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Peranan Rhizobium dalam Meningkatkan  

Ketersediaan Nitrogen bagi Tanaman Kedelai 
 

Oleh: Novriani  
 

Abstract 
 

Supplies nutrients nitrogen in soybean crop is high enough, to meet the nitrogen needs during 

growth, it can be done given rhizobium. Rhizobium bacteria that can be symbiotic with the soybean 

crop is rhizobium japanicum. This bacterium is able to fixate nitrogen at 100-300 kg/ha, so it can 

meet the needs of 80% nitrogen for soybean. Besides able to fixate nitrogen rhizobium can also 

produce hormones such as IAA and giberalin grow. Rhizobium transmission can be done in two 

ways, namely through soybean seed and mixing through the soil. Rhizobium inoculant sources can 

come from rhizoplus, legin soybean cultivation or land mark. 
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PENDAHULUAN 

 

Peningkatan produksi berbagai tanaman pangan di Indonesia tidak terlepas dari 

penggunaan pupuk kimia (buatan). Varietas unggul yang dihasilkan oleh para pemulia 

dalam revolusi hijau merupakan jenis tanaman yang membutuhkan masukan pupuk yang 

tinggi, disamping masukan lain seperti pengairan dan pestisida, agar dapat mencapai 

potensi hasil yang optimal dari tanaman tersebut. Akibat dari penggunaan varietas unggul 

disertai dengan makin intensifnya pengelolaan tanaman dan perluasan areal tanaman, 

konsumsi pupuk meningkat terutama sekali terjadi pada periode tahun 1975-1980 dengan 

diimbangi oleh peningkatan pertumbuhan produksi rata-rata 15,6%. Selanjutnya pada 

tahun 1980-1985, 1985-1990, dan 1990-1996, laju pertumbuhan produksi menurun 

masing-masing 10,2; 3,9; 1,5% per tahun (Simanungkalit, 2001).  

Hal ini terjadi akibat dari pemakaian pupuk dan pestisida secara terus menerus dan 

dalam jumlah besar, sehingga banyak tanah yang rusak akibat pencemaran bahan kimia. 

Alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah adalah kembali menggunakan 

pupuk yang ramah lingkungan (pupuk alami), sehingga mampu mempertahankan 

kesuburan tanah tetapi masih dapat meningkatkan produksi tanaman. 

Penggunaan pupuk hayati merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hara 

tanaman secara alami, dengan memanfaatkan mikroorganisme hidup ke dalam tanah 

sebagai inokulan untuk membantu tanaman memfasilitasi atau menyediakan unsur hara 

tertentu bagi tanaman. Salah satu pupuk hayati yang sering digunakan adalah rhizobium.  

Rhizobium merupakan kelompok bakteri berkemampuan sebagai penyedia hara bagi 

tanaman kedelai. Bila bersimbiosis dengan tanaman legum, kelompok bakteri ini mampu 

menginfeksi akar tanaman dan membentuk bintil akar. Bintil akar berfungsi mengambil 
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nitrogen di atmosfer dan menyalurkannya sebagai unsur hara yang diperlukan tanaman 

inang. Rhizobium mampu menyumbangkan N dalam bentuk asam amino kepada tanaman 

kedelai.  

Nitrogen (N) merupakan unsur paling penting bagi pertumbuhan tanaman kedelai, 

namun ketersediaan N di daerah tropis termasuk Indonesia tergolong rendah. Pupuk N 

buatan yang menggunakan gas alam sebagai bahan dasar mempunyai keterbatasan karena 

gas alam tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, diperlukan teknologi penambatan N 

secara hayati melalui inokulasi rhizobium untuk mengefisienkan pemupukan N pada 

tanaman kedelai, walaupun ini masih harus dilakukan pemupukan. 

Di Indonesia, kedelai menjadi sumber gizi protein nabati utama, meskipun Indonesia 

harus mengimpor sebagian besar kebutuhan kedelai. Ini terjadi karena kebutuhan kedelai 

yang tinggi. Produksi kedelai pada tahun 2008 diperkirakan dapat ditingkat sekitar 200 

ribu ton yang tadinya produksi 600 ribu ton menjadi 800 juta ribu ton (HKTI, 2008). Usaha 

peningkatan produksi kedelai dapat dilakukan secara intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Intesifikasi dapat dilakukan dengan penggunaan pupuk organik yang masih harus 

diimbangi penggunaan anorganik, sedangkan ekstensifiikasi dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan lahan-lahan marginal yang belum diolah. Luas lahan marginal kurang lebih 

terdapat 33 juta hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. 

Dari luasan yang ada tersebut, sekitar 6 juta hektar diantaranya cukup potensial untuk 

pengembangan pertanian. Namun dari luasan 6 juta tersebut masih sekitar 554.000 hektar 

saja yang cocok untuk ditanami karena tanah-tanah ini mempunyai faktor pembatas yaitu 

tingkat kesuburan tanah yang rendah. 

Usaha perbaikan tingkat kesuburan yang lagi galakan sekarang adalah dengan 

menggunakan mikroorganisme atau bahan organik yang mampu meningkatan kesuburan 

tanah tanpa merusak lingkungan yang diusahakan, tetapi produksi dapat ditingkatkan. 

 

Peranan Rhizobium sebagai Pupuk Hayati  

 

Rhizobia merupakan kelompok penambat nitrogen yang bersimbiosis dengan 

tanaman kacang-kacangan. Kemampuan penambatan pada simbiosis rhizobium ini dapat 

mencapai 80 kg N2/ha/thn atau lebih. Ada beberapa jenis rhizobium yang mampu 

bersimbiosis dengan tanaman tertentu, karena tidak semua rhizobium mampu bersimbiosis 

dengan tanaman ini dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
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Tabel 1. 

Kesesuaian Inang dengan Spesies Rhizobium 
 

Kelompok Inokulasi Rhizobium sp 
Genera Tanaman  

Anggota Kelompok 

Alfafa    Rh. mililoti Medicago, Mililotus, Trigonella 

Clover   Rh. trifolii Trifolium  

Pea (kacang polong)   Rh. leguminosarum Pisum, Vicia, Lathyrus, Lens 

Bean (buncis)   Rh. phaseoli Phaseolus  

Lupini    Rh. lupini Lupinus, Ornithopus 

Kedele    Rh. japonicum Glycine  

       Sumber (Sumardi.  2007) 

 

Apabila tidak ada sumber inokulan dari pabrik, tanah bekas tanaman kedelai yang 

telah diinokulasi rhizobium japonicum satu musim yang lalu dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber inokulasi (Suharjo, U.K.J, 2001).  

Sumarno dan Rasti (2008), menyatakan bahwa untuk menghasilkan 1 kg kedelai, 

tanaman menyerap 70-80 g N dari dalam tanah. Hasil percobaan pada musim tanam 

1998/99 di lahan lebak dangkal menunjukkan bahwa inokulasi rhizobium baik yang 

berasal dari Rhizoplus, legin maupun tanah bekas pertanaman kedelai dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil kedelai. Penularan bakteri ini dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu lewat biji dan lewat tanah. 

Dijelaskan oleh Sisworo et al. (1990), bahwa jumlah nitrogen yang difiksasi pada 

tanaman kedelai 33% dari N total tanaman yang setara dengan 26-33 kg/N/ha/musim. 

Ditambahkan oleh Sutanto (2002), rhizobium mampu memfiksasi N sebesar 100-300 kg/ha 

artinya mampu memenuhi kebutuhan N 80% dan meningkatkan 10-25% produksi kedelai, 

tapi efektifitas kedelai tergantung jenis tanah. 

Pemberian rhizobium untuk tanaman kedelai pada lahan rawa lebak mampu 

meningkatkan pertumbuhan tanaman kedelai baik jumlah polong isi, penyerapan N aktif, 

tanaman tumbuh lebih tinggi, hasil biji kering tertinggi mencapai yaitu 2.696,3 kg/ha, 

meningkatkan bobot bintil akar (115,3 mg/tanaman) untuk yang diberi legin dibandingkan 

dengan bobot bintil akar (81,7 mg/tanaman) pada tanah bekas pertanaman kedelai di lahan 

lebak, pemberian rhizobium dapat mengefisienkan pupuk N sampai 22,5 kg N/ha, hal ini 

berarti bahwa inokulan rhizobium mampu bersimbiosis secara aktif sehingga menghasilkan 

pertumbuhan tanaman yang lebih baik (Noortasiah, 2005). 

Tak hanya meningkatkan nitrogen pada tanaman, rhizobium mampu menghasilkan 

hormon pertumbuhan berupa IAA dan giberellin yang dapat memacu pertumbuhan rambut 

akar, percabangan akar yang memperluas jangkauan akar. Akhirnya, tanaman berpeluang 

besar menyerap hara lebih banyak yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman 

(Hermastini, 2007). 

Selain itu rhizobium mampu meningkatkan penyerapan fosfat. Fosfat merupakan 

hara utama dalam perkembangan akar dan pembentukan polong kedelai. Penelitian 

Natakorn Boonkerd dari Suranaree University, Thailand menunjukkan fosfat meningkat 

89% pada tanah yang diberi rhizobium dan tanpa pupuk. Apalagi jika diimbangi dengan 

pemberian pupuk buatan fosfat dan kalium, hasil kedelai melonjak 35% atau 2,25 ton/ha. 
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Sebaliknya jika ditambahkan pupuk N, produktivitas justru turun. Penyebabnya, rhizobium 

tak dapat bekerja maksimal dalam tanah tinggi kandungan nitrogen. 

Dari beberapa penelitin yang ada dapat diperoleh keuntungan penggunaan bakteri 

rhizobium adalah: 1) mampu meningkatkan ketersedian unsur hara, tidak mempunyai 

bahaya atau efek sampingan; 2) efisiensi penggunaan yang dapat ditingkatkan sehingga 

bahaya pencemaran lingkungan dapat dihindari; 3) harganya relatif murah, dan; 4) 

teknologinya atau penerapannya relatif mudah dan sederhana. 

Begitu banyak kelebihan rhizobium pada kedelai. Jika itu diaplikasikan secara luas, 

produksi kedelai nasional pasti meningkat dan penggunaan pupuk kimia yang kian 

mendegradasi kesuburan lahan dapat dikurangi. Pupuk hayati rhizobium tercipta karena 

pupuk kimia semakin banyak digunakan, padahal justru menurunkan produktivitas 

(Endang S, 2007). 

Menurut Winarso (2005), pemanfaatan mikroorganisme penambat N2 ini akan 

mengurangi biaya produksi. Penambatan N2 di atmosfer oleh mikroorganisme dapat 

membantu ketersediaan unsur N bagi tanaman dan dapat mengefisienkan penggunaan N 

yang berasal dari pupuk buatan. Apabila keunggulan bakteri ini dapat dimanfaatkan 

dengan efisien, sehingga mampu mengurangi penggunaan pupuk N, dari hasil simbiosis 

bakteri rhizobium mampu mencukupi 75% kebutuhan N pada tanaman. 

 

 

Mekanisme Penambatan Nitrogen oleh Rhizobium pada Tanaman Kedelai  

 

Mikroorganisme penambat N2 yaitu rhizobium pada tanaman legum, langkah awal 

adalah pembentukan koloni rhizobium pada akar legum sebagai pengenalan terhadap 

inangnya. Spesies rhizobium yang berbeda, berbeda pula inangnya. 

Proses infeksi dimulai dengan cara penetrasi bakteri ke dalam sel rambut akar. 

Infeksi dimulai dari rambut akar menyebabkan pertumbuhan rambut akar yang keriting 

akibat dari adanya auksin yang dihasilkan oleh bakteri. Benang infeksi terus berkembang 

sampai di kortek dan mengadakan percabangan. Percabangan ini menyebabkan jaringan 

kortek membesar yang dapat dilihat sebaga bintil akar. Sampai proses ini infeksi bakteri 

sensitif terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan, misal kemasaman atau 

kegaraman (salinitas). 

Bintil akar tidak selalu tumbuh di pangkal akar, ada juga yang tumbuh di ujung-

ujung akar. Tidak selalu bintil akar dihuni oleh bakteri rhizobium yang tepat dan efektif. 

Ciri bintil akar yang efektif adalah bila dibelah melintang akan memperlihatkan warna 

merah muda hingga kecoklatan di bagian tengahnya. Pigmen merah leghemeglobin ini 

yang paling berperan dalam memfiksasi N. Pigmen itu dijumpai dalam bintil akar antara 

bakteroid dan selubung membran yang mengelilinginya. Jumlah leghemeglobin di dalam 

bintil akar memiliki hubungan langsung dengan jumlah nitrogen yang difiksasi. 

Korelasinya positif, semakin banyak jumlah pigmen, semakin besar nitrogen yang diikat 

(Rao, 1994). 

Waktu antara infeksi sampai dengan bakteri mampu memfiksasi N2 sekitar 3-5 

minggu. Selama peroide tersebut kebutuhan karbohidrat, nutrien mineral dan asam amino 

disediakan oleh inang tanpa memperoleh keuntungan (bersifat parasit). Bakteri membentuk 

suatu komplek enzim yang dibutuhkan untuk menambat nitrogen. Bentuk bakteri 

(rhizobia) dalam satu sel akar yang mengandung nodul aktif ( bila dibelah melintang akan 

terlihat warna merah muda hingga kecoklatan dibagian tengahnya) disebut bakteroid. 
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Bakteroid membutuhkan oksigen yang diperlukan untuk membentuk energi tingkat 

tinggi, yaitu ATP yang akan digunakan untuk menambat nitrogen bebas di udara melalui 

pembentukan enzim nitrogenase (protein yang mengandung Fe dan Mo yang memerlukan 

Co sebagai aktivatornya).  Enzim nitrogenase (protein MoFe) ini labil terhadap oksigen, 

sehingga untuk mengatasi hal ini, oksigen dikontrol oleh fe-heme-protein berwarna jingga 

yang disebut leghemoglobin di mana enzim ini akan menambat gas nitrogen di udara dan 

merubahnya menjadi gas amoniak di dalam nodul bakteroid rhizobium. 

Sejak saat itu mekanisme penambatan nitrogen bebas di udara mulai berlangsung 

dengan melibatkan enzim nitrogenase dan energi pemutusan ikatan rangkap tiga dari dua  

atom nitrogen yaitu ATP (Adenosin Tri Phosphate). Bakteroid menerima nutrisi (unsur 

hara dan karbon) dari inang untuk mereduksi nitrogen menjadi amonium dan kemudian 

melepas N hasil fiksasi ke tanah. Amonium ini diubah oleh senyawa-senyawa nitrogen 

yang dapat dimanfaatkan tanaman (Handayanto dan Hairiah, 2007). 

Reaksi yang umum terjadi pada proses penambatan nitrogen oleh bakteri 

legumenose adalah: 

 

N2  + 8H
+
 + 8e

-
 + 16 ATP               2NH3  +  16 ADP + 16Pj + H2 

 

Untuk mereduksi 1 molekul N2 diperlukan 15 – 30 ATP yang 30 – 60 % dari energi ATP 

ini terbuang dalam bentuk gas H2 (Hanafiah, 2007) 

 

Rumus Pemanfaatan Nitrogen bagi Tanaman: 

N2 + H2 → NH4 + O2 → NO3 + O2→ NO2 

Faktor yang berpengaruh terhadap penambatan nitrogen di samping oksigen 

berpengaruh terhadap aktivitas nitrogenase, faktor lain yang berpengaruh terhadap 

kehidupan dan aktivitas fisiologis mikrosimbion akan berpengaruh pula terhadap 

penambatan nitrogen. Reaksi tanah (pH) berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme, 

misal Azotobacter sensitif terhadap pH, di bawah 6 kemampuannya sangat rendah, sedang 

Beyerinchia dan Derxia agak toleran terhadap pH 3-9. Pada banyak spesies legume, proses 

nodulasinya terhambat pada tanah asam (sesuai pada pH netral – agak basa). Pada kondisi 

demikian dapat dikatakan ketersediaan kalsium bertanggung jawab pada fenomena 

demikian ini. Dikatakan bahwa pada awal infeksi sangat sensitif terhadap ketersediaan 

kalsium, sedang setelah mulai pertumbuhan nodule tidak dipengaruhi oleh menurunnya 

konsentrasi kalsium. 

Fosfat juga berpengaruh terhadap nodulasi, ketersediaan fosfat lebih berpengaruh 

terhadap nodulasi dan pertumbuhan nodul. Fosfor merupakan sumber energi, kebutuhan 

energi tinggi dan sejumlah besar ATP menyebabkan perlu kecukupan penyediaan fosfor 

dalam menambat N2 Bila tanaman legume menggantungkan nitrogen dari simbiosis, 

kekurangan fosfor, tanaman tersebut juga akan mengalami defisiensi nitrogen dan hal 

demikian dapat dicegah dengan aplikasi pupuk fosfor. Terkait dengan kebutuhan fosfor, 

hal yang menarik adalah adanya simbiosis ganda yaitu antara nodulasi dan infeksi 

mikoriza. Fosfat merupakan sumber energi di dalam nodul akar. 
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Gejala defisiensi Nitrogen pada tanaman legume juga dapat dilihat pada tanaman 

yang ditanam di daerah yang rendah ketersediaan Molibdeniumnya. Hal ini dapat 

dimaklumi karena Molibdenium adalah komponen metal dari nitrogenase. Namun 

demikian kebutuhan molibdenium dapat dipenuhi hanya dengan menambahan 100-500 

g/ha (Handayanto dan Hairiah. K, 2007). 

Cobalt juga berpengaruh terhadap penambatan Nitrogen, karena Cobalt dibutuhkan 

untuk sintesis leghemoglobin. Cobalt tidak saja berpengaruh terhadap kandungan Nitrogen, 

tetapi juga pada jumlah dan bentuk sel bakteroid, hal ini menunjukkan bahwa cobalt juga 

berpengaruh terhadap pembelahan sel rhizobia. 

Beberapa hal lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri rhizobium 

adalah:  lingkungan berpengaruh terhadap proses fotosintesis untuk menyediakan 

kebutuhan energi bakteri (cahaya, luas daun CO2, pembentukan fase generatif), suhu yang 

disukai baktei rhizobium  20 -20
o
C dan ketersedian senyawan racun yang berasal dari 

herbisida, fungisida di tanah yang tidak disukai bakteri bintil akar dapat mempengaruhi 

keberadaan bakteri tersebut. 

Gabungan Nitrogen tanah dan Nitrogen tanaman berpengaruh menyolok terhadap 

penambatan Nitrogen pada legume. Pengaruh tersebut dapat menstimulasi atau menekan, 

tergantung ketersediaan Nitrogen. Meningkatnya Nitrogen gabungan (N tanah + pupuk) 

meningkatkan total Nitrogen per tanaman atau per satuan luas (ha), sementara itu 

kontribusi fiksasi N2 pada total Nitrogen per tanaman naik pada tingkat yang sedang, tetapi 

akan menurun bila Nitrogen gabungan (tanah + pupuk) pada level yang tinggi (Sumadi, 

2007). Dijelaskan Sutanto (2002), bahwa tanaman legum akan gagal membentuk bintil 

akar apabila tanah mengandung nitrogen lebih dari 100 kg N dan aras penambatan 

Nitrogen juga akan turun jika aras pemupukan turun. 

Kekurangan Nitrogen pada inang selama fase lag (antara saat infeksi dan awal 

fiksasi N2) akan mengganggu pembentukan luas daun yang dapat mencukupi penyediaan 

fotosintat bagi pertumbuhan dan aktivitas nodul. Aktivitas nodul tertinggi (fiksasi N2) 

diperoleh ketika gabungan Nitrogen dari tanah atau dari pupuk tersedia dalam jumlah yang 

cukup untuk pertumbuhan vigor tanaman selama minggu-minggu pertama dari 

perkembangan legume (Rasti dan Sumarno, 2006). 

 

 

KESIMPULAN 

 

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Penggunaan rhizobium merupakan salah satu teknologi budidaya ramah lingkungan, 

berkelanjutan dan layak digunakan dalam program peningkatan produktivitas tanaman 

kedelai. 

2. Bakteri rhizobium mampu meningkatkan ketersediaan dan penyerapan Nitrogen di 

dalam tanah serta menyumbangkan zat fitohormon IAA dan giberalin yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan akar dan cabang tanaman kedelai. 
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