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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang  

Kerusakan tanah pertanian merupakan isu penting karena umumnya tidak 

dapat diperbaiki terutama pada sifat biologi dan fisika tanah. Penelitian dan 

publikasi mengenai kerusakan tanah pertanian khususnya tanah budidaya sayuran 

di dataran tinggi masih terbatas. Jenis penggunaan lahan tersebut tersebar luas di 

Indonesia dan potensial mengalami kerusakan tanah. Kerusakan tanah 

dikhawatirkan berdampak negatif terhadap komunitas mikroba tanah yang sensitif 

terhadap perubahan lingkungan, misalnya bakteri pelarut fosfat. Bakteri pelarut 

fosfat (BPF) berperan dalam meningkatkan jumlah P-tersedia tanah dan 

pertumbuhan tanaman pada tanah yang kahat P seperti Andisol. Fungsi BPF 

tersebut dipengaruhi oleh jumlah populasi dan kemampuan BPF serta 

heterogenitas sifat tanah pada sistem pengelolaan yang berbeda. Peranan BPF 

indigenus perlu diberdayakan untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan 

menghemat pupuk P.  

Evaluasi tanah budidaya pertanian dataran tinggi pada lahan deforestasi 

diperlukan untuk mencegah kerusakan tanah. Tanah dataran tinggi yang umumnya 

tergolong Andisol dan ditanami sayuran (Kurnia et al., 2002), sangat potensial 

mengalami kerusakan (Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia, 2009). Kerusakan tanah umumnya tidak bisa diperbaiki (van de Koppel 

et al., 1997) dan menyebabkan degradasi lahan. Degradasi lahan dapat 

menurunkan produktivitas pertanian sebesar 40-75% (IFPRI, 2000). Oleh karena 
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itu, peraturan berikut diberlakukan guna mencegah dan mengendalikan kerusakan 

tanah di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 150 Tahun 2000 tentang 

Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. Pengawasan dan 

pengendalian kerusakan lingkungan melalui PP Nomer 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomer 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan 

Tanah untuk Produksi Biomassa, Nomer 19 Tahun 2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota serta Nomer 20 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 

Tingkat kerusakan tanah yang dinyatakan dalam indeks kerusakan tanah 

(IKT) menggambarkan perubahan relatif sifat-sifat tanah yang dibandingkan 

dengan tanah pada ekosistem tidak terganggu disekitarnya (Islam dan Weil, 2000). 

Nilai IKT sangat beragam antar jenis tanaman dan pola tanam. Nilai IKT tanah 

budidaya tanaman pangan di Cina lebih tinggi dibandingkan tumpangsari semak 

dengan kacang liar dan apel dengan orchard (Wang, et al., 2001). Nilai IKT 

Andisol di Afromontane, Ethiopia yang ditanami jagung dan sorghum menjadi 

negatif setelah 34 tahun dibudidayakan (Lemenih, 2004). Nilai IKT di Indonesia 

adalah -33% di Bengkulu (Handayani, 2004); serta 0,44% (tanah sawah) dan -

0,1% (tegalan) di Karanganyar (Primadani, 2008). Nilai IKT tanah budidaya 

sayuran dataran tinggi belum diketahui walaupun jenis lahan tersebut tersebar luas 

di Indonesia dan peka mengalami kerusakan tanah. 
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Mikroba sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, termasuk mikroba 

pelarut fosfat. Mikroba pelarut fosfat (MPF) dapat membantu mengatasi masalah 

rendahnya kadar P-tersedia di dalam tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. 

Antara 30-80% dari total P tanah pertanian adalah P-organik yang sebagian besar 

(60-80%) terikat dalam bentuk fitat (Dalal, 1977; Schachtman et al., 1998). Fitat 

dan P-anorganik yang tidak larut dapat diubah menjadi P-tersedia oleh MPF.  

Kadar P tanah yang segera tersedia bagi tanaman adalah <1% dari 200 

sampai 3.000 ppm P-total tanah (Harrison, 1987; Richardson et al., 2009) karena 

sebagian besar P tanah terimobilisasi (Hao et al., 2002). Pada tanah dengan kadar 

P-tersedia yang tergolong tinggi, ion P tidak selalu dapat diserap oleh tanaman 

(Morgan, 2005). Upaya umum untuk meningkatkan kadar P-tersedia tanah adalah 

penambahan pupuk P-anorganik dan dolomit. Kedua bahan tersebut dibuat dari 

bahan alam yang tidak dapat diperbaharui dan penggunaan pupuk P dapat 

meningkatkan akumulasi residu P yang terimobilisasi di dalam tanah.  

Mikroba pelarut fosfat berasosiasi dengan beragam jenis tanaman (Keneni et 

al., 2010; Sharma et al 2012). Di antara MPF, jumlah populasi bakteri pelarut 

fosfat (BPF) >50% lebih tinggi daripada jamur (Keziah et al., 2012) dan terbukti 

lebih efektif (Alam et al., 2002). Kelompok BPF dapat meningkatkan serapan P 

dan produksi tanaman (Afzal et al, 2005) melalui pelarutan P dan produksi 

fitohormon sehingga BPF potensial dikembangkan sebagai pupuk hayati.  

Penelitian mengenai BPF telah banyak dilakukan selama beberapa dekade. 

Populasi BPF dipengaruhi oleh sifat-sifat tanah seperti bahan organik dan kadar P 

(Kim et al., 1998). Souchie et al. (2006) menemukan bahwa jumlah total populasi 
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BPF lebih tinggi pada tanah hutan dibandingkan tanah budidaya rumput pakan 

ternak. Jumlah total populasi BPF berkorelasi positif dengan kadar C-organik dan 

N-total (Keziah et al., 2012). Mineralisasi P berkorelasi positif dengan kadar P 

(Lin Zang et al., 2014). Diantara beragam penelitian tersebut, publikasi mengenai 

total populasi dan kemampuan BPF yang diisolasi dari tanah budidaya sayuran 

masih terbatas (Alia et al., 2013).  
Potensi BPF sebagai pupuk hayati ditentukan oleh kemampuannya 

beradaptasi di dalam tanah dan berasosiasi dengan akar. Jumlah populasi BPF 

yang diinokulasikan cepat menurun di dalam tanah (Jacoud et al., 1998) sehingga 

inokulan BPF ditambahkan pada jumlah populasi yang lebih tinggi dibandingkan 

populasi alaminya di dalam tanah (Sabaruddin et al., 2010). Inokulan BPF 

mengkoloni akar dengan bantuan eksudat akar. Oleh karena BPF potensial jarang 

tersedia maka diperlukan pemberdayaan BPF indigenus sebagai pupuk hayati.  

Desa Candikuning adalah salah satu daerah utama penghasil sayuran dataran 

tinggi di Bali. Budidaya sayuran di desa tersebut dilakukan secara intensif pada 

lahan deforestasi yang berpotensi mengalami kerusakan tanah pada tingkat sedang 

sampai tinggi berdasarkan kriteria Kementrian Negara Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia Tahun 2009. Pola tanam sayuran yang dilakukan sejak tahun 

2005 di daerah tersebut adalah monokultur selada, monokultur bawang daun dan 

tumpangsari (Kesumadewi et al., 2015). Jenis sayuran yang dibudidayakan adalah 

selada, kentang, kubis, bawang daun, cabai, wortel, dan seledri dengan komoditas 

dominan adalah bawang daun. Penggunaan bahan agrokimia dalam dosis tinggi 

pada budidaya intensif dapat menyebabkan kerusakan tanah (Rerkasem, 2005). 
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Publikasi tentang kerusakan tanah budidaya sayuran dataran tinggi pada 

lahan deforestasi serta potensi penggunaan BPF dari tanah tersebut untuk 

meningkatkan hasil tanaman bawang daun sangat terbatas sehingga penelitian ini 

dilakukan. Hasil penelitian tersebut penting sebagai acuan dalam merancang 

pengelolaan tanah yang diperlukan untuk lokasi serupa sesuai dengan pendapat 

Jasper (2007) mengenai pentingnya menjaga komunitas mikroba fungsional tanah.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. adakah perbedaan indeks kerusakan tanah pada tanah budidaya sayuran 

dengan pola tanam berbeda di Desa Candikuning?, 

2. adakah perbedaan jumlah total populasi dan kemampuan in vitro BPF antara 

tanah budidaya sayuran dengan pola tanam dan jenis tanaman berbeda di Desa 

Candikuning?, 

3. tergolong spesies apakah BPF terbaik yang diisolasi?, 

4. mampukah BPF terbaik meningkatkan hasil tanaman bawang daun dan 

menyubstitusi jumlah pupuk P pada tanah Andisol di Desa Candikuning? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian secara umum ditujukan untuk mengetahui kerusakan tanah dan 

potensi BPF lokal sebagai pupuk hayati pada tanah Andisol di Desa Candikuning. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. indeks kerusakan tanah budidaya sayuran di Desa Candikuning, 
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2. perbedaan jumlah total populasi dan kemampuan in vitro BPF pada jenis 

penggunaan lahan hutan alam dan budidaya sayuran serta tanaman berbeda di 

Desa Candikuning, 

3. golongan spesies dari BPF terbaik, 

4. pengaruh BPF terpilih terhadap pertumbuhan tanaman bawang daun pada 

tanah Andisol di Desa Candikuning.  

1.4   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu upaya untuk perbaikan tanah 

budidaya sayuran di Desa Candikuning dan penyediaan BPF lokal sebagai pupuk 

hayati pada tanaman bawang daun. Manfaat akademis sehubungan dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah informasi mengenai: 

1. kerusakan tanah budidaya sayuran di Desa Candikuning, 

2. kemampuan BPF lokal dalam melarutkan P, 

3. hubungan genetik terdekat isolat BPF terbaik dengan bakteri lain, 

4. kemampuan BPF terbaik dalam meningkatan hasil dan menyubstitusi jumlah 

pupuk P pada tanaman bawang daun. 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah menyediakan informasi mengenai 

pola tanam dan jenis tanaman yang mampu menjaga sifat-sifat tanah dan jumlah 

total populasi BPF pada tanah Andisol di Desa Candikuning serta BPF lokal yang 

potensial sebagai pupuk hayati untuk tanaman bawang daun. 

 


