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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman  kacang  panjang (Vigna  Sinensis L.) merupakan  salah  satu 

komoditas sayuran yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena 

mempunyai nilai  ekonomi yang cukup tinggi. Kacang panjang dapat dikonsumsi 

dalam bentuk segar maupun  diolah  menjadi  sayur. Dalam  upaya  peningkatan  

gizi  masyarakat, kacang  panjang  penting  sebagai  sumber  vitamin  dan  mineral.  

Menurut Haryanto (2007), biji kacang panjang mengandung karbohidrat 

(70,00%), protein (17,30%), lemak (1,50%) dan air (12,20%), sehingga komoditi 

ini juga merupakan sumber protein nabati. 

Tanaman kacang panjang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai 

komoditi usaha tani karena selain mudah dibudidayakan, pangsa psarnya juga 

cukup tinggi. Pada tahun 2010 produksi rata-rata hasil pertanaian kacang panjang 

di Indonesia sebesar 480.449 ton sedangkan pada tahun 2013 produksi rata-rata 

kacang panjang menurun menjadi 218.948 ton (Badan Pusat Statistik Indonesia 

2013).  

Produksi  yang  rendah  ini  dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara 

lain pelaksanaan  teknik  budidaya  yang  belum sempurna. Peningkatan  produksi  

kacang panjang  masih  terus  dilakukan,  untuk  itu salah  satu  upaya  yang  dapat  

ditempuh adalah melalui pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu alternatif 

untuk meningkatkan kapasitas produksi tanah. Pemupukan tersebut dapat berupa 

pupuk organik, pupuk anorganik, ataupun campuran keduanya. Menurut Sutejo 

(1995), penggunaan pupuk organik biasanya ditujukan untuk memperbaiki sifat
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fisik, dan biologi tanah. Walaupun kandungan unsur hara dalam pupuk organik 

relatif lebih kecil di banding pupuk anorganik namun bila sifat fisik menjadi baik 

maka sifat kimia tanahpun akan berubah. 

Bahan pupuk organik dapat berperan sebagai pengikat butiran primer 

menjadi butir sekunder tanah dalam pembentukan agregat yang mantap. Keadaan 

ini besar pengaruhnya pada porositas, penyimpanan dan penyediaan air, aerasi 

tanah, dan suhu tanah. Penggunaan bahan organik dapat mencegah kahat unsur 

mikro pada tanah marginal atau tanah yang telah diusahakan secara intensif 

dengan pemupukan yang kurang seimbang, meningkatkan kapasitas tukar kation 

(KTK) tanah, dan dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam yang 

meracuni tanaman seperti Al, Fe, dan Mn (Simanungkalit dan Suriadikarta, 2006).  

Nutrisi yang biasaya dibutuhkan oleh tumbuhan tidak terlepas dari tiga 

unsur hara, yaitu Nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K). peranan ketiga unsur 

hara (N,P, dan K) sangat penting dan mempunyai fungsi yang saling mendukung 

satu sama lain dalam proses pertumbuhan dan produksi tanaman. Mikronutien lain 

seperti Mn, Fe, Cu, Zn, B dan Mo juga dibutuhkan sebagai kofaktor dalam proses 

fotosintesi, fiksasi nitrogen, respirasi dan reaksi – reasksi biokimia dalam tanaman 

(Rahman, 2000). 

Pupuk kompos berbahan dedaunan berfungsi sebagai sumber dan  

penyangga  unsur  hara melalui  proses dekomposisi dan peranannya  terhadap  

penyedia bahan organik tanah dan mikroorganisme tanah.  Menurut Pravita (2010) 

Pemberian pupuk kompos sampah dedaunan pekarangan pada tanaman tomat 

lebih baik dalam meningkatkan pertumbuhan serta produksi buah tomat 
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dibandingkan dengan pupuk kompos serasah daun bamboo. Sedangkan menurut 

penelitian Munardi (2002) penambahan pupuk NPK dapat meningkatkan semua 

parameter pertumbuhan dan hasil tanama buncis (Phaseolus Vulgaris L.).  

Menurut Kurniadi (2008) pemberian pupuk kompos 15 ton/hektar 

dipadukan pupuk NPK 486 kg/hektar mampu meningkatkan terhadap jumlah 

cabang primer, muncul bunga, jumlah bunga, jumlah polong per plot, dan berat 

basah biji per tanaman Kacang hijau (Vigna radiata L.). Menurut Fazuia (2008) 

pemberian bahan organik dapat mempengaruhi sifat sifat-fisik, kimia dan biologi 

tanah sehingga pemberian dosis pupuk NPK dapat terserap dengan mudah akar 

oleh tanaman. 

Menurut Misbach (2012) bahwa pupuk hijau organik dengan bahan baku 

dedaunan tidak memiliki kandungan bahan kimia yang dapat merusak kesuburan 

tanah secara alami sehingga patut dan layak untuk digunakan sebagai pupuk 

organik. Penggunaan pupuk organik akan meningkatkan kandungan hara tanah 

sehingga akan mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Kombinasi pupuk 

organik dan anorganik pada dosis tertentu perlu dikaji lebih lanjut, sehingga 

pertumbuhan dan produksi tanaman menjadi maksimal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Apakah terjadi interaksi antara pengaruh dosis pupuk kompos serasah daun 

dan NPK phonska terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman kacang panjang 

(Vigna sinensis L.) varietas Buntut merah. 
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2. Apakah ada pengaruh dosis pupuk kompos serasah daun terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang panjang (Vigna sinensis L.) varietas 

Buntut Merah. 

3. Apakah terjadi pengaruh pemberian dosis pupuk NPK phonska terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang panjang (Vigna sinensis L.) varietas 

Buntut Merah. 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui pengaruh dosis pemupukan antara 

pupuk kompos serasah daun dan pupuk NPK Phonska terhadap pertumbuhan 

serta hasil tanaman kacang panjang (Vigna sinensis L.) varietas Buntut Merah. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara pemberian dosis pupuk kompos serasah daun 

dan NPK Phosnka  terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman kacang  panjang 

(Vigna sinensis L.) varietas Buntut Merah.  

2. Diduga dosis pupuk kompos serasah daun yang berbeda memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman kacang panjang 

(Vigna sinensis L.) varietas Buntut Merah 

3. Diduga dosis pupuk NPK Phonska yang berbeda memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman kacang panjang (Vigna 

sinensis L.) varietas Buntut Merah. 


