayati yang 

sesuai dan mampu menjaga kualitas mikroba dalam kemasan, selain itu juga 

mengetahui hasil populasi sel bakteri pada waktu simpan yang berbeda.  

Pertumbuhan mikroba sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan salah satunya 

adalah faktor abiotik yakni dipengaruhi media/wadah yang digunakan untuk 

menyimpan bakteri, serta mengetahui waktu yang optimum dalam pertumbuhan 

bakteri dalam kemasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu 

penyimpanan yang efektif pada pupuk hayati Rhizobium sp. serta 

mempertahankan kualitas bakteri dalam kemasan media pupuk cair dan padat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Umumnya toko pertanian tidak memiliki refrigerator untuk menyimpan 

suatu produk pupuk hayati dan menggunakan suhu ruang untuk 

menyimpan, sehingga perlu untuk mengetahui jumlah bakteri Rhizobium 

sp. dalam pupuk hayati yang telah disimpan pada suhu ruang (20-25
o
C) 

dalam jangka waktu simpan selama: 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu, 8 

minggu, 10 minggu, dan 12 minggu. 

2. Toko pertanian umumnya menyimpan suatu produk pupuk hayati cair 

menggunakan kemasan botol plastik dan produk pupuk hayati padat 

menggunakan kemasan kantong plastik, perlu untuk diketahui pengaruh 

dari kemasan lain (botol kaca dan alumunium foil) dalam menjaga 

kualitas bakteri dalam kemasan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menguji interaksi antara kemasan dan waktu simpan pada kualitas pupuk 

hayati Rhizobium sp. 

2. Menguji kemasan dari pupuk hayati bakteri Rhizobium sp. dalam bentuk 

pupuk cair dan padat. 

3. Menguji waktu simpan dari pupuk hayati Rhizobium sp. dalam bentuk 

pupuk cair dan padat. 
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1.4 Hipotesis 

1. Diduga adanya interaksi antara waktu simpan dan kemasan terhadap

kualitas pupuk hayati Rhizobium sp, diduga yang terbaik adalah pada

penyimpanan kemasan alumunium foil, penyimpanan selama 4 minggu.

2. Diduga waktu simpan pupuk hayati bakteri Rhizobium sp. mempengaruhi

kualitas pupuk, dan diduga waktu simpan yang paling baik adalah pada

waktu simpan selama 4 minggu.

3. Diduga jenis kemasan yang berbeda mempengaruhi kualitas hasil pupuk

hayati Rhizobium sp, dan diduga hasil yang paling baik adalah pada

kemasan alumunium foil.


