
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah pangan di Indonesia yaitu kualitas dan nilai gizi yang relatif

masih rendah. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan usaha peningkatan gizi

pangan masyarakat antara lain dengan penganekaragaman pola makan sehari-hari

terutama yang mengandung nabati seperti kacang tanah, kedelai dan kacang

tunggak (Azizah, 2011). Bagi masyarakat Maluku khususnya pulau Lakor, kacang

tunggak diusahakan sebagai bahan makanan pelengkap pangan karbohidrat, juga

sebagai salah satu pangan pelengkap gizi masyarakat (Polyana, 2008).

Keunggulan dari kacang tunggak yaitu memiliki kadar lemak yang lebih

rendah sehingga dapat meminimalisasi efek negatif dari penggunaan produk

pangan yang berlemak (Hardiyanti, 2011). Selain itu kacang tunggak juga

memiliki keunggulan diantaranya toleran terhadap kekeringan, mudah

dibudidayakan, cepat menghasilkan, tahan terhadap hama dan penyakit, dan dapat

memenuhi kebutuhan akan kacang-kacangan (Rukmana dan Oesman, 2000).

Kandungan protein kacang tunggak cukup tinggi yaitu sebesar 22,9

gram/100 gram (22,9%) dan mengandung lisin yang tinggi, sehingga dapat

menyempurnakan kualitas protein biji-bijian (Sadikin, 1990 cit. Ratnaningsih,

2009). Menurut Rukmana dan Oesman (2000), kendala yang dihadapi dalam

pengembangan komoditas kacang tunggak di Indonesia adalah belum tersedianya

pasar lokal maupun pasar ekspor, hambatan sosial, belum berkembangnya industri

pertanian yang mengutamakan bahan baku kacang tunggak dan tingkat kompetisi



dengan komoditas lain dalam memperoleh lahan yang potensial atau subur. Selain

itu ketersediaan lahan subur yang terbatas (Rejeki, 2008).

Pemanfaatan lahan gambut sebagai media tumbuh bagi tanaman legum

ternyata banyak menemui faktor pembatas dalam pengusahaannya, diantaranya

sifat kimia tanah yang kurang mendukung bagi pertumbuhan dan produksi

tanaman secara maksimal (Mulyadi, 2012). Miskinnya unsur hara N menjadi salah

satu kendala dalam upaya meningkatkan produksi tanaman di lahan masam.

Untuk mengatasi kekurangan unsur N dapat dilakukan dengan pemupukan urea

(Azizah, 2011). Hadie (2011), disamping urea, upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan hasil kacang tunggak yaitu pemberian pupuk organik, pupuk

anorganik dan pupuk hayati dengan memanfaatkan rhizobium dalam bentuk legin.

Pupuk urea adalah pupuk kimia yang mengandung nitrogen (N) berkadar

tinggi. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan tanaman.

Pupuk urea berbentuk butir-butir kristal berwarna putih, dengan rumus kimia NH2

CONH2, pupuk ini mudah larut dalam air karena itu sebaiknya disimpan di

tempat kering dan tertutup rapat. Pupuk urea mengandung unsur hara N sebesar

46% dengan pengertian setiap 100 kg urea mengandung 46 kg nitrogen. Kegunaan

pupuk urea adalah (a) Membuat daun tanaman lebih hijau segar dan banyak

mengandung butir hijau daun (chlorophyl) yang mempunyai peranan sangat

panting dalam proses fotosintesa, (b) Mempercepat pertumbuhan tanaman (tinggi,

jumlah anakan, cabang dan lain-lain), dan (c) Menambah kandungan protein

tanaman (Maspary, 2010).

Gejala kekurangan unsur hara nitrogen adalah (a) Daun tanaman berwarna

pucat kekuning-kunigan, (b) Daun tua berwarna kekuning-kuningan yang dimulai



dari ujung daun menjalar ke tulang daun, (c) Dalam keadaan kekurangan yang

besar daun menjadi kering dimulai dari daun bagian bawah terus ke bagian atas,

(d) Pertumbuhan tanaman lambat dan kerdil, dan (e) Perkembangan buah tidak

sempurna atau tidak baik, sering kali masak sebelum waktunya (Maspary, 2010).

Nitrogen adalah unsur yang diperlukan untuk membentuk senyawa penting

di dalam sel. Tanaman harus mengekstraksi kebutuhan nitrogennya dari dalam

tanah (Dewi, 2007). Di dalam tanah kandungan unsur N relatif kecil (˂ 2%),

sedangkan di udara kandungan N berlimpah. Hampir 80% kandungan gas di udara

adalah gas N2,  sebagian tanaman ada yang memanfaatkan N dari udara dan ada

yang tidak dapat memanfaatkan N langsung dari udara.  Tanaman yang tidak

dapat memanfaatkan N dari udara harus memanfaatkan mikroorganisme penambat

N non simbiotik (azotobacter) (Darliana, 2012). Menurut analisis data Mulyadi

(2012), kandungan N total pucuk tanaman menunjukkan bahwa dengan pemberian

pupuk NPK (0; 0,75 dan 1,75 gram/polibag), urea (0; 0,5 dan 1,5 gram/polibag)

dan legin (0; 5 dan 10 gram/1 kg biji kedelai) dapat meningkat serapan N pada

tanaman kedelai, tetapi pada perlakuan pupuk N yang lebih tinggi kandungan N

total pucuk mengalami penurunan.

Menurut Chaerun dan Anwar (2008), pada umumnya kehilangan N

disebabkan oleh pelarutan, erosi dan fiksasi bahan organik tanah. Upaya yang

dilakukan untuk mengurangi kehilangan N di dalam tanah adalah dengan

menggunakan mikroba fiksasi N2. Bakteri fiksasi N2 yang hidup bersimbiosis

dengan tanaman kacang-kacangan adalah rhizobia. Pemanfaatan rhizobia sebagai

inokulasi pupuk hayati dapat meningkatkan ketersediaan N bagi tanaman,

sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas tanaman kacang-kacangan



(Saraswati dan Sumarno, 2008). Kemampuan penambatan pada simbiosis

rhizobium ini mencapai 80 kg N2/ha/tahun.

Hasil penelitian Margarettha (2005), terlihat bahwa inokulasi rhizobium

berpengaruh nyata terhadap diameter bintil akar, jumlah bintil akar, bobot bintil

akar dan persentase bintil akar efektif pada tanaman kedelai. Hal ini diduga karena

adanya kemampuan inokulasi dalam mencukupi kebutuhan N optimal untuk

pertumbuhan tanaman. Pengamatan perkembangan bintil akar pada tanaman

kedelai yang berumur 44 hari setelah tanam tidak diperoleh bintil akar, karena

bintil akar belum terbentuk, hal ini disebabkan karena suplai unsur N dalam tanah

masih mencukupi (Ichriani et al. 2008). Suharjo (2001), menerangkan bahwa

pemberian inokulasi tambahan memberikan jumlah dan bobot bintil akar total

lebih baik daripada tanpa inokulasi tambahan. Disamping itu tanah bekas tanaman

kedelai yang diinokulasi Rhizobium japonicum satu musim sebelumnya

memberikan jumlah dan bobot bintil akar total terbaik dibandingkan dengan tanah

yang tidak pernah ditanami kedelai.

Pada tanaman kacang tunggak varietas Nagara, KT-2 dan KT-5 pada umur

21 hari setelah tanam menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap jumlah bintil

akar, jumlah daun dan panjang tanaman  dengan pemberian berbagai macam legin

(jumlah isolat rhizobium) pada media yang berbeda. Pada pemberian legin (media

gambut) yang mengandung isolat rhizobium 3,4 x 109 sel/ml, ketiga varietas

kacang tunggak menunjukkan secara nyata pada panjang tanaman yang lebih

panjang dan jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan dengan pemberian

legin dengan isolat 1,2 x 108 sel/ml (Hadie, 2010).



Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul: “Pemberian Inokulan Rhizobium dan Pupuk Urea terdahap

Pertumbuhan dan Hasil Kacang Tunggak (Vigna unguiculata. L) Varietas KT-7

pada Media Gambut”.

I.2. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pemberian rhizobium terhadap pertumbuhan dan hasil

kacang tunggak pada media gambut.

2. Mengetahui dosis pupuk urea yang terbaik dalam pertumbuhan dan hasil

tanaman kacang tunggak pada media gambut.

3. Mengetahui interaksi pemberian rhizobium dan dosis pupuk urea pada

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tunggak.

I.3. Manfaat Penelitian

1. Khusus bagi petani kacang tunggak sebagai salah satu informasi yang baik

tentang pemanfaatan bakteri rhizobium yang bersimbiosis dengan N2 dapat

meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan hasil kacang tunggak dan

kacang tunggak memiliki banyak manfaat serta keuntungan dalam

pembudidayaannya.

2. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan mengetahui pengaruh

pemberian rhizobium dan pupuk urea yang berbeda terhadap pertumbuhan dan

hasil kacang tunggak.



I.4. Hipotesis

1. Pemberian rhizobium akan meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman

kacang tunggak.

2. Pemberian pupuk urea yang tepat meningkatkan pertumbuhan dan hasil

tanaman kacang tunggak.

3. Terjadi interaksi antara pemberian rhizobium dan dosis pupuk urea pada

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tunggak.


