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I.     PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kedelai edamame (Glycine max L. Merill) merupakan tanaman yang 

berasal dari Jepang. Tanaman ini biasanya hidup di daerah tropis. Kedelai 

edamame sangat baik untuk dikonsumsi karena memiliki kandungan protein dan 

zat anti kolesterol. Kandungan protein pada edamame sama dengan kandungan 

protein yang terdapat pada susu, telur, dan daging (Maxi dan Adhi, 2009 dalam 

Ramadhani et al., 2016). Menurut Kartahadimaja et al. (2001), kedelai edamame 

dapat digunakan sebagai campuran bahan makanan maupun makanan ringan. 

Selain dapat dikonsumsi secara langsung dalam bentuk buah dan cemilan, kedelai 

juga dapat diolah  menjadi berbagai macam produk olahan. Produk olahan tahu 

dengan bahan baku kedelai edamame memiliki tingkat rendemen 15% lebih tinggi 

dari kedelai biasa, serta memiliki kualitas rasa dan warna yang lebih baik. Begitu 

juga produk olahan tempe dan susu dari kedelai edamame yang memiliki rasa dan 

aroma yang lebih enak . 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2019) impor kedelai pada 

tahun 2018 mencapai 2.585.809 kg, dengan tingginnya impor kedelai di Indonesia 

maka dibutuhkan solusi untuk mengurangi hal tersebut. Salah satu hal yang dapat 

dilakukan adalah dengan menemukan cara budidaya yang tepat untuk kedelai 

edamame. Di indonesia kedelai edamame memiliki peluang pasar yang besar baik 

untuk lokal maupun untuk ekspor. Kedelai edamame memiliki peluang ekspor 

yang luas dan prospek yang menjanjikan. Menurut Nurman (2013), Permintaan 

eksport dari negara Jepang sebesar 100.000 ton tahun
-1

 dan Amerika sebesar 

7.000 ton tahun
-1

, sementara itu Indonesia baru dapat memenuhi 3 % dari 

kebutuhan pasar Jepang, sedangkan 97 % lainnya dipenuhi oleh Cina dan Taiwan.  

Kedelai edamame dapat dibudidayakan pada dataran tinggi maupun 

rendah, dan dapat tumbuh di semua jenis tanah yang mempunyai drainase dan 

aerasi yang baik (Ramadhani et al., 2016). Edamame sangat cocok untuk 

dikembangkan di Indonesia karna kondisi alam dari Indonesia itu sendiri. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Sahputra et al. (2016), kedelai edamame membutuhkan 

kondisi yang panas dengan curah hujan yang tinggi.  
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 Tingginya  permintaan pasar global terhadap ketersediaan edamame, 

mejadikan jenis kedelai ini memiliki peluang yang potensial untuk ditingkatkan 

produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga Indonesia mampu 

bersaing dengan negera pengekspor lainnya terutama China dan Taiwan yang 

merupakan negara pengekspor edamame terbesar. Produksi tanaman dipengaruhi 

oleh faktor tanah, iklim, luas lahan, bibit unggul, pupuk, pengendalian hama 

penyakit, sistem irigasi dan cara tanam yang teratur dalam upaya memperoleh 

hasil yang maksimum secara berkesinambungan (Hidayat, 2016). Selain itu, 

tindakan pemeliharaan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pertumbuhan 

tanaman yang optimal adalah dengan pemupukan. Untuk meningkatkan hasil 

tanaman budidaya, penggunaan pestisida dan pupuk anorganik masih sering 

digunakan para petani pada umumnya. Namun penggunaan pupuk yang tidak 

tepat (jenis, takaran, waktu, dan cara aplikasi) dapat memberikan dampak yang 

kurang menguntungkan bagi sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Baharuddin, 

2016).   

Dampak negatif dari penggunaan pupuk anorganik terhadap tanah dapat 

diperbaiki dengan memanfaatkan bahan organik yang tersedia di alam sebagai 

alternatif yang ramah lingkungan. Salah satu jenis pupuk organik yang dapat 

digunakan adalah kompos. Kompos merupakan pupuk organik yang diperoleh 

dari hasil pelapukan bahan-bahan tanaman atau limbah organik, seperti jerami, 

sekam, dedaunan, rerumputan, limbah organik pengolahan pabrik, dan sampah 

organik hasil perlakuan manusia (rumah tangga). Pengomposan dapat diartikan 

sebagai proses biokimiawi yang melibatkan jasad renik sebagai perantara 

(agensia) yang merombak bahan organik menjadi kompos. Salah satu bahan yang 

dapat dijadikan kompos dengan memanfaatkan keberadaannya sebagai gulma  

adalah tumbuhan putihan (Clibadium surinamense). 

Clibadium surinamense bersifat kosmolopit dan produksi biomassa yang 

tinggi. Hasil penelitian Ratna et al. (2013) dalam Wulandari (2015) menyatakan 

bahwa kompos Clibadium surinamense memiliki kandungan phenol sebesar 

64,58, kadar air 53,01, 15,42 % unsur C, 13,1 % unsur N, 0,31 % unsur P, dan 

1,00 % unsur K serta pH 7,79.  
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Selain penggunaan kompos sebagai alternatif pupuk organik, dapat pula 

dimanfaatkan beberapa jenis mikroorganisme sebagai agen simbiosis pada akar 

tanaman kedelai sehingga meningkatkan ketersediaaan hara di dalam tanah. Jenis 

mikroorganisme yang biasa digunakan adalah rhizobium. Rhizobium merupakan 

kelompok bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman leguminosa dan mampu 

menambat N2 yang melimpah di udara, hasil tambatannya dapat digunakan untuk 

pertumbuhan tanaman (Saptiningsih, 2007). Menurut Rizky et al. (2015), 

rhizobium pada tanaman kedelai hitam membantu dalam pembentukan bintil akar 

sehingga bintil akar pada tanaman kedelai hitam menjadi lebih banyak. Semakin 

banyak bintil akar, maka akan membantu dalam menyediakan unsur hara nitogen.  

 Penelitian terdahulu terkait penggunaan kompos dan rhizobium yang 

dilakukan oleh Putra et al. (2017), menjelaskan bahwa pemberian kompos 10 

ton/ha berpengaruh nyata untuk meningkatkan jumlah polong per tanaman kedelai 

(Glycine max (L.) Merril) sebesar 71,21%, namun pemberian rhizobium hingga 

dosis 12 g/kg benih tidak berpengaruh nyata terhadap hasil panen tanaman 

kedelai. Menurut  penelitian Fitriana et al. (2015) menjelaskan bahwa pemberian 

inokulum rhizobium 10 g/kg benih dan jenis pupuk kandang ayam memberikan 

hasil jumlah polong lebih tinggi dan berbeda nyata serta hasil panen yang 

tertinggi. 

Penggunaan kompos sebagai salah satu materi yang berguna bagi 

pertanian perlu mendapat perhatian dengan pengujian dan penelitian yang lebih 

mendalam. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti malakukan percobaan untuk 

mengetahui “Pengaruh Kompos Putihan (Clibadium surinamense) dan Rhizobium 

Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kedelai Edamame (Glycine max L. Merill)”. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui interaksi pemberian kompos putihan (Clibadium 

surinamense) dan rhizobium dengan berbagai dosis terhadap tanaman 

kedelai edamame (Glycine max L. Merill). 

2. Untuk mengetahui dosis terbaik pemberian kompos putihan (Clibadium 

surinamense ) dan rhizobium pada tumbuhan kedelai edamame (Glycine 

max L. Merill). 
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1.3 Manfaat Penelitian   

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan tingkat sarjana (S1) di Fakultas Pertanian Universitas Jambi.Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak yang 

membutuhkan terutama bagi petani mengenai pemanfaatan kompos putihan pada 

budidaya kedelai edamame (Glycine max L. Merill). 

1.4 Hipotesis 

1. Terdapat interaksi pemberian kompos putihan (Clibadium surinamense) 

dan rhizobium terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai edamame 

(Glycine max L. Merill). 

2. Terdapat dosis kompos putihan (Clibadium surinamense ) dan rhizobium 

yang memberikan pengaruh terbaik pada tanaman kedelai edamame 

(Glycine max L. Merill). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


