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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman kacang panjang (Vigna sesquipedalis L.) adalah salah satu jenis 

kacang-kacangan yang lebih sering dipanen polongnya secara keseluruhan sebagai 

sayuran atau lalapan (dimakan mentah). Kacang panjang merupakan tanaman 

sayuran semusim dan tumbuh melilit sehingga membutuhkan ajir untuk mendukung 

pertumbuhannya. Pada umumnya, kacang panjang menyukai lahan terbuka di 

dataran rendah, namun tanaman masih bisa berproduksi pada lahan dengan tingkat 

naungan sedang (Susila, et al., 2009). 

Kebutuhan sayur-sayuran semakin meningkat seiring dengan semakin 

pedulinya masyarakat akan makanan yang sehat dan berimbang secara nutrisi. 

Kacang panjang sebagai salah satu jenis dari sayur-sayuran dapat menjadi pilihan 

yang mudah untuk sebagian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari konsumsi kacang 

panjang yang meningkat dari 2,83 kg/kapita/tahun pada tahun 2014, menjadi 

sebesar 3,337 kg/kapita/tahun pada tahun 2015. Sedangkan, produktivitas kacang 

panjang secara nasional baru mencapai sekitar 395.524 ton (BPS, 2016). 

Tuntutan untuk meningkatkan produktivitas dan hasil kacang panjang ini 

menjadi tantangan tersendiri bagi para praktisi agronomis. Salah satu cara untuk 

meningkatkan hasil produksi tanaman kacang panjang adalah dengan 

memperhatikan galur/varietas kacang panjang dan penggunaan pupuk sebagai 

sumber nutrien tanaman. Praktik budidaya pertanian intensif, yang menjamin hasil 
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dan kualitas tinggi, membutuhkan penggunaan pupuk kimia yang ekstensif, yang 

mana mahal dan menciptakan masalah lingkungan. Karena itu, baru-baru ini mulai 

lagi muncul ketertarikan terhadap praktik pertanian yang organik, berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Tetapi, penurunan hasil menjadi masalah penting dalam 

sistem produksi organik. Penggunaan pupuk hayati yang mengandung 

mikroorganisme bermanfaat dari pada pupuk sintetik kimia telah diketahui dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui suplai nutrisi tanaman dan mungkin 

membantu melestarikan lingkungan dan produktivitas tanah (O’Connell, 1992; 

Eskiten et al., 2005; Lind et al., 2003, seperti dikutip dalam Orhan et al., 2006).  

Pupuk hayati (biofertilizer) didefinisikan sebagai substansi yang mengandung 

mikroorganisme hidup yang mengkolonisasi zona akar (rhizosphere) atau bagian 

dalam tanaman untuk dapat memacu pertumbuhan tanaman dengan meningkatkan 

jalan pasokan ketersediaan hara primer dan juga memberi stimulasi pertumbuhan 

pada tanaman target (Vessey, 2003). Keterbatasan ketersediaan nutrisi utama 

seperti nitrogen fosfat membatasi pertumbuhan dan hasil tanaman. Pupuk hayati 

termasuk mikroorganisme mungkin dapat menambahkan nitrogen ke tanah dengan 

cara fiksasi N2 simbiotik atau asimbiotik (Orhan et al., 2006). 

Menurut Hanafiah et al., (2009), dosis dan frekuensi dalam pemberian pupuk 

hayati terhadap tanaman perlu diperhatikan. Dosis yang tidak tepat dan pemberian 

pupuk hayati yang hanya dilakukan sekali atau dua kali sepanjang pertumbuhannya, 

tidak akan meningkatkan pertumbuhan secara optimal. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian tentang dosis pupuk kandang dan frekuensi pemberian pupuk hayati yang 

tepat untuk meningkatkan hasil tanaman kacang panjang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh frekuensi pemberian pupuk hayati terhadap hasil 3 galur 

kacang panjang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh frekuensi pemberian pupuk hayati terhadap hasil 3 

galur kacang panjang. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara galur kacang panjang dan frekuensi 

pemberian pupuk hayati. 

2. Diduga Galur GM-19 dapat meningkatkan hasil galur kacang panjang. 

3. Diduga frekuensi pemberian pupuk hayati dapat meningkatkan hasil galur 

kacang panjang. 


