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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kedelai merupakan komoditas penting di Indonesia karena merupakan 

sumber protein disamping sebagai sumber lemak, vitamin, dan mineral bagi 

masyarakat. Disamping itu, kedelai merupakan bahan baku berbagai industri dan 

pakan ternak (Muhibuddin, 2010).  

Kebutuhan kedelai di Indonesia setiap tahun selalu meningkat seiring 

dengan pertambahan penduduk dan perbaikan pendapatan per kapita. Oleh karena 

itu, diperlukan suplai kedelai tambahan yang harus diimpor karena produksi 

dalam negeri belum dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Lahan budidaya kedelai 

pun diperluas dan produktivitasnya ditingkatkan. Untuk pencapaian usaha 

tersebut, diperlukan aplikasi teknologi pertanian termutakhir untuk meningkatkan 

buudidaya kedelai.  

Kedelai mengandung kadar protein lebih dari 40% dan lemak 10 –15%. 

Hingga saat ini kedelai masih merupakan bahan pangan sumber protein nabati 

yang paling murah, total permintaan kedelai untuk bahan pangan di Indonesia 

mecapai  95% dari total kebutuhan kedelai nasional (Adisarwanto et al., 2007). 

Kedelai merupakan tanaman semusim yang membutuhkan asupan unsur hara 

untuk tumbuh. Tanaman kedelai memiliki bintil akar Rhizobium yang mampu 

mengikat nitrogen bebas. Sehingga kandungan bakteri dalam bintil akar sangat 

menunjang pertumbuhan tanaman kedelai untuk memberikan hasil panen terbaik. 

Bakteri Rhizobium adalah salah satu contoh kelompok bakteri yang 

berkemampuan sebagai penyedia hara bagi tanaman. Bila bersimbiosis dengan 



 
 

 
 

tanaman legum seperti kedelai, kelompok bakteri ini akan menginfeksi akar 

tanaman dan membentuk bintil akar di dalamnya, dan memfiksasi nitrogen 

atmosfer bila berada di dalam bintil akar dari mitra legumnya. Rhizobium 

berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman khususnya berkaitan dengan masalah 

ketersediaan nitrogen bagi tanaman inangnya (Sutanto, 2002). 

Menurut Sopacua (2014) pada penelitian tanaman kedelai di wilayah 

Seram dengan  jenis tanah andosol pemberian inokulan Rhizobium dosis 3 gram, 5 

gram dan 7 gram berpengaruh nyata pada rerata jumlah bintil akar tanaman 

kedelai berturut-turut sebesar 7,6 helai, 9,07 helai dan 7 helai. 

Sugito (2015) menyatakan  bahwa pemberian Rhizobium pada tanaman 

kacang tanah sebesar 10 g/kg benih memberikan jumlah bunga tertinggi pada 

umur 35 hari setelah tanam (HST) sebesar 17,50 buah dibandingkan dengan tanpa 

pemberian Rhizobium yang hanya mencapai 10,83 buah. Jumlah polong  tertinggi 

(18,87 buah) terjadi pada pemberian Rhizobium sebesar 10 g/kg benih, sementara 

tanpa pemberian Rhizobium memberikan jumlah polong yang terendah (11,07 

buah) .   

Mikoriza adalah suatu bentuk asosiasi simbiotik antara akar tumbuhan 

tingkat tinggi dan miselium cendawan tertentu. Nuhamara (1993) dalam Subiksa 

(2002) menyatakan, bahwa mikoriza adalah suatu struktur yang khas yang 

mencerminkan adanya interaksi fungsional yang saling menguntungkan antara 

suatu autobion/tumbuhan. Struktur yang terbentuk dari asosiasi ini tersusun secara 

beraturan dan memperlihatkan spektrum yang sangat luas, baik dalam hal 

tanaman inang, jenis cendawan maupun penyebarannya (Subiksa, 2002). Setiadi 



 
 

 
 

(2003), menyebutkan bahwa mikoriza juga sangat berperan dalam meningkatkan 

toleransi tanaman terhadap kondisi lahan kritis, yang berupa kekeringan dan 

banyak terdapatnya logam-logam berat sehingga dapat meningkatkan penyerapan 

jumlah P yang tersedia bagi tanaman. 

Probosari (2009) menyatakan bahwa  pengaruh mikoriza pada tanaman 

kedelai pada   parameter  berat  kering  tanaman  kedelai  menunjukkan  bahwa  

perlakuan mikoriza 125 g/tanaman menunjukkan hasil terbaik dengan rata-rata  

1,784 g,  dibanding dengan  perlakuan mikoriza 100 g/tanaman dengan  rata-rata  

1,49 g, perlakuan mikoriza 75 g/tanaman menghasilkan berat kering rata-rata 

1,186  g,  perlakuan mikoriza 50 g/tanaman menghasilkan berat kering rata-rata 

0,84  g  dan  tanpa mikoriza 0,658  g. 

Untuk meningkatkan produktivitas kedelai dapat dilakukan dengan cara 

pemberian inokulan  Rhizobium dan aplikasi MVA. Inokulan Rhizobium diberikan 

dengan harapan mampu bersimbiosis dengan akar tanaman kedelai sehingga 

asupan nitrogen pada tanaman mampu terpenuhi secara optimal, sedangkan 

aplikasi MVA yang diberikan untuk mengetahui apakah MVA mampu 

bersimbiosis atau tumbuh beriringan dengan Rhizobium. 

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian mengenai dosis 

inokulan Rhizobium dan dosis MVA untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya 

pada pertumbuhan dan hasil tanaman tanaman kedelai (Glycine max L. Merril) 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dosis inokulan Rhizobium berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kedelai (Glycine max L. Merril)? 



 
 

 
 

2. Apakah dosis MVA berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

kedelai (Glycine max L. Merril)? 

3. Apakah ada interaksi antara dosis inokulan Rhizobium dan MVA terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glycine max L. Merril)? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh dosis inokulan Rhizobium terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glycine max L. Merril). 

2. Untuk mengetahui pengaruh dosis MVA terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kedelai (Glycine max L. Merril). 

3. Untuk mengetahui interaksi dosis inokulan Rhizobium dan MVA terhadap 

pertumbuhan dan  hasil tanaman kedelai (Glycine max L. Merril). 

D. Hipotesa 

1. Diduga dosis inokulan Rhizobium berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kedelai (Glycine max L. Merril). 

2. Diduga dosis MVA berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

kedelai (Glycine max L. Merril). 

3. Diduga terdapat interaksi antara dosis inokulan Rhizobium dan MVA 

terhadap pertumbuhan dan  hasil tanaman kedelai (Glycine max L. Merril).


