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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Tanaman kacang panjang ( Vigna sinensis L. ) merupakan salah satu komoditi 

yang banyak diusahakan oleh Masyarakat. Tanaman yang berasal dari India dan 

Afrika Tengah ini banyak diminati oleh orang-orang Indonesia. Sudah 

dibudidayakan selama berabad-abad, tajuk lembut, daun, polong muda, biji muda 

segar, dan biji kering adalah produk yang dapat dimakan. Kacang-kacangan 

berperan penting dalam penyediaan sumber protein nabati bagi manusia. 

Kebutuhan protein bagi tubuh manusia tidak dapat disediakan hanya dari protein 

hewani saja, tetapi juga protein nabati (Haryanto. et al, 2003). 

Rata-rata produksi nasional kacang panjang Indonesia masih di bawah hasil 

penelitian yaitu sekitar 5,72 ton polong muda per hektar, sedangkan potensi hasil 

polong ditingkatkan penelitian dapat mencapai 17,4 – 23,74 ton/ha (Kuswanto, 

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 dan 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 395.524 ton (BPS, 2016). 

Kacang panjang banyak digemari masyarakat karena rasanya yang enak, 

gurih, banyak mengandung vitamin A, B dan C, kacang panjang dapat ditanam di 

dataran tinggi dan di dataran rendah setiap waktu, asalkan dapat tersedia air   



2 
 

 
 

secukupnya. Tanaman kacang panjang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

Indonesia, baik sebagai sayuran maupun sebagai lalapan dalam upaya 

meningkatkan gizi masyarakat sebagai sumber vitamin A, vitamin B, vitamin C 

dan mineral. Bijinya banyak mengandung protein, lemak dan karbohidrat 

(Rahayu, 2007). 

Pemupukan merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam 

memaksimalkan hasil tanaman. Menurut Wijaya (2008), pemupukan dilakukan 

sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan tanaman agar tujuan produksi dapat 

dicapai. Namun apabila penggunaan pupuk yang tidak bijaksana atau berlebihan 

dapat menimbulkan masalah bagi tanaman yang diusahakan, seperti keracunan, 

rentan terhadap hama dan penyakit, kualitas produksi rendah dan selain itu pula 

biaya produksi tinggi dan dapat menimbulkan pencemaran. Usaha yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman adalah dengan pemberian 

pupuk baik organik maupun anorganik. Pemberian pupuk bertujuan untuk 

meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah (Sarief, 1986) 

Penggunaan pupuk yang efektif dan efisien pada dasarnya adalah 

memberikan pupuk yang sesuai dosis dan kon disi pertumbuhan tanaman dengan 

mempertimbangkan kondisi lingkungan. Penggunaan pupuk yang seimbang dan 

optimal tersebut pada hakekatnya untuk membantu pertumbuhan tanaman, baik 

pertumbuhan vegetatif maupun generatif untuk itu pemberian pupuk yang baik 

perlu memperhatikan keadaan tanah dan jenis tanaman yang dibudidayakan. 

Pemupukan akan efektif jika sifat pupuk yang ditebarkan dapat menambah atau 

melengkapi unsur hara yang telah tersedia di dalam tanah. Karena hanya bersifat 
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menambah atau melengkapi unsur hara, sebelum digunakan harus diketahui 

gambaran tentang keadaan tanahnya terlebih dahulu, khususnya untuk mendukung 

pertumbuhan tanaman (Novizan, 2002). 

Bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat di 

dalam tanah, termasuk serasah, fraksi bahan organik, biomassa mikroorganisme, 

bahan organik terlarut dalam air, dan bahan organik yang stabil atau humus 

(Stevenson, 1994). Selain pemupukan agar pertumbuhan kacang panjang dapat 

berproduksi sehingga menghasilkan buah yang berkualitas, maka pemangkasan 

perlu dilakukan, pemangkasan merupakan suatu tindakan umum yang dilakukan 

pada tanaman hortikultura yang bertujuan untuk mendapatkan kualitas dan 

kuantitas serta poduksi yang tinggi. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka, 

aplikasi penggunaan pupuk organik dan pemangkasan adalah suatu hal yang perlu 

dikaji secara mendalam, untuk mengatasi masalah makin langkanya ketersediaan 

hara dan produktivitas kacang panjang nasional mengalami laju pertumbuhan 

yang cenderung menurun. Karena itu, dilakukan terhadap Produksi Kacang 

Panjang (Vigna sinensis L.). 

1.2. Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pupuk 

organik Bokasi dan anorganik NPK terahadap hasil pertumbuhan tanaman kacang 

panjang (vigna sinensis L.) 
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1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kombinasi dari 

pupuk organik dan anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang 

panjang (Vigna sinensis L.)  

1.4. Hipotesis 

1. Diduga interaksi antara Pupuk Kandang dan NPK Multiara berpengaruh

terhadap tanaman kacang panjang.

2. Diduga Pupuk Kandang berpengaruh terhadap tanaman kacang panjang.

3. Diduga Pupuk NPK Multiara berpengaruh terhadap tanaman kacang panjang.




