
  

 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan pertanian dalam bidang tanaman hortikultura sangat penting 

dilakukan, karena tanpa adanya tanaman hortikultura (buah dan sayuran) manusia 

tidak bisa mencukupi kebutuhan vitamin dan nutrisinya. Badan pangan dunia FAO, 

memperkirakan akan terjadi kelangkaan pangan dunia pada tahun 2050 disebabkan 

meningkatnya jumlah penduduk dunia yang diprediksi akan menembus angka 

sembilan miliar jiwa. Begitu pula dengan kondisi di dalam negeri, angka 

pertumbuhan penduduk yang menembus angka 200 juta menimbulkan masalah 

tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan buah. (Kementan, 2015) 

Tanaman hortikultura berupa, stroberi, melon, dan semangka merupakan jenis 

tanaman buah yang paling banyak dibudidayakan dan digemari masyarakat di 

Indonesia. Tanaman buah jenis ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan 

masyarakat khusunya sebagai sumber protein dan vitamin yang dibutuhkan tubuh 

baik yang dikomsumsi secara langsung maupun di olah terlebih dahulu. Selain itu 

produk pertanian ini juga banyak digunakan sebagai bahan dasar pada beberapa jenis 

pabrik olahan makanan. Prospek usaha tani hortikultura sangat menjanjikan. Saat ini 

pasokan produk hortikultura buah dari para petani yang ada belum mampu memenuhi 

permintaan pasar karena keterbatasan kemampuan petani untuk meningkatkan 

pertumbuhan, produktifitas dan kualitas  dari  tanaman yang di budidayakan. 

(Budiman & Saraswati 2005). 

Dengan melihat kondisi tersebut maka tuntutan untuk meningkatkan hasil dan 

produktivitas tanaman stroberry,melon dan semangka semakin tinggi. Dan untuk
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 mewujudkan hal tersebut dalam praktik produksi tanaman agar 

produktivitasnya meningkat pasti tidak terlepas dari pengunaan pupuk sebagai 

sumber nutrisi bagi tumbuhan. Untuk mencapai target nilai produksi yang tinggi, 

diperlukan usaha dan setrategi yang tepat diantaranya pemanfaatan pupuk. Pada 

dasarnya pupuk yang digunakan berasal dari pupuk kimia,yang dalam jangka 

panang mampu mrnurunkan kualitas dari tanah yang digunakan. Sayangnya para 

petani indonesia saat ini hanya mengejar keuntungan semata tanpa memikirkan 

jangka panjang dari penggunaan bahan kimia yang notabene sebagai peningkat 

produktifitas dari tanaman yang mereka budidayakan. 

Kesadaran masyarakat akan 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, 
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Azotobacter sp, Azospirillum sp, dan Acetobacter sp, sebagai penambat nitrogen. 

Celulomonas sp, Lactobacillus sp, perombak bahan organik dan mikroba penghasil 

antibiotik maupun hormon (Simangunkalit, Husen dan Saraswati, 2006). 

Akhir-akhir ini petani petani Indonesia sudah mulai memberikan perhatian 

lebih terhadap pupuk hayati. Salah satu pendorong hal tersebut yaitu kesadaran 

petani terhadap cemaran lingkungan yang di akibatkan oleh penggunaan pupuk 

kimia yang berlebih (Simanungkalit 2009). 

Meskipun pupuk hayati sudah terbukti memiliki banyak manfaat bagi lingkungan 

pertanian tetapi dalam teknisnya ada banyak hal yang yang harus diperhatikan 

dalam proses pemberian pupuk hayati, terutama pada daerah yang akan di gunakan 

sebagai lahan tanam. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana interaksi antara frekuensi pemberian pupuk hayati dengan jenis 

tanaman buah? 

2. Bagaimana pengaruh frekuensi pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan 

tanaman buah? 

3. Bagaimana respon pertumbuhan tanaman stroberi, melon dan semangka yang 

diberi pupuk hayati? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi pemberian 

pupuk hayati terhadap tanaman stroberi, melon, dan semangka 



4 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara tanaman buah dengan frekuensi pemberian

pupuk hayati.

2. Diduga respon tanaman buah berbeda beda terhadap frekuensi pemberian

pupuk hayati.

3. Diduga terdapat respon terhadap pertumbuhan tanaman setelah pemberian

pupuk hayati
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