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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah saat ini berusaha untuk mewujudkan swasembada kedelai baik 

melalui perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas. Pemupukan ialah 

salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kedelai. Pemupukan kedelai 

membutuhkan nitrogen, fosfat dan kalium, yang selama ini dipenuhi dengan 

menggunakan pupuk urea dan TSP. Pupuk Urea dan TSP merupakan jenis pupuk 

kimia yang dapat menyisakan residu pada tanaman dan berbahaya bagi lingkungan 

sehingga penggunaan pupuk kimia saat ini mulai diganti dengan menggunakan 

pupuk hayati. Pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung inokulan dengan bahan 

aktif mikroorganisme hidup yang berfungsi untuk memperbaiki unsur hara dan 

memfasilitasi ketersediaan hara tanah untuk tanaman (Tobing, 2014). 

Beberapa teknologi tepat guna untuk mereduksi penggunaan pupuk anorganik 

sudah banyak dilakukan oleh petani, salah satunya adalah upaya menggunakan pupuk 

hayati. Beberapa jenis pupuk hayati yang sering digunakan seperti bakteri penambat 

nitrogen, bakteri pelarut fosfat, bakteri perombak kitin (kitinolitik), bakteri perombak 

selulosa (selulolitik), dan beberapa jenis pupuk hayati lain (Noegraha, 2015).  Menurut 

Mezuan et al. (2002) 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 dengan sifat-sifat fisik dan kimia media tumbuh (tanah). 

Mikroorganisme yang umumnya digunakan sebagai inokulan dalam pupuk hayati  
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yaitu bakteri penambat nitrogen (simbiotik-nonsimbiotik), pelarut fosfat dan 

pemantap agregat. 

Penggunaan pupuk hayati yang mengandung mikroba seringkali tidak dapat 

digunakan secara efektif. Hal ini diakibatkan oleh penyimpanan yang tidak 

memadai. Biasanya pupuk hayati disimpan di gudang yang tidak dilengkapi dengan 

pendingin atau refrigerator, bahkan ada kalanya suhu di gudang tersebut cukup 

tinggi membuat viabilitas mikroba pada pupuk hayati menjadi menurun (Dewanti, 

2016). 

Kemampuan mikroorganisme untuk tumbuh dan melakukan aktivitas 

enzimatis dipengaruhi oleh suhu dan lama penyimpanan. Suhu tinggi umumnya 

menurunkan viabilitas dan aktivitas enzim serta produksi asam organik pada 

mikroba yang ada di dalam pupuk hayati (Dewanti, 2016). 

Telah banyak pupuk mikroba yang diproduksi oleh dan untuk kepentingan 

negaranya masing-masing seperti Rhizoteeka oleh India, Nodosit oleh Belgia, Rhizonit 

oleh Hungaria, N-germ oleh Prancis, Nitrogerm dan Mycobedds oleh Australia, 

Nodulud oleh Austria, Radicin Impfsfoff oleh Jerman, dan Mycho Rhiz oleh Amerika 

Serikat.  Kesemua jenis pupuk ini menggunakan Rhizobium sebagai bakteri penangkap 

N2 udara (Pratama, 2011). 

Ekspor pupuk mikroba antar negara sulit dilakukan karena daya simpan 

membutuhkan temperatur rendah sehingga diperlukan tempat penyimpanan yang 

khusus.  Di samping itu masa kadaluarsa pupuk mikroba ini relatif singkat yaitu sekitar 

6 bulan.  Oleh karena itu masing-masing negara khususnya negara-negara maju di 

dunia memproduksi sendiri pupuk mikroba yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan 

negara itu sendiri (Pratama, 2011). 
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Penggunaan plastik sebagai bahan pengemas mempunyai keunggulan 

dibanding bahan pengemas lain karena sifatnya yang ringan, transparan, kuat, 

termoplatis dan selektif dalam permeabilitasnya terhadap uap air, O2, CO2.  Sifat 

permeabilitas plastik terhadap uap air dan udara menyebabkan plastik mampu 

berperan memodifikasi ruang kemas selama penyimpanan.  Plastik juga merupakan 

jenis kemasan yang dapat menarik selera konsumen (Nurminah, 2002). 

Kebanyakan kemasan pupuk cair yang terdapat pada toko pertanian hanya 

menggunakan satu macam kemasan botol, sehingga perlu diadakan penelitian 

mengenai beberapa macam kemasan botol plastik yang dapat digunakan untuk 

kemasan pupuk hayati cair. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

perbedaan suhu dan beberapa jenis kemasan botol yang diberikan selama 

penyimpanan pupuk hayati cair? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menguji interaksi antara suhu simpan dan kemasan pada pupuk hayati 

Rhizobium sp. di media bacto pepton cair. 

2. Menguji suhu simpan pada pupuk hayati Rhizobium sp. di media bacto 

pepton cair. 

3. Menguji kemasan pada pupuk hayati Rhizobium sp. di media bacto pepton 

cair.  
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1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara suhu simpan dan jenis kemasan terhadap 

kualitas pupuk Rhizobium sp. di media bacto pepton cair dan yang diduga 

paling baik adalah suhu simpan  4oC dengan kemasan botol plastik warna 

putih.  

2. Diduga suhu simpan akan berpengaruh pada kualitas pupuk Rhizobium sp. 

di media bacto pepton cair dan yang diduga paling baik adalah suhu simpan 

4oC. 

3. Diduga jenis kemasan dapat mempengaruhi kualitas pupuk Rhizobium sp. 

di media bacto pepton cair dan hasilnya terbaik adalah kemasan dengan 

botol plastik warna putih. 




