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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pupuk daun Top Foliar terhadap 

pertumbuhan dan hasil beberapa varietas tanaman kacang tanah (Arachis hypogeae L). 

Hipotesis dari penelitian ini adalah 1) diduga ada interaksi antara konsentrasi pupuk daun Top 

Foliar dengan varietas kacang tanah, 2) diduga perbedaan varietas memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil Kacang tanah, 3) diduga perbedaan pemberian 

konsentrasi pupuk daun Top Foliar memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan 

dan hasil Kacang Tanah. 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah 

Malang dengan ketinggian tempat 550 mdpl dengan pH tanah 7, jenis tanah Grumosol, dan suhu 

± 28º-30ºC, dan dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2005. 

Alat dan bahan yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi: cangkul, sprayer, penggaris, 

timbangan ,gunting,jangka sorong, benih kacang tanah varietas Bison, Sima dan Kancil, pupuk 

daun Top Foliar dan Furadan 3G. 

Penelitian ini menggunakan penelitian faktorial terdiri dari 2 faktor yang disusun berdasarkan 

rancangan acak kelompok (RAK) dan diulang tiga kali, sehingga didapatkan 9 kombinasi 

perlakuan. Faktor pertama adalah macam varietas (V) yang terdiri dari 3 level yaitu: 1) Vb = 

Varietas Bison, 2) Vk = Varietas Kancil, 3) Vs = Varietas Sima. Faktor kedua adalah konsentrasi 

pupuk daun Top Foliar yang di gunakan (P) terdiri dari 3 level yaitu: 1) P1 = 1 g/l, 2) P2 = 2 g/l, 

3) P3 = 3 g/l.  

Pengamatan mulai dilakukan setelah tanaman berumur 21 hari setelah tanam (HST) dengan 

selang waktu pengamatan 7 hari.Adapun parameter yang diamati meliputi: Tinggi tanaman (cm), 

Jumlah daun per tanaman (helai), Jumlah cabang, Diameter batang (mm), Jumlah bunga total, 

Jumlah total polong isi per tanaman, Berat basah dan Berat kering brangkasan tiap tanaman (g), 

Berat kering 100 biji (g), Persentase bunga jadi polong (%), Berat basah dan Berat kering polong 

pertanaman (g), Hasil polong kering per hektar (t/ha).  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perlakuan antara macam varietas dengan konsentrasi 

pupuk daun Top Foliar terjadi interaksi yang nyata terhadap jumlah daun yaitu pada kombinasi 

perlakuan antara varietas Bison dengan konsentrasi pupuk daun 1g/l (VbP1) memberikan jumlah 

daun terbanyak pada umur 28 hari setelah tanam.  

Perlakuan macam Varietas berpengaruh nyata terhadap parameter: jumlah daun per 

tanaman,jumlah bunga total,jumlah total polong isi pertanaman, berat basah brangkasan tiap 

tanaman, berat 100 biji, berat kering dan berat basah polong,dan hasil polong kering per hektar. 

Varietas Sima memberikan hasil tertinggi terhadap jumlah daun, jumlah bunga total, jumlah total 
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polong isi, berat basah brangkasan, berat basah dan kering polong dan hasil polong kering per 

hektar. Sedangkan Varietas Kancil dan Varietas Bison memberikan hasil tertinggi terhadap berat 

kering 100 biji. 

Perlakuan konsentrasi pupuk daun Top Foliar memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap 

semua parameter pertumbuhan vegetatif dan generatif yang diamati, pada semua umur 

pengamatan. 

 

 


