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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Ditinjau dari keputusan Menteri Pertanian nomor 511 tahun 2006, tujuh 

komoditi utama tanaman pangan yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, 

Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Kedelai (Glycine max L.), Kacang Tanah 

(Arachis hypogaea L.), dan Kacang Hijau (Vigna radiata L.) merupakan tanaman 

pangan kelompok kacang-kacangan yang memiliki kandungan gizi tinggi dan 

digemari oleh masyarakat. 

Poduksi Kedelai dan Kacang Hijau mengalami penurunan pada tahun 2015-

2016 serta Kacang Tanah mengalami penurunan pada tahun 2013-2016. Menurut 

BPS (2017), produksi Kedelai tahun 2015 mancapai 963.183 ton/ha menurun pada 

tahun 2016 mencapai 859.653 ton/ha dan Kacang Hijau mencapai  271.463 ton/ha  

menjadi 252.981 ton/ha serta produksi Kacang Tanah pada tahun 2013 mencapai 

701.680 ton/ha menurun hingga tahun 2016 mencapai  570.477 ton/ha. 

Upaya pemeliharaan tanaman adalah salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan hasil produksi tanaman. Salah-satu cara untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi tanaman yaitu dengan pemberian 

nutrisi. Terdapat tiga jenis pupuk cair memiliki kandungan yang berfungsi 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi tanaman. Secara keseluruhan 

kandungan pupuk tersebut mengandung unsur hara makro N, P, K, Mg, Ca, dan S, 

vitamin (thiamin dan niacin), dan ZPT (NAA dan GA3). Komposisi pupuk cair 

jenis pertama yaitu unsur makro, vitamin dan ZPT GA3 disebut Nutrient G, 

komposisi pupuk cair jenis kedua yaitu unsur makro, vitamin dan ZPT NAA disebut 
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Nutrient N, dan komposisi pupuk cair jenis ketiga yaitu unsur makro, vitamin dan 

gabungan ZPT GA3 dan NAA disebut Nutrient GN.  

Beberapa kandungan yang terdapat dalam pupuk cair nutrient memiliki 

fungsi yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Kandungan pertama yaitu unsur hara makro, unsur hara makro dinamakan unsur 

hara esensial, maka harus ada meskipun dalam jumlah sedikit. Karena unsur hara 

makro mempunyai fungsi yang spesifik dalam pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. Kandungan kedua yaitu Vitamin yang mana diperlukan sebagai 

katalisator sekaligus berfungsi sebagai co-enzim. Kandungan ketiga yaitu Zat 

Pengatur Tumbuh (ZPT) yang berperan penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Pemberian ZPT dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh lebih optimal. ZPT dapat 

meningkatkan kemampuan bersaing tanaman terhadap gulma dan meningkatkan 

produksi (Dewi, 2015). 

Oleh karena itu, pemberian pupuk cair Nutrient yang memiliki kandungan 

unsur hara makro, vitamin, dan ZPT diharapkan mampu meningkatkan hasil 

produksi pada tanaman Kedelai, Kacang Hijau dan Kacang Tanah yang mengalami 

penurunan pada beberapa tahun terakhir.  

1.2 Rumusan Masalah 

a. Apakah pemberian pupuk cair Nutrient G, Nutrient N, dan Nutrient GN 

berpengaruh atau dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi 

tanaman Kedelai (Glycine max L.) ; Kacang Hijau (Vigna radiata L.) ; Kacang 

Tanah (Arachis hypogaea L.). 
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b. Apakah pupuk cair Nutrient GN adalah jenis pupuk cair Nutrient terbaik untuk

meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi tanaman Kedelai (Glycine

max L.) ; Kacang Hijau (Vigna radiata L.) ; Kacang Tanah (Arachis hypogaea

L.).

1.3 Tujuan penelitian 

a. Mengetahui pengaruh pemberian pupuk cair Nutrient G, Nutrient N, dan

Nutrient GN terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman Kedelai

(Glycine max L.) ; Kacang Hijau (Vigna radiata L.) ; Kacang Tanah (Arachis

hypogaea L.).

b. Mengetahui jenis pupuk cair Nutrient terbaik untuk meningkatkan

pertumbuhan dan hasil produksi tanaman Kedelai (Glycine max L.) ; Kacang

Hijau (Vigna radiata L.) ; Kacang Tanah (Arachis hypogaea L.).

1.4 Hipotesis 

a. Diduga pemberian pupuk cair Nutrient berpengaruh nyata terhadap

pertumbuhan dan hasil produksi tanaman Kedelai (Glycine max L.) ; Kacang

Hijau (Vigna radiata L.) ; Kacang Tanah (Arachis hypogaea L.).

b. Diduga pupuk cair Nutrient GN memberikan pengaruh terbaik terhadap

pertumbuhan dan hasil produksi tanaman Kedelai (Glycine max L.) ; Kacang

Hijau (Vigna radiata L.) ; Kacang Tanah (Arachis hypogaea L.).

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jenis pupuk 

cair tambahan yang tepat  terhadap peningkatan pertumbuhan dan hasil produksi 

tanaman Kedelai (Glycine max L.) ; Kacang Hijau (Vigna radiata L.) ; Kacang 

Tanah (Arachis hypogaea L.). 


