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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan pertanian dalam bidang tanaman pangan sangat penting 

dilakukan, karena pangan adalah salah satu kebutuhan utama manusia dalam 

melangsungkan kehidupan. Badan pangan dunia FAO, memperkirakan akan terjadi 

kelangkaan pangan dunia pada tahun 2050 disebabkan meningkatnya jumlah 

penduduk dunia yang diprediksi akan menembus angka 9 miliar jiwa. Begitu pula 

dengan kondisi di dalam negeri, angka pertumbuhan penduduk yang menembus 

angka 200 juta menimbulkan masalah tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan 

pangan, jika tidak ada upaya yang baik dan optimal maka bukan tidak mungkin 

wabah krisis pangan bisa juga terjadi di Indonesia (Kementan, 2016). 

Tanaman jagung dan kedelai merupakan jenis tanaman pangan yang paling 

banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman pangan jenis ini banyak 

dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat khusunya sebagai sumber 

protein dan kabohidrat tubuh baik yang dikomsumsi secara langsung maupun 

diolah terlebih dahulu. Selain itu produk pertanian ini juga banyak digunakan 

sebagai bahan dasar pada beberapa jenis pabrik olahan makanan. 

Bedasarkan kondisi tersebut maka tututan untuk meningkatkan hasil dan 

produktivitas tanaman kedelai dan jagung semakin tinggi. Untuk mewujudkan hal 

tersebut dalam praktik produksi tanaman pangan agar produktivitasnya meningkat  

pasti tidak terlepas dari pengunaan pupuk sebagai sumber nutrisi bagi tumbuhan. 

Untuk mencapai target nilai produksi yang tinggi dengan tetap menjaga kelestaria
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sumber daya pertanian berkelanjutan, diperlukan usaha dan setrategi yang tepat 

diantaranya pemanfaatan pupuk organik dan pupuk hayati. Akhir-akhir ini petani 

Indonesia sudah mulai memberikan perhatian lebih terhadap pupuk hayati. Salah 

satu pendorong hal tersebut yaitu kesadaran petani terhadap cemaran lingkungan 

yang diakibatkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebih (Simanungkalit, 

2009). 

Pupuk hayati merupakan suatu bahan amandemen yang mengandung 

mikroorganisme bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas 

hasil tanaman, melalui peningkatan aktivitas biologi yang akhirnya dapat 

berinteraksi denga sifat-sifat fisik dan kimia media tumbuh (tanah). 

Mikroorganisme yang umum digunakan sebagai bahan aktif pupuk hayati ialah 

mikroba penambat nitrogen, pelarut fosfat dan pemantap agregat (Mezuan, 2002). 

Hasil penelitian Saraswati (1999) pada tanaman kedelai pada tanaman kedelai 

menunjukan adanya peningkatan serapan P (dari 3.00 menjadi 3.30 mg/pot) dan N 

(dari 65.40 menjadi 65.80 mg pot-1) yang diinokulasi dengan fungi Aspergillus sp. 

Pupuk hayati Rhizofit adalah salah satu jenis pupuk hayati yang mengadung 

berbagai jenis bakteri yang mampu membantu tanaman dalam meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman pangan. Bakteri yang terkandung dalam pupuk 

hayati rhizofit diantaranya Azotobacter, Azospirilum sp, Selulotik sp, Lignolitik sp, 

Rhizobium, Nitrobacter, Nitrosomonas. Azotobacter merupakan golongan bakteri 

gram negatif, berbentuk batang, bersifat motil dan non motil.  

Meskipun pupuk hayati sudah terbukti memiliki banyak manfaat bagi 

lingkungan pertanian tetapi dalam teknis aplikasinya ada banyak hal yang yang 
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harus diperhatikan terutama terkait efektifitas pemberian. Untuk memperoleh 

keefektifpan pemberian pupuk hayati salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah 

kondisi lingkungan. Pada penelitian ini dipilih kondisi lingkungan di daerah dataran 

tinggi, dimana kondisi pada dataran tinggi memiliki amplitido suhu harian dan 

tahunan besar, beriklim sejuk ,udara kering lengas atau kelembaban udara nisbi 

sangat rendah  dan jarang terjadi hujan turun dibandingkan dengan daerah dataran 

sedang dan rendah.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana interaksi antara frekuensi pemberian pupuk hayati dengan jenis 

tanaman ? 

2. Bagaimana pertumbuhan dan hasil tanaman terhadap frekuensi pemberian 

pupuk hayati? 

3. Bagaimana pertumbuhan dan hasil tanaman pada dataran tinggi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pertumbuhan 

dan hasil tanaman jagung serta kedelai terhadap frekuensi pemberian pupuk hayati 

di dataran tinggi. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara frekuensi pemberian pupuk hayati dengan jenis 

tanaman. 

2. Diduga pertumbuhan dan hasil merespon frekuensi pemberian pupuk hayati. 

3. Diduga pertumbuhan dan hasil tanaman mampu tumbuh seacara normal pada 

dataran tinggi. 


