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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revolusi hijau (Green Revolution) yang dicanangkan pada tahun 1970-an

telah mengubah wajah pertanian, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di seluruh

dunia. Perubahan yang terjadi yaitu adanya praktik budidaya secara tradisional

menjadi praktik budidaya modern dengan maraknya pemakaian pupuk anorganik,

pestisida kimia, dan herbisida kimia. Praktik budidaya yang bertumpu pada input

kimiawi memang dapat meningkatkan produksi pangan, tetapi  penerapan dalam

jangka waktu panjang dapat menyebabkan kemunduran pada sifat-sifat fisik,

kimia, dan biologi tanah sehingga kesuburan tanah menurun dan produksi

tanaman budidaya juga mengalami penurunan (Zulkarnain, 2009).

Dampak penggunaan pupuk kimia buatan yang berlebihan untuk

mengembalikan kesuburan tanah memacu kesadaran masyarakat maupun peneliti

untuk mencari metode alternatif yang berwawasan lingkungan. Beberapa

penelitian untuk menghasilkan teknologi yang dapat meningkatkan kesuburan

tanah tanpa menggunakan pupuk kimia telah banyak dilakukan. Salah satu

teknologi yang dikembangkan yaitu pemanfaatan pupuk mikroba. Pupuk mikroba

dapat diaplikasikan pada tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah (Surya,

2006).

Penggunaan pupuk mikroba merupakan alternatif untuk menggantikan

pupuk kimia. Menurut Yulneriwarni (2008) sebelum pupuk mikroba diproduksi

dalam skala besar, perlu dikaji dalam skala laboratorium untuk mengetahui laju

pertumbuhan  dan penggunaan substrat. Pembuatan pupuk mikroba dapat

dilakukan dengan fermentasi.
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Bakteri Rhizobium merupakan kelompok bakteri berkemampuan sebagai

penyedia hara bagi tanaman kedelai, bila bersimbiosis dengan tanaman legum,

kelompok bakteri ini mampu menginfeksi akar tanaman dan membentuk bintil

akar. Bintil akar berfungsi  mengambil nitrogen di atmosfer dan menyalurkannya

sebagai unsur hara yang diperlukan tanaman inang. Rhizobium mampu

menyumbangkan N dalam bentuk asam amino pada tanaman leguminosa

(Novriani, 2011).

Menurut Manalu (2011) penggunaan Rhizobium membantu pertumbuhan

Acacia crassicarpa selama masa semai dan dapat mengurangi penggunaan pupuk

urea. Koloni bakteri Rhizobium bersimbiosis dengan akar  tanaman legum,

membentuk bintil akar yang berperan dalam penyematan nitrogen. Rhizobium

yang berasosiasi dengan tanaman legum mampu menyemat 100-300 kg N/ha

dalam satu musim dan meninggalkan sejumlah N untuk tanaman berikutnya

(Sutanto, 2002). Berdasarkan penelitian Pamungkas (2014) Rhizobium yang

berasal dari tumbuhan leguminosa lahan gambut yang pertumbuhannya baik dan

tercepat berasal dari isolasi bintil akar Clitoria laurifolia Poir., Acacia sp. dan

Albizia sp. diharapkan dapat digunakan sebagai sumber Biofertilizer untuk itu

perlu dilakukan tahap uji dalam skala laboratorium.

Pembuatan pupuk mikroba dapat dilakukan dengan fermentasi. Fermentasi

dilakukan dalam skala laboratorium, skala pilot plan, dan skala industri.

Fermentasi skala laboratorium  digunakan untuk uji coba kemampuan mikroba

atau untuk penelitian yang terkait dengan peningkatan produksi oleh mikroba

(Yulneriwarni, 2008).
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Faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba yaitu

nutrisi, suhu, pH, dan aerasi (kebutuhan O2) (Hajoeningtijas, 2012). Sementara

menurut Jumari et al. (2009) pertumbuhan mikroba dipengaruhi oleh suhu, udara

atau oksigen, pH, mikroba, nutrisi dan waktu.

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian optimalisasi

produksi sel Rhizobium dari tumbuhan leguminosa lahan gambut sebagai

Biofertilizer, sehingga Biofertilizer yang dihasilkan diaplikasikan ke tanah dan

tanaman yang tepat.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor (waktu, sumber substrat, konsentrasi

substrat, aerasi dan suhu) yang mempengaruhi pembelahan sel secara

optimal.

2. Aplikasi faktor optimal untuk jenis sumber Rhizobium yang berbeda dalam

skala 500 mL.

1.3. Manfaat Penelitian

Aplikasi faktor optimal (waktu, sumber substrat, konsentrasi substrat,

aerasi dan suhu) untuk pembuatan Biofertilizer sehingga dapat diaplikasikan ke

tanaman dan tanah dengan tepat.


