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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap tanaman memerlukan paling tidak 16 unsur hara untuk 

pertumbuhannya yang normal, dari 16 unsur tersebut, tiga unsur (C,O,H) diperoleh 

dari udara, dan 13 unsur lainnya diperoleh dari tanah (N, P, K, Ca, Mg, S, Cl, Fe, Mn, 

Cu, Zn, B, Mo). Dari ke-13 unsur tersebut hanya enam unsur yang diambil tanaman 

dalam jumlah besar yaitu N, P, K, S, Ca, dan Mg (Lingga dan Marsono, 2002). Unsur 

hara utama yang banyak dibutuhkan tanaman tetapi jumlah atau ketersediaanya sering 

kurang atau tidak mencukupi di dalam tanah ialah N, P, dan K. Oleh karena itu ketiga 

unsur ini ditambahkan dalam bentuk pupuk (Soepardi, 1983). 

Penggunaan input pertanian berupa bahan kimia terbukti dapat menyebabkan 

penurunan kualitas lingkungan. Penggunaan pestisida dan herbisida kimia dapat 

menjadi racun bagi organisme lain yang bukan target. Hal ini dapat mengganggu 

keseimbangan ekosistem dan munculnya organisme penganggu jenis baru. Pupuk 

kimia juga dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah dan air. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa penggunaan pupuk kimia dalam jumlah yang sama dari tahun ke 

tahun tidak meningkatkan produktivitas.  

Aplikasi pupuk kimia secara terus-menerus dengan dosis yang meningkat 

setiap tahunnya justru dapat menyebabkan tanah menjadi keras dan keseimbangan 

unsur hara tanah terganggu. Tentunya, keadaan ini akan sangat merugikan petani 
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(Pranata, 2010). Sifat biologis tanah menurun sehingga aktivitas jasad renik dalam 

tanah terganggu. Dengan demikian, proses penguraian bahan organik tanah terhambat 

dan tingkat kesuburan tanah menurun (Cahyono,  2003). 

 Pupuk hayati bukanlah pupuk biasa yang secara langsung meningkatkan 

kesuburan tanah dengan menambahkan nutrisi ke dalam tanah. Pupuk hayati 

menambahkan nutrisi melalui proses alami, yaitu fiksasi nitrogen atmosfer, 

menjadikan fosfor bahan yang terlarut, dan merangsang pertumbuhan tanaman 

melalui sintesis zat-zat yang mendukung pertumbuhan tanaman.
 

Mikroba dalam 

pupuk hayati mengembalikan siklus nutrisi alami tanah dan membentuk material 

organik tanah.
 

Melalui penggunaan pupuk hayati, tanaman yang sehat dapat 

ditumbuhkan sambil meningkatkan keberlanjutan dan kesehatan tanah (Vessey, 

2003). Contoh aplikasi pupuk yang mengandung mikoriza dan bakteri pengikat N 

(Azotobacter chroococcum), bakteri pelarut P (Bacillus megaterium) dan bakteri 

pelarut K (Bacillus mucilaginous) terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan 

tanaman jagung (Zea mays) (Wu et al., 2005).  

Diantara sekian banyak kebutuhan nutrisi, nitrogen dan phospat adalah dua 

unsur yang paling banyak diperlukan oleh tanaman. Selama ini kebutuhan nutrisi 

akan dua unsur tersebut umumnya dipenuhi dengan menggunakan pupuk buatan. 

Rendahnya produksi dan produktivitas dikarenakan sistem budidaya yang diterapkan 

petani masih bersifat tradisional (Purwono dan Hartono, 2005) dan mengingat 

semakin mahalnya harga pupuk dan implikasi yang besar terhadap kelestarian 
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ekosistem (Abdurrahman, 2008), maka digunakan alternatif dalam pemupukan yang 

murah dan ramah lingkungan yaitu dengan menggunakan pupuk hayati.   

Lahan pertanian yang telah masuk dalam kondisi kritis mencapai 66% dari 

total 7 juta hektar lahan pertanian yang ada di Indonesia. Kesuburan tanah di lahan- 

lahan yang menggunakan pupuk anorganik dari tahun ke tahun menurun. Serta, 

pengalokasi lahan menjadi sejumlah bangunan, perumahan, perusahaan dan lain 

sebagainya semakin mengurangi areal untuk bercocok tanam (Sakina dalam Utomo, 

2011). Untuk mengatasi keterbatasan area bercocok tanam, maka dapat digunakan 

polybag sebagai tempat untuk media tanam. Polybag sesuai untuk segala macam 

tanaman dan yang berumur pendek (Rahman, 2009). Kelebihan lainnya adalah pada 

umumnya berwarna hitam sehingga suasana media menjadi gelap dan mampu 

memicu pertumbuhan serta perkembangan akar tanaman (Abdurrahman, 2010). 

 Pada penelitian sebelumnya aplikasi pupuk mikroba telah diujikan terhadap 

kelompok tanaman polongan yaitu kacang koro pedang (Canavalia ensiformis) dan 

kedelai (Glycine max (L.) Merr.) aplikasi pupuk konsorsium mikroba sudah 

dilakukan dan terbukti bahwa mikroba yang terkandung dalam pupuk hayati 

meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman tersebut (Muslifa, 2010; Farida, 

2009). Sehingga, penelitian kali ini digunakan tanaman kacang hijau (V. radiata) 

memerlukan banyak nutrisi agar dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil 

panen yang optimum. 

Kacang hijau (V. radiata) adalah sejenis tanaman budidaya dan palawija yang 

dikenal luas di daerah tropika. Kacang hijau (V. radiata) di Indonesia menempati 
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urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum, setelah kedelai dan kacang 

tanah. Bagian paling bernilai ekonomi adalah bijinya. Pembudidayaan kacang hijau 

(V. radiata) masih tergolong rendah karena sistem pertanian yang sederhana dan 

kurang minatnya petani untuk menanam. Juga terbatasnya lahan pertanian membuat 

petani lebih memilih tanaman pangan yang lainnya (Anonimus, 2010). Sehingga 

efisiensi menanam kacang hijau (V. radiata) perlu ditingkatkan, salah satu cara 

adalah bertanam kacang hijau (V. radiata) dengan menggunakan pupuk hayati pada 

media polybag. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh pupuk hayati dengan konsentrasi dan waktu pemupukan 

berbeda terhadap pertumbuhan serta produksi tanaman kacang hijau (V.radiata). 

Pupuk hayati dalam penelitian ini mengandung berbagai mikroba yaitu mikroba 

pemfiksasi nitrogen (Azospirillum sp., Azotobacter sp., Rhizobium sp.), mikroba 

pelarut fosfat (Bacillus megaterium, Pseudomonas sp., Bacillus subtilis), dan mikroba 

pendegradasi bahan organik (Lactobacillus plantarum, dan Cellulomonas sp.) Dari 

golongan yeast digunakan Saccharomyces cereviceae berfungsi sebagai pendorong 

pertumbuhan mikroba dalam tanah. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

a. Apakah ada pengaruh pemberian pupuk hayati dengan konsentrasi dan waktu 

pemupukan yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau 

(V.radiata)? 
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b. Apakah ada pengaruh pemberian pupuk hayati dengan konsentrasi dan waktu 

pemupukan yang berbeda terhadap produksi tanaman kacang hijau 

(V.radiata)? 

c. Perlakuan pupuk hayati manakah yang menghasilkan nilai RAE (Relative 

Agronomic Effectiveness) tertinggi? 

 

1.3 Asumsi 

Pemanfaatan mikroba penyubur tanah atau dikenal dengan pupuk hayati 

digunakan sesuai dengan kondisi tanah dan target peruntukannya merupakan 

alternatif untuk meningkatkan kesuburan tanah, efisiensi pemupukan, produktivitas 

tanaman, dan mengurangi bahaya pencemaran lingkungan. Pemupukan dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan mikroba fiksasi Nitrogen, pelarut hara Phosphat 

dan pemacu pertumbuhan tanaman. Pupuk konsorsium mikroba (pupuk hayati) 

mengandung berbagai macam mikroba tanah yang dapat memberikan tambahan unsur 

hara di dalam tanah. Sehingga diaplikasikan pada tanaman kacang hijau (V. radiata) 

dengan kombinasi antara konsentrasi dan waktu pemupukan berbeda, dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan tanaman tersebut serta hasil 

produksinya di akhir masa panen.  
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1.4 Hipotesis 

1.4.1 Hipotesis kerja 

Jika pemberian pupuk hayati dengan konsentrasi dan waktu pemupukan yang 

berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau, 

maka pemberian pupuk hayati dengan konsentrasi dan waktu pemupukan yang 

berbeda akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau 

(V.radiata). 

 

1.4.2 Hipotesis statistik 

H0a = Tidak ada pengaruh pemberian pupuk hayati dengan konsentrasi dan waktu 

pemupukan yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau 

(V.radiata). 

H1a  = Ada pengaruh pemberian pupuk hayati dengan konsentrasi pupuk hayati dan 

waktu pemupukan yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau 

(V. radiata). 

H0b = Tidak ada pengaruh pemberian pupuk hayati dengan konsentrasi dan waktu 

pemupukan yang berbeda terhadap produksi tanaman kacang hijau 

(V.radiata). 

H1b  = Ada pengaruh pemberian pupuk hayati konsentrasi dengan waktu pemupukan 

yang berbeda terhadap produksi tanaman kacang hijau  (V. radiata). 
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1.5 Tujuan 

a. Mengetahui pengaruh pemberian pupuk hayati dengan konsentrasi dan waktu 

pemupukan yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau 

(V.radiata). 

b. Mengetahui pengaruh pemberian pupuk hayati dengan konsentrasi dan waktu 

pemupukan yang berbeda terhadap produksi tanaman kacang hijau 

(V.radiata). 

c. Mengetahui nilai RAE (Relative Agronomy Effectiveness )pupuk hayati 

tertinggi  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

cara pemberian pupuk hayati, kadar konsentrasi pemupukan yang diberikan dan 

waktu yang tepat dalam pemupukan tanaman kacang hijau (V. radiata L.). Sehingga 

pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau (V.radiata) lebih baik.
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