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III. BAHAN DAN METODE 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung mulai bulan Desember 2011 sampai dengan April 2012.  

 

3.2 Bahan dan Alat 

 

Bahan yang digunakan yaitu benih kacang hijau kultivar Perkutut, polybag,  

pupuk organik berupa Azolla segar, pupuk anorganik berupa Urea, TSP, dan KCl, 

serta sampel tanah. 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan ohaus, alat tulis, 

ayakan tanah, oven, cutter, moisture tester, dan alat ukur. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan untuk menguji 

hipotesis, rancangan perlakuan disusun sebagai rancangan faktor tunggal. 

Perlakuan diterapkan pada petak percobaan dalam rancangan kelompok teracak 

sempurna (RKTS).  Setiap perlakuan diulang empat kali, kesamaan ragam antar 

perlakuan  diuji dengan Uji Bartlet, untuk menguji kemenambahan model diuji 

dengan Uji Tukey.  Bila kedua asumsi ini terpenuhi, maka dapat dilanjutkan 
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analisis ragam dan pemisahan nilai tengah dilakukan dengan menggunakan uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf 5%.  Perlakuan yang diterapkan adalah sebagai 

berikut 

 

Tabel 1. Perlakuan subtitusi Urea dan Azolla terhadap pertanaman kacang hijau. 

Perlakuan      Azolla (g)      Urea (g) 

P0  

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

      _ 

20,83 g (100%) 

16,66 g (80%) 

12,49 g (60%) 

  8,33 g (40%) 

  4,16 g (20%) 

    0    g (0%) 

         _ 

     0   g (0%) 

0,027 g (20%) 

0,055 g (40%) 

0,083 g (60%) 

0,111 g (80%) 

0,138 g (100%) 

Keterangan : P0 = kontrol; P1 = 100%Azolla + 0%Urea; P2 = 80%Azolla + 

20%Urea;    P3 = 60%Azolla + 40%Urea; P4 = 40%Azolla + 

60%Urea; P5 = 20%Azolla + 80%Urea; P6 = 0%Azolla + 100%Urea. 

 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4.1 Penyiapan  media tanam 

 

Sebelum melakukan penanaman benih kacang hijau untuk penelitian, terlebih 

dahulu kita menanam benih kacang hijau sebagai sumber inokulum bakteri 

Rhizobium pada sebuah lahan sampai fase vegetatif maksimum saat keluar bunga 

pertama untuk diambil tanahnya.  Pengambilan tanah dilakukan apabila tanah 

tersebut seudah terinfeksi bakteri Rhizobium dari kacang hijau yang ditanam, 

untuk mengetahui tanah tersebut sudah terinfeksi bakteri Rhizobium dapat kita 

cabut tanaman kacang hijau tersebut dan kita belah bintil akarnya, jika bintil akar 

berwarna merah muda maka dapat dipastikan bahwa tanah sudah terinfeksi bakteri 

Rhizobium.  Setelah yakin bahwa tanah sudah terinfesi bakteri Rhizobium 

kemudian tanah tersebut kita ambil dan masukkan ke dalam ember yang berisi air, 
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dan bintil akar yang efektif kemudian kita tumbuk lalu dicampurkan juga kedalam 

ember tersebut dan lumuri ke benih kacang hijau yang akan ditanam untuk 

penelitian.  Contoh tanah yang digunakan selanjutnya adalah tanah yang diambil 

dari lahan sebelah barat lapangan tenis di Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung.  Tanah diambil dari tiga titik pada kedalaman 0-5 cm secara komposit.  

Setelah itu tanah diayak dengan menggunakan ayakan 2 mm.  Tanah sebanyak 5 

kg BKO (Bobot Kering Oven) dimasukkan ke dalam polybag dan dilakukan 

secara duplo. 

 

3.4.2.  Perbanyakan Azolla 

 

Azolla diambil dari sawah di Desa Pekon Kedaloman Kabupaten Tanggamus, 

kemudian diperbanyak dengan cara Azolla di masukkan kedalam ember besar 

berisi air kemudian taruh pada tempat yang terkena sinar matahari sampai jumlah 

Azolla yang dibutuhkan tercukupi.   

 

 

Gambar 1. Perkembangbiakan Azolla segar 
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3.4.3.  Aplikasi perlakuan 

 

Tanah ditimbang sebanyak 5 kg BKO kemudian dimasukkan ke dalam polybag 

dan dibuat duplo.  Setiap contoh tanah diaplikasikan pupuk organik dan anorganik 

dengan dosis sesuai perlakuan masing-masing.  Dosis nitrogen yang diberikan 

berdasarkan kebutuhan kacang hijau.  Kebutuhan pupuk N untuk starter adalah 25 

ka ha
-1

.
 
 Kandungan nitrogen yang terdapat di dalam Azolla adalah sekitar 0,3%, 

sehingga untuk perlakuan 100% Azolla dengan dosis 8.333,3 kg ha
-1

, maka 

aplikasi Azolla dengan dosis 100% Azolla yaitu 20,83 g polybag
-1

.  Kandungan 

nitrogen yg terdapat di dalam Urea adalah 45%, sehingga untuk perlakuan 100% 

Urea yaitu 55,55 kg ha
-1

, jadi aplikasi Urea dengan dosis 100% adalah 0,138 g 

polybag
-1

.  Pengaplikasian pupuk Azolla untuk penelitian dilakukan satu minggu 

sebelum tanam agar unsur N dari pupuk Azolla sudah tersedia untuk tanaman dan 

pengaplikasian pupuk Urea dilakukan hanya satu kali yaitu saat tanam.  

 

3.4.4.  Penanaman benih tanaman 

 

Sebelum ditanam, benih kacang hijau harus diseleksi yang paling baik dan 

seragam, kemudian benih kacang hijau akan dicelupkan dalam air yang telah 

dicampur dengan tanah bekas pertanaman sumber inokulum kacang hijau 

sehingga benih kacang hijau yang akan ditanam telah bersimbiosis dengan 

rhizobium yang ada ditanah tersebut, selanjutnya ditanam pada polybag yang telah 

berisi tanah yang sudah diaplikasikan pupuk, setiap polybag ditanam dua benih 

kacang hijau.  Penanaman dilakukan dengan kedalaman ±3 cm selanjutnya 

polybag tersebut diletakkan di Laboratorium Lapang terpadu Fakultas Pertanian.  
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Penyulaman dilakukan maksimal hingga satu minggu setelah penanaman apabila 

kedua benih tidak tumbuh.  

 

3.4.5.  Pemeliharaan tanaman 

 

Pemeliharaan tanaman kacang hijau meliputi penyiraman teratur untuk 

mempertahankan air sampai kapasitas lapang, penyiraman dilakukan setiap pagi 

hari atau sore hari.  Agar tanaman tidak terganggu dengan gulma akan dilakukan 

penyiangan disekitar pertanaman, sedangkan untuk melindungi dari hama akan 

dilakukan penyemprotan isectisida. 

 

3.5 Pengamatan 

 

3.5.1 Tinggi tanaman 

 

Tinggi tanaman diukur dari permukaan tanah sampai titik tumbuh daun tertinggi.  

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada saat tanaman keluar bunga pertama 

(vegetatif maksimum).  Pengukuran dilakukan dalam satuan sentimeter dengan 

menggunakan alat pengukur panjang. 

 

3.5.2 Jumlah daun 

 

Jumlah daun dihitung dari daun yang membuka sempurna yang dilakukan pada 

tanaman saat keluar bunga pertama (vegetatif maksimum), daun yang membuka 

belum sempurna tidak dihitung.   
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3.5.3 Bobot kering berangkasan 

 

Saat setelah fase vegetatif maksimum ketika keluar bunga pertama, tanaman 

kacang hijau pada polybag duplo dipanen, dan tanaman kacang hijau (dari bagian 

batang bawah dengan semua daunnya tanpa akar) dimasukkan ke dalam kertas 

kemudian dimasukkan kedalam oven untuk ditimbang bobot keringnya.  

Berangkasan dikeringkan hingga bobotnya konstan dengan menggunakan oven 

dengan suhu 80
0
 C.  Setelah kering, brangkasan ditimbang dengan timbangan 

ohaus sensitivitas 0,01 gram.  Pengukuran dilakukan dalam satuan gram. 

 

3.5.4 Jumlah polong isi 

 

Pengukuran jumlah polong dihitung dari seluruh jumlah polong yang dihasilkan 

dan polong yang berisi saja yang dihitung (polong hampa tidak dihitung). 

 

3.5.5  Bobot biji kacang hijau per tanaman 

 

Bobot produksi biji kacang hijau dihitung dari seluruh hasil panen pertanaman 

setiap perlakuan pada kadar air 12% (kadar air setelah penjemuran 2 hari).  

Kemudian ditimbang dengan timbangan ohaus sensitivitas 0,01 gram.  

Pengukuran dilakukan dalam satuan gram. 

 

3.5.6 Bobot 100 butir 

 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung biji hingga 100 butir pada kadar air 

12%  (kadar air setelah penjemuran 2 hari).  Pengambilan sampel dilakukan 

dengan pengambilan benih secara sebar dan dipilih acak yang kemudian diukur 
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bobotnya dengan timbangan ohaus sensitivitas 0,01 gram.  Pengukuran dilakukan 

dalam satuan gram. 

 

3.5.7 Jumlah bintil akar total dan jumlah bintil akar efektif 

 

Jumlah bintil akar total dihitung dari seluruh jumlah bintil akar yang dihasilkan 

oleh tanaman, dan jumlah bintil akar efektif dihitung jika bintil akar tersebut 

bersimbiosis dengan Rhizobium yang dicirikan bintil akar tersebut berwarna 

merah muda. Perhitungan dilakukan pada tanaman di polybag duplo saat fase 

vegetatif maksimum ketika keluar bunga pertama. 

 


