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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan penduduk yang besar. 

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan berakibat meningkatnya 

kebutuhan akan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan 

berbagai usaha untuk meningkatkan hasil pertanian, salah satu usaha yang 

dilakukan dengan pemupukan. Pemupukan merupakan upaya penambahan 

nutrisi yang dapat mendukung  kelangsungan hidup tanaman dan memperbaiki 

sifat fisik tanah. Pupuk merupakan bahan yang mengandung nutrisi untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan produksi dan kualitasnya.  

Penggunaan pupuk terus meningkat untuk meningkatkan hasil produksi. 

Selama ini petani lebih memilih pupuk kimia (anorganik) untuk asupan nutrisi 

tanaman dengan harapan mendapatkan hasil yang optimal. Pupuk kimia 

dianggap sebagai cara terbaik untuk meningkatkan hasil produksi petanian. Hal  

tersebut dapat terjadi karena pupuk kimia praktis dalam penggunaanya, dan 

memiliki kandungan hara makro (NPK) yang dibutuhkan oleh tanaman dalam 

jumlah besar. Selain itu, pupuk kimia memberikan perubahan yang cepat, 

mudah diperoleh dengan harga yang murah karena mendapatkan subsidi dari 

pemerintah. Namun beberapa tahun ini, peristiwa kelangkaan pupuk kimia 

terjadi pada setiap musim tanam tiba, dan dari peristiwa tersebut 
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mengindikasikan bagaimana pupuk kimia sudah menjadi kebutuhan dasar bagi 

petani. 

Hal yang  harus diwaspadai bahwa aplikasi pupuk kimia yang lebih untuk 

meningkatkan produksi pertanian justru berpotensi merusak lahan pertanian. 

Kondisi tersebut diperparah dengan defisitnya bahan organik tanah yang terjadi 

dihampir semua lahan pertanian. 

Penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan dapat mengakibatkan 

pengerasan tanah yang disebabkan oleh penumpukan sisa pupuk kimia 

sehingga tanah sulit terurai. Semakin keras tanah dapat menyebabkan: 1). 

Tanaman semakin sulit menyerap unsur hara, 2). Pemakaian dosis pupuk yang 

lebih tinggi untuk mendapatkan hasil sama dengan hasil panen sebelumnya, 3). 

Sistem perakaran terganggu sehingga fungsi akar kurang optimal 

(Notohadiprawiro, 2006). 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan suatu usaha 

untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia. Salah satu solusi yang dapat 

ditempuh yaitu menggunakan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia.  

Dalam Permentan No.2/Pert/Hk.060/2/2006, pupuk organik merupakan pupuk 

yang terdiri atas bahan organik. Bahan ini dapat berasal dari tanaman, dan atau 

hewan yang telah melalui proses rekayasa yang digunakan mensuplai bahan 

organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Bahan-bahan 

organik ini yang biasa disebut sebagai kompos oleh para petani.  

Untuk  meningkatkan kualitasnya, terutama dari sisi kelimpahan mikroba, 

pupuk organik dapat dikombinasikan dengan pupuk hayati. Pupuk hayati 
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merupakan produk biologi aktif, terdiri dari mikroba yang dapat berfungsi 

sebagai penyedia hara dalam tanah sehingga dapat tersedia bagi tanaman, 

meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan kesehatan tanah 

(Suriadikarta, 2006). 

Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) dikenal sebagai pupuk hayati yang 

mampu meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman. CMA mampu 

bersimbiosis dengan lebih dari 97% jenis tanaman yang ada di alam (Mosse, 

1981). CMA memiliki kemampuan untuk menyerap unsur hara baik makro 

maupun mikro, sehingga tanaman tahan terhadap kekeringan. Namun, 

simbiosis antara CMA dengan tanaman inang memberikan pengaruh yang 

bervariasi tergantung sinergisitas metabolisme para simbion dalam penyerapan 

nutrisi. Menurut Turjaman (2003) infeksi akar tanaman oleh mikoriza 

ditentukan oleh kompatibilitas antara CMA dan tanaman. Dalam hal ini, 

kompatibilitas merupakan  suatu kesesuaian fungsional dalam aktifitas fisiologi 

antara para simbion. 

Berdasarkan  penelitian  Nurhayati (2012), perlakuan dengan berbagai 

jenis tanaman inang (kudzu, jagung dan kedelai) dan jenis sumber inokulum 

mempengaruhi derajad infeksi CMA dan serapan phospat tanaman.  Hal ini 

sesuai dengan Sieverding (1991), bahwa jenis tanaman yang berbeda akan 

menunjukkan reaksi yang berbeda pula  terhadap infeksi mikoriza dan secara 

tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kolonisasi mikoriza. 

Hortikultura merupakan  komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi. 

Tanaman hortikultura mencakup buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan 
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tanaman obat-obatan. Dengan beragamnya jenis tanaman hortikultura, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang kompatibilitas CMA terhadap 

tanaman-tanaman hortikultura. Walaupun tanaman-tanaman hortikultura dapat 

bersimbiosis dengan CMA, akan tetapi tingkat kompatibilitas tanaman-

tanaman tersebut dapat berbeda-beda antara spesies satu dengan yang lainnya, 

bahkan dalam satu spesies. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui kompatibilitas CMA terhadap beberapa tanaman. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Kompatibilitas  Tanaman Tomat dan Cabai Dengan Kombinasi 

Pupuk Organik dan Hayati (Cendawan Mikoriza Arbuskula) “. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi untuk menghindari 

perluasan masalah, agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan penelitian 

yang sesuai dengan judul. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian ini adalah tanaman tomat dan cabai. 

2. Objek penelitian ini adalah kombinasi pupuk organik dan hayati (CMA). 

3. Parameter yang diukur adalah kompatibilitas CMA dengan akar tanaman 

tomat dan cabai yang meliputi persentase kolonisasi (hifa internal, hifa 

eksternal, vesikula dan arbuskula) serta sporulasi dalam akar. 

Kompatibilitas dalam penelitian ini merupakan  suatu kesesuaian 

fungsional dalam aktifitas fisiologis antara CMA dengan tanaman. 

4. Tanaman yang digunakan dalam penelitian adalah tomat dan cabai. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah kompatibilitas akar tanaman tomat dan 

cabai dengan kombinasi pupuk organik dan hayati (CMA)? 

 

D. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompatibilitas akar tanaman 

tomat dan cabai dengan kombinasi pupuk organik dan hayati (CMA). 

 

E. Manfaat  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat pupuk hayati 

dan organik. 

2. Manfaat untuk pengembangan dan inovasi materi pembelajaran 

bioteknologi. 

3. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya 


