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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedelai (Glycine max (L.) Merrill) merupakan komoditi pangan utama setelah

padi dan jagung, tergolong tanaman kacang-kacangan sebagai sumber protein,

lemak, serta vitamin. Setiap 100 gram biji kedelai rata-rata mengandung 330 kalori,

35% protein, 18% lemak, 35% karbohidrat, 10% air, serta beberapa mineral seperti

Ca, Fe, vitamin A, dan vitamin B1 (Pato dan Yusmarini, 2002). Biji kedelai, selain

sebagai bahan makanan juga merupakan bahan dasar untuk industri pangan,

sedangkan batang dan daunnya juga dapat bermanfaat sebagai pakan ternak, pupuk

hijau dan akar-akar yang tertinggal di dalam tanah maupun daun yang rontok dapat

memperbaiki kesuburan tanah (Suprapto,2001).

Kedelai mempunyai prospek untuk dikembangkan di Riau, hal ini dapat dilihat

dengan meningkatnya produksi kedelai dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011

produksi kedelai sebesar 7.350 ton biji kering atau naik sebesar 36,08%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 5.830 ton biji kering (Badan Pusat

Statistik, 2012). Produksi kedelai di Riau masih tergolong rendah disebabkan

pandangan petani yang menganggap kedelai sebagai tanaman sampingan sehingga

rendahnya penerapan teknologi budidaya kedelai dan bergesernya lahan pertanian

menjadi pemukiman dan perindustrian. Berdasarkan data di atas maka produksi

kedelai perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Semakin sempitnya lahan pertanaman yang ideal bagi pertumbuhan tanaman,

menjadi kendala tersendiri. Hal tersebut terjadi karena banyaknya lahan pertanian

yang dijadikan areal pemukiman, sehingga lahan yang tersedia adalah lahan
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marginal, salah satunya adalah lahan gambut. Lahan gambut secara umum memiliki

kejenuhan basa rendah, memiliki kandungan unsur K, Ca, Mg, P yang rendah dan

juga memiliki kandungan unsur mikro seperti Cu, Zn, Mn, serta B yang rendah

pula. Beberapa jenis tanaman dapat melakukan hubungan simbiosis dengan bakteri

penambat N dan cendawan akar, sehingga diharapkan tanaman dapat tumbuh

dengan baik meskipun ditanam pada media yang kurang subur, salah satu jenis

cendawan akar yang dapat meningkatkan penyerapan unsur hara adalah mikoriza

(Gemayel, 2008).

Mikoriza merupakan jamur tanah yang hidupnya berdekatan dengan perakaran

tanaman dan bersifat saling menguntungkan. Hifa jamur mikoriza berperan dalam

meningkatkan pengambilan P dengan cara memperluas daerah penyerapan dari

sistem perakaran tanaman, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengolah kembali

residu P yang menumpuk di dalam tanah. Mikoriza berperan dalam meningkatkan

pertumbuhan tanaman dengan bertambahnya kemampuan akar dalam menyerap

unsur hara yang dibutuhkan tanaman serta dapat meningkatkan ketahanan tanaman

terhadap serangan patogen akar dan tahan terhadap kondisi cekaman tertentu,

khususnya kekeringan (Widari, 2007).

Beberapa kelebihan jamur akar dalam membantu perkembangan tanaman yang

diperoleh dalam banyak penelitian antara lain dapat meningkatkan ketahanan

tanaman terhadap kekeringan dan kelembaban, selain itu juga dapat meningkatkan

ketahanan terhadap serangan patogen akar atau tanah (Nusantara, 2011). Cendawan

ini dapat memproduksi senyawa antibiotik dan merancang sistem pertahanan pada

tanaman inang (Herawati dan Setiamiardja, 2000). Rao (1982) cit. Rahmadani

(2007) menambahkan bahwa keunggulan lain dari cendawan ini adalah dapat
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meningkatkan aktivitas mikroba dalam tanah, yang selanjutnya dapat menyediakan

unsur hara yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Pada tanaman di tanah

bertekstur lempung liat berpasir secara nyata menyebabkan agregat tanah menjadi

lebih baik, lebih berpori dan memiliki permeabilitas tinggi, namun tetap memiliki

kemampuan memegang air yang cukup untuk menjaga kelembaban tanah. Thomas

et al. (1993) cit. Widari (2007) dan Gemayel (2008) menambahkan bahwa

cendawan ini berperan dalam pembentukan beberapa zat pengatur tumbuh seperti

sitokinin dan giberelin. Penelitian Zuhry dan Puspita (2008) mendapati bahwa

pemberian dosis mikoriza 40 g/tanaman pada tanaman kedelai memberikan hasil

terbaik, dibandingkan dengan tanpa pemberian mikoriza pada peubah hari muncul

bunga (34,40 HST dan 38,20 HST), jumlah polong (84,90 buah dan 50,90 buah),

dan berat biji kering per tanaman (38,13 g dan 21,24 g). Berdasarkan permasalahan

tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Pemberian

Mikoriza Vesikular Arbuskular dengan Dosis yang Berbeda terhadap Pertumbuhan

dan Hasil Tanaman Kedelai (Glycine max (L.) Merrill)”.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui pengaruh pemberian Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) dengan

dosis yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai.

2. Mendapatkan dosis mikoriza yang terbaik pengaruhnya terhadap pertumbuhan

dan hasil tanaman kedelai.

1.3. Manfaat

1. Memberikan informasi tentang dosis MVA yang tepat pada tanaman kedelai.

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
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1.4. Hipotesis

1. Pemberian beberapa dosis MVA memberi pengaruh yang berbeda terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai.

2. Diduga dosis mikoriza 40 g/tanaman memberikan pengaruh terbaik terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai.


