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I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pupuk adalah salah satu komponen faktor produksi suatu usaha tani.  Pupuk diberikan ke 

lahan sebagai sumber hara tanaman untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang tidak mampu 

dicukupi oleh hara yang secara alamiah terdapat dalam tanah.  Sebagian besar pupuk yang 

diberikan ke dalam tanah hilang dari sistem pencucian, aliran permukaan, denitrifikasi dan 

penguapan serta sebagai bahan yang mengotori tanah, air, udara dan sumber-sumber alam 

penting lainnya.  (Mukhlis, 2011) 

Penggunaan pupuk buatan secara terus-menerus dapat menyebabkan pencemaran 

sumber-sumber air yang berarti penurunan kualitas lingkungan.  Pupuk buatan yang digunakan 

selama ini adalah menyebabkan rusaknya struktur tanah akibat pemakaian pupuk buatan yang 

terus menerus sehingga perkembangan akar tanaman menjadi tidak sempurna.  Hal ini juga 

akan memberi dampak terhadap produksi tanaman yang diusahakan pada tanah yang biasa 

diberikan pupuk buatan.  Begitu juga dari efek sarana produksi terhadap lingkungan telah 

banyak dirasakan oleh masyarakat petani, penggunaan pupuk buatan yang terus menerus 

menyebabkan ketergantungan dan lahan mereka menjadi lebih sukar untuk diolah.  Oleh sebab 

itu perlu di cari suatu alternatif yang dapat menghemat atau mengurangi penggunaan pupuk 

buatan. 

Pupuk hayati adalah mikrobia yang diberikan ke dalam tanah untuk meningkatkan 

pengambilan hara oleh tanaman dari dalam tanah atau udara.  Umumnya digunakan mikrobia 

yang mampu hidup bersama (simbiosis) dengan tanaman inangnya.  Keuntungan diperoleh 
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oleh kedua pihak, tanaman inang mendapatkan tambahan unsur hara yang diperlukan, 

sedangkan mikrobia mendapatkan bahan organik untuk aktivitas dan pertumbuhannya. 

Mikrobia yang digunakan sebagai pupuk hayati (biofertilizer) dapat diberikan langsung 

ke dalam tanah, disertakan dalam pupuk organik atau disalutkan pada benih yang akan ditanam.  

Penggunaan yang menonjol dewasa ini adalah mikrobia penambat N, dan mikrobia untuk 

meningkatkan ketersedian P dalam tanah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada umumnya beberapa lahan memiliki tingkat cekaman osmotik berbeda. Serta 

penjual pupuk hayati tidak memiliki refrigerator sehingga ketika sampai ke tangan konsumen 

terdapat kemungkinan kualitas pupuk tersebut menurun.  Untuk mengatasi hal tersebut maka 

perlu dilakukan penelitian mengenai daya tahan pupuk hayati.  Salah satunya adalah dengan 

pengujian tekanan osmotik, jenis kemasan dan suhu penyimpanan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pertumbuhan Bradyrhizobium japonicum pada kondisi cekaman 

osmotik serta hubungan antara jenis kemasan dan suhu penyimpanan terhadap kualitas pupuk 

hayati Bradyrhizobium japonicum. 

 

1.4 Hipotesis 

1 Diduga pertumbuhan isolat Bradyrhizobium japonicum terbaik pada media tumbuh 

tanpa tambahan cekaman osmotik NaCl. 
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2 Diduga terdapat interaksi antara jenis kemasan dan suhu terhadap kualitas pupuk 

Bradyrhizobium japonicum padat dan yang diduga paling baik adalah kemasan 

alumunium foil dengan suhu 4°𝐶. 

3 Diduga jenis kemasan dapat mempengaruhi kualitas pupuk Bradyrhizobium 

japonicum padat dan yang diduga terbaik adalah alumunium foil dan plastik 

4 Diduga suhu simpan akan berpengaruh pada kualitas pupuk Bradyrhizobium 

japonicum padat yang diduga paling baik adalah suhu 4°𝐶 

 


