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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan produksi kedelai di berbagai daerah umumnya belum menjadi 

fokus utama dan hanya menjadi tanaman sela dibandingkan padi, sehingga 

produksinya masih belum memenuhi kebutuhan nasional (Yugi dan Soekotjo, 

2013). Produksi kedelai di Provinsi Riau tahun 2014 sebesar 2.334 ton, 

mengalami peningkatan sebesar 123 ton (naik 5,56  ) dibandingkan tahun 2013. 

Peningkatan peroduksi disebabkan meningkatnya luas panen sebesar 83 hetar atau 

naik 4.26   dibandingkan tahun sebelumnya (BPS RIAU, 2014). Permintaan 

kedelai terus meningkat, namun belum diikuti ketersediaan pasokan yang 

mencukupi. Pertumbuhan produksi yang lebih lambat dibanding konsumsi 

sehingga untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dilakukan impor. 

Kesenjangan produksi dan konsumsi semakin nyata, karena kedelai merupakan 

bahan baku industri dan pakan (Supadi, 2008).  

Upaya meningkatkan produktivitas tanaman kedelai dilakukan dengan 

berbagai cara, teknik budidaya, pengendalian hama, pemupukan yang dapat 

dilakukan melalui akar dan daun (Mariana, 2006). Pemupukan yang tepat dan 

benar dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, 

meningkatkan daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu, 

meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil (Anom, 2008). Penggunaan pupuk 

organik memberikan pengaruh yang besar terhadap sifat fisik, kimia dan biologi 

tanah. Oleh karena itu, pemberian pupuk organik dinilai sangat mendukung upaya 

meningkatkan produktivitas tanaman pertanian (Munandar dkk, 1995). 

Untuk mendapatkan bahan organik yang tersedia dan menyediakan unsur 

hara lebih cepat serta bertepatan dengan saat dibutuhkan tanaman, perlu 

ditambahkan mikroorganisme ke dalam tanah yang bertujuan untuk mempercepat 

proses penguraian bahan organik di dalam tanah. Pemberian cendawan 

Trichoderma sp. seperti Trichoderma harzianum ke dalam tanah dapat 

mempercepat proses penguraian bahan organik, karena cendawan ini dapat 

menghasilkan tiga enzim yaitu 1) enzim celobiohidrolase (CBH), berfungsi 

merombak selulosa alami; 2) enzim endoglikonase berfungsi merombak selulosa 
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terlarut; dan 3) enzim glukosidase berfungsi menghidrolisis unit selobiosa 

menjadi molekul glukosa (Dahlan dkk., 2015). 

Cendawan Trichoderma sp. merupakan mikroorganisme tanah bersifat 

saprofit yang secara alami menyerang cendawan patogen dan bersifat 

menguntungkan bagi tanaman, dapat berkembang biak dengan cepat pada daerah 

perakaran tanaman (Gusnawaty, 2014). 

Trichokompos merupakan salah satu bentuk pupuk organik kompos yang 

mengandung cendawan antagonis Trichoderma sp . Semua bahan organik  dalam 

proses pengomposan ditambah Trichoderma sp. disebut sebagai “Trichokompos”. 

Trichoderma sp. yang terkandung dalam kompos ini berfungsi sebagai 

decomposer bahan organik dan sekaligus sebagai pengendali OPT penyakit tular 

tanah seperti : Sclerotium sp, Phytium sp,Fusarium sp dan Rhizoctonia sp 

(Suheiti, 2009). 

Pemanfaatan Trichoderma sp dapat memperbaiki sifat kimia tanah, 

(meningkatkan pH dan menurunkan Al-dd tanah Ultisol), meningkatkan 

pertumbuhan tanaman, bobot biji kedelai, kadar hara N, P dan K tanaman. 

Komposisi bio-organik Trichokompos, memperbaiki kualitas tanah masam dan 

hasil kedelai serta kadar hara tanaman baik dari pada formula yang lainnya 

(Refliaty, 2013). 

Aditya dkk. (2015) menunjukkan bahwa Trichokompos dengan dosis 75-100 

g/polybag (10 kg tanah) merupakan dosis terbaik dalam meningkatkan 

pertumbuhan bibit kelapa sawit di pembibitan utama. Menurut Chamzurni, (2011) 

pemberian Trichoderma sp sebanyak 300 g/polibag dikombinasikan dengan 

kompos memberikan pengaruh pada masa inkubasi, panjang lesio dan bobot  

kering biji tanaman kedelai dengan waktu yang terbaik adalah satu minggu 

sebelum tanam. Amin dkk. (2015) waktu aplikasi pupuk kompos leguminosa 

dengan bioaktivator Trichoderma sp. dua minggu sebelum tanam merupakan 

perlakuan terbaik untuk mempercepat umur panen tanaman cabai merah. 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pupuk organik 

Trichokompos yang dapat berfungsi sebagai penambah unsur hara, diharapkan 

penggunaanya dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil  tanaman kedelai. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
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judul “Pengaruh Pemberian Trichokompos dengan Dosis dan Waktu 

Aplikasi yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kedelai (Glycine 

max  (L.) Merrill)”. 

1.2. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pengaruh dosis Trichokompos terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai. 

2. Pengaruh waktu aplikasi Trichokompos terhadap pertumbuhan dan hasil 

kedelai. 

3. Interaksi dosis dan waktu aplikasi Trichokompos terhadap pertumbuhan dan 

hasil. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat kepada penulis maupun 

masyarakat tentang dosis dan waktu aplikasi Trichokompos yang tepat untuk 

pertumbuhan tanaman kedelai. 

1.4. Hipotesis 

1. Terdapat pengaruh dosis Trichokompos terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kedelai. 

2. Terdapat pengaruh waktu aplikasi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

kedelai. 

3. Terdapat interaksi dosis dan waktu aplikasi terhadap hasil dan pertumbuhan 

tanaman kedalai. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


