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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara yang memiliki lahan yang luas, Indonesia memiliki 

keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik keanekaragaman ekosistem, 

keanekaragaman jenis, maupun keanekaragaman sumber daya genetiknya. Salah 

satu keanekaragaman hayati yang sangat melimpah adalah tanaman perkebunan 

buah. Rifai, 1986 menyatakan bahwa, tidak kurang dari 329 jenis buah-buahan 

(terdiri dari 61 suku dan 148 marga) baik yang merupakan jenis asli Indonesia 

maupun pendatang (introduksi) dapat ditemukan di Indonesia. Namun kelompok 

jenis tanaman sebagai penghasil buah buahan belum banyak dikenal. Hal ini 

disebabkan antara lain karena dari sudut pandang kehutanan, buah-buahan hutan 

masih dianggap sebagai hasil sampingan (minor product) yang secara ekonomis 

dianggap kurang penting. Hasil survei pada masyarakat menyatakan bahwa 

kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi buah ini semakin meningkat sejalan 

dengan peningkatan konsumsi per kapita, kenaikan pendapatan dan tingkat 

kesadaran masyarakat terhadap kesehatan merupakan pendorong peningkatan 

permintaan buah-buahan. 

Kurun waktu 30 tahun terakhir, negara-negara industri mulai berpendapat 

bahwa “paket pertanian modern yang memberikan hasil panen yang tinggi ternyata 

menimbulkan dampak terhadap lingkungan” (Mc Guinness,1993). Paket teknologi 

pertanian modern yang mepunyai ketergantungan tinggi terhadap bahan agrokimia, 

seperti: pupuk kimia, pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya. Dampak negatif 

yang ditimbulkan mulai nampak tanda-tanda terjadinya kelelahan



2 
 

pada tanah dan penurunan produktivitas pada hampir semua jenis tanaman yang 

dibudidayakan (Sutanto, 2002). 

Adanya produksi yang tinggi maka penggunaan pestisida semakin tinggi dan 

tidak terkontrol maka bahaya yang ditimbulkan oleh paket pertanian modern, 

seperti pestisida, herbisida, dan pupuk kimia terhadap lingkungan, maka dampak 

negatif paket pertanian modern mulai mendapatkan perhatian. Hal ini merupakan 

tantangan para pakar bidang pertanian untuk mencari teknologi alternatif dalam 

mencukupi kebutuhan pengan dengan kualitas yang baik dan menyehatkan, tetapi 

tidak menimbulkan kerusakan lingkungan (Sutanto,2000). Pertanian konvensional 

selain menimbulkan dampak negatif dari penggunaan pestisida sintetis, ternyata 

pemberian input berupa pupuk anorganik juga banyak menimbulkan masalah.  

Upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan karena 

pertanian modern yang diterapkan adalah dengan meningkatkan peran mikroba 

tanah sebagai penyedia unsur hara bagi tanah. Menurut Sharma (2002) upaya 

mengatasi masalah di atas dapat dilakukan dengan meningkatkan peran mikroba 

tanah yang bermanfaat melalui berbagai aktivitasnya yaitu, meningkatkan 

kandungan beberapa unsur hara di dalam tanah, meningkatkan efisiensi penyerapan 

unsur hara, Menekan mikroba tular tanah patogen melalui interaksi kompetisi. Agar 

memenuhi kebutuhan hidupnya mikroba tanah melakukan immobilisasi berbagai 

unsur hara sehingga dapat mengurangi hilangnya unsur hara melalui pencucian. 

Unsur hara yang diimobilisasi diubah sebagai massa sel mikroba dan akan kembali 

lagi tersedia untuk tanaman setelah terjadi mineralisasi yaitu apabila mikroba mati. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di tarik beberapa permasalahan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat keberhasilan yang didapatkan dari uji potensi

rhizobakteria tanaman perkebunan buah-buahan (Citrus reticulata dan

Psidium guajava) sebagai biofertilizer?

2. Berapa konsentrasi yang dihasilkan rhizobakteri tanaman perkebunan buah-

buahan (Citrus reticulata dan Psidium guajava) sebagai hormon

pertumbuhan tanaman?

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hasil yang didapatkan dari uji 

potensi bakteri tanah rhizosfer tanaman perkebunan buah - buahan sebagai 

biofertilizer dan kemampuannya dalam cekaman osmotik serta pestisida. 

1.4 Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah : 

Diduga pertumbuhan dan kandungan beberapa rhizobakteria tanaman 

perkebunanan buah-buahan yang diteliti berpotensi sebagai pupuk hayati 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap potensi 

bakteri tanah rhizosfer tanaman perkebunan buah-buahan (Citrus reticulata dan 

Psidium guajava) sebagai biofertilizer dan kemampuannya dalam cekaman 

osmotik serta pestisida. 


