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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Dalam 5 tahun terakhir produksi nasional kedelai tergolong rendah berkisar 600-

700 ribu ton per tahun dengan kebutuhan kedelai nasional mencapai 2 juta ton 

pada tahun 2007, sehingga untuk menutupi kekurangan produksi pemerintah 

terpaksa mengimpor kedelai sebanyak 1,3 juta ton atau dua kali lipat dari produksi 

nasional (Hermanto, 2008). 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 

(BBSDLP) telah mengidentifikasi sumber daya lahan berdasarkan kondisi 

biofisiknya untuk menilai tingkat kesesuaian dan arahan pengembangannya di 17 

provinsi, salah satunya adalah provinsi Lampung (Hermanto, 2008). 

Peningkatan produksi kedelai di Indonesia pada umumnya, khususnya Provinsi 

Lampung, sangat mungkin terjadi melalui peningkatan produktivitas lahan, 

perluasan areal tanam dan juga teknik budidaya yang memadai. 

Salah satu kendala dalam peningkatan produksi kedelai di Provinsi Lampung 

adalah keadaan tanahnya yang termasuk dalam Tanah Ultisol.  Menurut Soekardi 

dkk. (1993), Tanah Ultisol memiliki ciri tanah berwarna merah kuning yang sudah 

mengalami proses pelapukkan iklim lanjut sehingga merupakan tanah yang 

berpenampang dalam sampai sangat dalam (> 2 m) dan menunjukkan adanya 
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peningkatan fraksi liat dalam jumlah tertentu pada horizon tanah yang dikenal 

sebagai horizon argilik.  

Kemudian Purwani dkk. (2008) menyatakan sebagian besar tanah-tanah mineral 

masam pada lahan kering di Lampung adalah kahat fosfor (P).  Rendahnya 

ketersediaan hara P berkaitan dengan tanah yang berkembang dari bahan induk 

sedimen dan tufa masam yang berkadar P rendah. 

Untuk mencapai peningkatan produksi kedelai harus pula diiringi dengan  

peningkatan produktivitas Tanah Ultisol dengan cara penambahan bahan organik 

dan pupuk kimia.  Aplikasi pupuk anorganik yang diterapkan petani umumnya, 

belum termasuk dalam kategori pupuk berimbang, yaitu pemupukan berdasarkan 

status hara dan kebutuhan hara tanaman itu sendiri sehingga effisiensi penggunaan 

pupuk dan produksi meningkat tanpa merusak lingkungan akibat pemupukan 

berlebihan (Anjani, 2013).   

Pemberian pupuk kimia tanpa bahan organik dapat menurunkan kesuburan tanah, 

meskipun pupuk kimia yang diberikan dengan takaran tinggi (Gusmaini dan 

Sugiarto, 2004).  Menurut Las dkk. (2002 dalam Sirappa dan Razak 2007), 

pemakaian pupuk kimia yang dilakukan secara intensif terutama penggunaan 

pupuk makro N, P,dan K, tanpa adanya bahan organik dapat menurunkan 

produktivitas lahan. 

Penambahan bahan organik atau pupuk organik bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi penggunaan pupuk kimia, serta meningkatkan serapan unsur hara oleh 

tanaman (Ma dkk., 2001).  Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan pupuk 

alternatif berupa pupuk organik sebagai pensubstitusi pupuk kimia.  Nugroho dkk. 
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(2012) telah memformulasi pupuk organik baru yang dipopulerkan dengan nama 

Organonitrofos yang merupakan hasil dekomposisi kotoran sapi segar dan batuan 

fosfat alam yang ditambahkan dengan mikroorganisme pelarut P (Aspergillus 

niger dan Pseudomonas fluorescens) dan mikroorganisme penambat N 

(Azotobacter sp. dan Azospirillum sp.).   

Pupuk Organonitrofos merupakan pupuk baru, pupuk ini telah diuji melalui 

percobaan pot dan percobaan lapang (Nugroho dkk., 2012).  Untuk tanaman tomat 

percobaan lapang telah dilakukan pada musim tanam pertama yang dilakukan saat 

musim kemarau (Anjani, 2013) dan musim tanam kedua yang dilakukan pada saat 

musim penghujan (Yupitasari, 2013), sedangkan untuk tanaman kedelai 

percobaan lapang akan dilakukan pada musim tanam ketiga.  Oleh karena itu 

penelitian lanjutan ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh 

pemberian pupuk Organonitrofos dan kombinasinya dengan pupuk kimia terhadap 

pertumbuhan, serapan hara dan produksi tanaman kedelai pada musim tanam 

ketiga.  

 

1.2 Tujuan  

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dosis terbaik dari kombinasi pupuk Organonitrofos dengan 

pupuk kimia dalam meningkatkan pertumbuhan, serapan hara dan produksi 

tanaman kedelai pada musim tanam ketiga. 
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2. Menguji efektivitas pupuk Organonitrofos dan kombinasinya dengan pupuk 

kimia secara agronomi maupun secara ekonomi pada tanaman kedelai musim 

tanam ketiga. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Lahan kering masam merupakan salah satu ekosistem sumberdaya lahan yang 

mempunyai potensi besar untuk pembangunan pertanian, baik tanaman pangan, 

hortikultura, maupun perkebunan.  Lahan kering masam memiliki nilai strategis 

dalam mendukung program pembangunan pertanian dengan sistem berkelanjutan, 

khususnya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. 

Untuk meningkatkan produksi tanaman kedelai kita dapat melakukan beberapa 

cara yaitu melalui peningkatan produktivitas lahan, perluasan areal tanam dan 

juga teknik budidaya yang memadai.  Peningkatan produktivitas lahan dapat 

dilakukan dengan mengkombinasikan pupuk anorganik dengan pupuk organik 

secara berimbang dan sesuai kebutuhan tanaman. 

Peningkatan produktivitas lahan khususnya di Provinsi Lampung cukup sulit 

dilakukan, hal ini karena jenis tanah yang tersebar di beberapa daerah di Provinsi 

Lampung merupakan Tanah Ultisol.  Menurut Prasetyo dan Suriadikarta (2006), 

kesuburan alami Tanah Ultisol umumnya terdapat pada horizon A yang tipis 

dengan kandungan bahan organik yang rendah dengan pH tanah yang rendah 

Menurut Hilman dan Rosliani (2002), penggunaan pupuk kimia sebenarnya telah 

berhasil melipat gandakan produksi pertanian.  Namun dalam jangka panjang 
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penggunaan pupuk kimia dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah dan merusak 

lahan pertanian dan lingkungan. 

Hasil penelitian Suhaedi (2005) menunjukkan bahwa pupuk organik mempunyai 

beberapa kemampuan antara lain menambah unsur hara tanaman, meningkatkan 

aktivitas mikroorganisme, dan menambah kadar bahan organik tanah.  Menurut 

Sarno (2009), pemupukan pada tanaman dengan kombinasi pupuk anorganik dan 

pupuk organik dapat meningkatkan bobot kering tanaman bagian atas dan bobot 

kering akar dibandingkan hanya menggunakan pupuk organik saja.   

Hasil penelitian pada musim tanam pertama yang ditanami tanaman tomat 

dilakukan oleh Anjani (2013) menunjukan bahwa kombinasi beberapa dosis 

pupuk kimia dengan pupuk Organonitrofos secara sinergis menghasilkan tinggi 

tanaman, dan jumlah cabang terbaik pada perlakuan dosis urea 100 kg ha
-1

, SP 36 

50 kg ha
-1

, KCl 50 kg ha
-1

, Organonitrofos 1000 kg ha
-1

.  Sedangkan jumlah buah, 

bobot buah segar tomat dan serapan hara N, P dan K tertinggi terdapat pada 

perlakuan pupuk Organonitrofos tunggal 5000 kg ha
-1

 dan pada perlakuan dosis 

urea 100 kg ha
-1

, SP 36 50 kg ha
-1

, KCl 50 kg ha
-1

, Organonitrofos 2.000 kg ha
-1

. 

Sedangkan, hasil penelitian sebelumnya yaitu pada musim tanam kedua yang 

ditanami tanaman tomat dilakukan oleh Yupitasari (2013) menunjukan bahwa 

perlakuan pemupukan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat 

yang dapat dilihat dari peningkatan tinggi tanaman dan jumlah cabang pada 

minggu ke-1 hingga ke-4.  Sedangkan jumlah buah, bobot segar buah tomat, dan 

serapan hara N, P dan K tertinggi terdapat pada perlakuan urea 100 kg ha
-1

, SP 36 

50 kg ha
-1

, KCl 50 kg ha
-1

, Organonitrofos 1000 kg ha
-1

.  
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Pada musim tanam kedua bobot segar buah tomat mengalami penurunan bila 

dibandingkan dengan bobot segar buah tomat pada musim tanam pertama. 

Penurunan bobot segar buah tomat disebabkan karena pada musim tanam kedua, 

budidaya tomat dilaksanakan pada musim hujan, yang sangat rentan terserang 

penyakit karna kelembaban, temperatur dan curah hujan yang tinggi (Yupitasari, 

2013).  Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat pengaruh pupuk 

Organonitrofos dan kombinasinya dengan pupuk kimia terhadap pertumbuhan, 

serapan hara dan produksi tanaman kedelai pada musim tanam ketiga, agar dapat 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya lahan dan sumber daya alam sehingga 

terjadi kesinambungan yang saling melengkapi.  

 

1.4 Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan yaitu: 

1. Terdapat kombinasi pupuk Organonitrofos dengan pupuk kimia yang terbaik 

dalam meningkatkan pertumbuhan, serapan hara dan produksi tanaman 

kedelai pada musim tanam ketiga. 

2. Terdapat kombinasi pupuk Organonitrofos dan kombinasinya dengan pupuk 

kimia yang paling efektif secara agronomi maupun secara ekonomi pada 

tanaman kedelai musim tanam ketiga. 

 


