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I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pertanian merupakan sektor yang sampai saat ini masih memegang peranan 

penting bagi perkembangan perekonomian nasional di Indonesia. Hal ini 

ditunjukkan dengan banyaknya penduduk dan tenaga kerja di Indonesia yang hidup 

dan bekerja di sektor pertanian. Badan Pusat Statistik (2013) mencatat sebanyak 

35,04 persen penduduk bekerja di sektor pertanian, 21,76 persen di sektor 

perdagangan,12,96 persen di sektor industri dan sebesar 30,23 persen bekerja di 

sektor lain seperti sektor jasa, keuangan, transportasi, dan lain sebagainya.  

Subsektor yang memiliki kontribusi cukup tinggi bagi pertanian di 

Indonesia adalah subsektor hortikultura. Subsektor hortikultura berperan sebagai 

penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat. Berdasarkan Badan 

Pusat Statistik tahun 2013, jumlah rumah tangga yang bekerja pada subsektor 

hortikultura mencapai 10,6 juta rumah tangga atau sebesar 16,87 persen. Besarnya 

jumlah rumah tangga pada subsektor hortikultura menunjukkan bahwa subsektor 

ini berperan strategis dalam mensejahterakan masyarakat. (Direktorat Jenderal 

Hortikultura, 2012).  

Komoditas hortikultura yang saat ini banyak dibudidayakan yaitu tanaman 

sayuran. Sayuran merupakan salah satu produk pertanian yang penting bagi 

ketahanan pangan nasional. Selain harga pasarnya yang terus meningkat dari tahun 

ke tahun baik untuk pemenuhan kebutuhan domestik maupun ekspor, sebagian 

besar usaha tani sayuran di Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dan 

komparatif       
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komparatif  karena efisien secara finansial dalam pemanfaatan sumber daya 

dosmetik (Departemen Pertanian, 2004).  

Dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, khususnya tanamanan 

sawi, tomat serta cabai diperlukan langkah serius untuk meningkatkan produksinya. 

Kendala yang sering dijumpai dalam usaha tani konvensional adalah penggunaan 

pupuk anorganik secara terus menerus tanpa memikirkan kelestarian lahan tanam 

dan lingkungan sekitar yang berakibat degradasi kualitas dari lahan tersebut. 

Degradasi lahan lebih banyak terjadi pada daerah lahan kering terutama lahan yang 

berbentuk lereng. Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan 

yang sifatnya sementara maupun tetap, dicirikan dengan penurunan sifat fisik, 

kimia, dan biologi tanah akibat terjadinya erosi maupun penggunaan bahan kimia 

yang berlebihan (Dariah, et al., 2004).   

Banyak faktor yang membuat petani menggunakan pupuk anorganik, salah 

satunya ketakutan akan menurunnya hasil produksi tanaman, selain itu juga 

banyaknya jumlah pupuk organik seperti pupuk kandang yang harus di aplikasikan 

ke lahan dengan dosis tinggi dan biaya operasional yang tinggi pula membuat petani 

tidak mau beralih ke pupuk organik. Selain itu Penggunaan pupuk anorganik telah 

menjadi tradisi pada sistem pertanian yang ada pada saat ini. Hal ini mulai 

dilakukan sejak revolusi hijau mulai digemakan ke seluruh dunia pada awal dekade 

1960-an. Pada mulanya, penggunaan pupuk anorganik memberikan dampak positif 

bagi petani dengan meningkatnya hasil produksi tanaman. Namun penggunaan 

pupuk ini dalam jangka panjang dapat mengakibatkan tanah mengeras, kurang 
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mampu menyimpan air, dan menurunkan pH tanah yang pada akhirnya akan 

menurunkan hasil produksi tanaman (Parman, 2007). 

Keamanan pangan dan produk pangan yang segar, serta alami menjadi 

tuntutan konsumen, sehingga mendorong gaya hidup sehat dengan tema global 

kembali ke alam (back to nature), dimana masyarakat menginginkan makanan yang 

benar-benar serba alami, bebas dari zat kimia, pestisida, hormon dan pupuk kimia. 

Pangan organik dianggap memenuhi persyaratan tersebut, sehingga permintaan dan 

peluang pemasarannya meningkat (Winarno, Seta dan Surono, 2002). Semakin 

meningkatnya kebutuhan akan bahan pangan organik dan bebas dari residu 

pestisida membuat berkembangnya beberapa teknologi tepat guna untuk mereduksi 

penggunaan pupuk anorganik dan pestisida kimia dan beralih pada pertanian 

organik. Salah satu teknologi yang bisa dipakai adalah penggunaan pupuk hayati. 

Pupuk hayati (biofertilizer) adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme yang 

dapat mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan kebutuhan nutrisi tanaman. 

Mikroba penting penyusun biofertilizer diantaranya Bacillus sp, Pseudomonas sp, 

adalah bakteri pelarut fosfat, Rhizobium sp, Azotobacter sp, Azospirillum sp, dan 

Acetobacter sp, sebagai penambat nitrogen. Celulomonas sp, Lactobacillus sp, 

perombak bahan organik dan mikroba penghasil antibiotik maupun hormon 

(Simangunkalit, et al., 2006). 

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan mampu mendapatkan frekuensi yang 

sesuai dalam meningkatkan Pertumbuhan Tanaman Sawi (Brassica juncea L.), 

Tomat (Lycopersicum esculantum) dan Cabai (Capsicum Annum L.).   
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana interaksi jenis tanaman sayur dengan  frekuensi pemberian pupuk

hayati?

2. Bagaimana respon pertumbuhan tanaman sayur terhadap frekuensi pemberian

pupuk hayati?

3. Bagaimana respon pertumbuhan tanaman sawi, tomat dan cabai yang diberi

pupuk hayati?

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui respon jenis tanaman sayur terhadap frekuensi pemberian 

pupuk hayati. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi jenis tanaman sayur dengan  frekuensi pemberian

pupuk hayati.

2. Diduga respon pertumbuhan tanaman sayur terhadap frekuensi pemberian

pupuk hayati berbeda satu dengan yang lain.

3. Diduga ada respon pertumbuhan tanaman setelah pemberian pupuk hayati.


