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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kacang hijau merupakan salah satu tanaman Leguminosae yang cukup penting di 

Indonesia, namun sampai saat ini perhatian masyarakat petani kepada kacang 

hijau masih kurang, terutama di Provinsi Lampung.  Kurangnya perhatian ini 

diantaranya disebabkan oleh hasil yang dicapai per hektarnya masih sangat rendah 

berkisar 8,91 Ku/ Ha, sedangkan kebutuhan terhadap kacang hijau masih sangat 

tinggi (Departemen Pertanian, 2007).  

 

Kacang hijau (Vigna radiata  L.) di Indonesia merupakan tanaman pangan dan 

sumber protein nabati yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.  Biji kacang hijau 

digunakan sebagai bahan baku industri, makanan manusia, dan sebagai bahan 

baku obat-obatan.  Di Indonesia, penggunaan kacang hijau juga untuk pembuatan 

minuman dan makanan tradisional, antara lain bubur, susu, tauge, dan macam-

macam  kue tradisional.  

 

Tanaman kacang hijau banyak ditanam di lahan kering yang didominasi oleh jenis 

tanah Ultisols termasuk di Provinsi Lampung.  Menurut Buckman dan Brady 

(1982), tanah Ultisols merupakan jenis tanah yang kurang subur, tetapi tanah 

Ultisols masih dapat menanggapi baik jika pengelolaan yang diterapkan tepat.  

Tanah Ultisols memiliki kemasaman kurang dari 5,5, dan kandungan hara yang 
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rendah, oleh sebab itu untuk meningkatkan produktivitas Ultisols, dapat dilakukan 

melalui pemberian kapur, pemupukan, penambahan bahan organik, pembuatan 

terasering, drainase dan, pengolahan tanah yang seminim mungkin (Hakim dkk., 

1986) 

 

Pemupukan menurut pengertian khusus ialah pemberian bahan - bahan yang 

dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi tanaman.  Pemupukan bisa diberikan 

berupa pupuk anorganik ataupun organik (Lingga dan Marsono, 2000).   

 

Pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik pupuk dengan 

mencampurkan bahan  kimia (anorganik) berkadar hara tinggi.  Pupuk anorganik 

memiliki banyak keuntungan seperti, pemberiannya dapat terukur dengan tepat 

karena pupuk anorganik umumnya takaran haranya pas, unsur hara di dalamnya 

lebih cepat tersedia bagi tanaman, mudah diangkut karena jumlahnya relatif dan 

biaya angkut pupuk anorganik jauh lebih murah dibanding pupuk organik (Lingga 

dan Marsono, 2000).  

 

Salah satu bentuk pupuk anorganik yang banyak digunakan adalah Urea 

(CO(NH2)2).  Urea dibuat dari gas amoniak dan gas asam arang.  Persenyawaan 

kedua zat ini menghasilkan pupuk Urea dengan kandungan N sebanyak 45%.  

Urea termasuk pupuk yang higroskopis (mudah menarik uap air).  Pada 

kelembaban 73%, pupuk ini sudah mampu menarik uap air dan udara.  Oleh 

karena itu Urea mudah larut dan mudah diserap oleh tanaman (Palimbani, 2007). 

  

Selain kelebihan tersebut, pupuk anorganik pun ada kekurangannya antara lain 

pupuk anorganik hanya mengandung unsur hara makro, sangat sedikit ataupun 
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hampir tidak mengandung unsur hara mikro.  Selain itu, pemakaian pupuk 

anorganik secara terus menerus dapat merusak tanah bila tidak diimbangi dengan 

pupuk organik (Lingga dan Marsono, 2000). 

 

Pupuk organik dapat berupa kompos, pupuk kandang, dan pupuk hijau.  Pupuk 

organik mengandung hara makro N, P, K rendah, tetapi juga mengandung hara 

mikro yang sangat diperlukan oleh tanaman (Sutanto, 2002).   

 

Secara garis besar, keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan pupuk 

organik adalah dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.  Pupuk 

organik harus digunakan sebagai pupuk tambahan yang dikombinasikan dengan 

pupuk anorganik.  Diharapkan dengan pemberian kombinasi pupuk anorganik dan 

organik dapat meningkatkan unsur hara di dalam tanah secara cepat tanpa 

mengurangi kesuburan tanah itu sendiri (Sutanto, 2002). 

 

Salah satu contoh pupuk hijau adalah Azolla.  Azolla merupakan jenis tanaman 

pakuan air yang hidup di lingkungan perairan dan mempunyai sebaran yang 

cukup luas.  Seperti halnya tanaman leguminoae, Azolla menambat N2 udara 

karena berasosiasi dengan sianobakteri (Annabaena azollae) yang hidup di dalam 

rongga daunnya (Sutanto, 2002).  Sehingga kandungan N Azolla dapat digunakan 

sebagai pengganti nitrogen yang diberikan dari pupuk anorganik (Urea). 

 

Pupuk anorganik (Urea) memiliki kandungan unsur hara nitrogen yang cukup 

untuk tanaman, namun bila diberikan secara terus menerus pupuk Urea akan 

mengurangi produktivitas tanah.  Pupuk organik dapat digunakan sebagai pupuk 

tambahan yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik untuk mendapatkan 
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hasil yang optimal (Sutanto, 2002).  Pemberian pupuk organik (Azolla) belum 

menjamin kecukupan unsur hara essensial makro bagi tanaman, tetapi dapat 

memberikan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan akar (Hairiah dkk., 2000) 

dalam (Kresnatita, 2009).  Penelitian tentang pemberian kombinasi pupuk 

anorganik (Urea) dengan organik (Azolla) sangat diperlukan, dengan maksud 

mengurangi pemakaian dosis Urea tanpa menurunkan pertumbuhan dan produksi 

tanaman. 

 

Kacang hijau kultivar Perkutut merupakan kultivar yang belum lama dilepas, 

sehingga perlu dilakukan pengujian pada kultivar tersebut. 

 

Percobaan ini dilakukan untuk menjawab masalah yang dirumuskan yaitu, 

bagaimana pengaruh pemberian kombinasi pupuk Urea dan Azolla pada 

pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau Kultivar Perkutut? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kombinasi 

pupuk Urea dan Azolla pada pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau 

Kultivar Perkutut. 

 

1.3  Landasan Teori 

 

Tanaman kacang hijau membutuhkan pupuk N sebagai starter untuk 

pertumbuhannya.  Kebutuhan pupuk N sebagai starter tanaman kacang hijau 

adalah 10-25 Kg/Ha (Wordpress, 2009).  Unsur hara N di dalam jaringan tanaman 

berperan sebagai bagian dari pembentuk asam amino, protein, asam nukleat, 
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koenzim, klorofil, dan lain sebagainya.  Unsur hara N berfungsi dalam 

meningkatkan jumlah klorofil, sehingga apabila N tersedia dalam jumlah cukup, 

maka akan meningkatkan laju fotosintesis dan pada akhirnya fotosintat yang 

terbentuk akan banyak, sehingga laju pembentukan polong akan semakin banyak 

dan ukuran biji polong akan semakin besar (Kresnatita, 2009) dalam (Septiadi, 

2010).   

 

Kekurangan Nitrogen dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman, 

seperti tanaman kerdil, jumlah daun sedikit, dan klorosis pada daun, bahkan dapat 

mengakibatkan tanaman mati (Wordpress, 2009). 

 

Berdasarkan hasil penelitian Mapegau (2007), pemberian pupuk N mempengaruhi 

pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau.  Unsur hara Nitrogen dapat 

diperoleh dari pupuk organik dan anorganik.  Pupuk organik adalah pupuk yang 

berasal dari kotoran hewan, bahan tanaman dan limbah.  Pupuk organik 

merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dan alami dari pada bahan 

pembenah buatan/sintesis.  Pada umumnya pupuk organik mengandung hara 

makro N, P, K rendah dan lambat tersedia bagi tanaman, tetapi mengandung hara 

mikro dalam jumlah cukup yang sangat diperlukan oleh pertumbuhan tanaman 

(Sutanto, 2002). 

 

Azolla adalah tanaman air yang dapat memfiksasi N dari udara, sehingga 

penggunaan Azolla dapat menjadi pupuk organik terbarukan menggantikan 

kebutuhan N bagi tanaman yang biasanya diberikan melalui pupuk anorganik 

seperti Urea (Sutanto, 2002).  Azolla kering mengandung unsur N sebesar 3–5%, 
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P sebesar 0,5–0,9%, dan K sebesar 2–4,5% (Rochdianto, 2008).  Berdasarkan 

penelitian Septiadi (2011), kandungan N Azolla basah adalah 0,3%. 

 

Pupuk anorganik memiliki kekurangan antara lain pupuk anorganik hanya 

mengandung unsur hara makro, sangat sedikit ataupun hampir tidak mengandung 

unsur hara mikro, selain itu pemakaian pupuk anorganik secara terus menerus 

dapat merusak tanah bila tidak diimbangi pupuk organik seperti pupuk hijau 

(Lingga dan Marsono, 2000). 

 

Salah satu bentuk pupuk anorganik yang banyak digunakan adalah Urea 

(CO(NH2)2).  Urea dibuat dari gas amoniak dan gas asam arang.  Persenyawaan 

kedua zat ini menghasilkan pupuk Urea dengan kandungan N sebanyak 45%.  

Urea termasuk pupuk yang higroskopis (mudah menarik uap air).  Pada 

kelembaban 73%, pupuk ini sudah mampu menarik uap air dan udara.  Oleh 

karena itu Urea mudah larut dan mudah diserap oleh tanaman (Palimbani, 2007). 

 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Alfian (2004), pemberian Azolla dapat 

menyuplai N dan dapat mengurangi pemakaian Urea, tetapi dalam dosis yang 

cukup banyak dan dalam waktu lama untuk N agar tersedia bagi tanaman. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, berikut ini disusun kerangka 

pemikiran untuk memberikan penjelasan teoritis terhadap perumusan masalah.  

Produksi kacang hijau di Provinsi Lampung masih sangat rendah yaitu berkisar 

8,91 Ku/ Ha, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap kacang hijau lebih tinggi 

dari hasil produksi tersebut.  Rendahnya produksi kacang hijau di Provinsi 
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Lampung dikarenakan tanaman kacang hijau ditanam pada lahan kering yang 

didominasi oleh jenis tanah Ultisol.  Untuk meningkatkan produktivitas tanah 

Ultisol salah satunya dapat dilakukan pemupukan.  Pemupukan tanah Ultisol 

dapat berupa pupuk organik dan anorganik.   

 

Pupuk organik memiliki jumlah unsur hara essensial mikro yang tinggi dan ramah 

lingkungan, namun jumlah kandungan unsur hara N, P, dan K rendah serta lambat 

tersedia bagi tanaman.  Pupuk organik salah satu contohnya adalah pupuk hijau 

Azolla yang mengandung 0,3% N.  

 

Pupuk anorganik mengandung  unsur hara essensial makro yang tinggi dan cepat 

tersedia untuk tanaman, akan tetapi pupuk anorganik sangat sedikit ataupun tidak 

mengandung unsur hara essensial mikro serta penggunaan pupuk anorganik secara 

terus menerus dapat merusak tanah.  Salah satu contoh pupuk anorganik adalah 

Urea yang mengandung 45% N. 

 

Penggunaan pupuk anorganik harus diimbangi oleh pupuk organik.  Penelitian 

tentang pemberian subtitusi pupuk Urea oleh Azolla sangat diperlukan, karena 

diharapkan Azolla dapat menggantikan peran Urea dalam pemenuhan N untuk 

tanaman tanpa mengurangi produksi tanaman bila diberi pemupukan Urea 100%. 

 

1.5 Hipotesis 

 

Dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut : terdapat subtitusi Urea oleh Azolla yang memberikan 

pertumbuhan dan produksi terbaik tanaman kacang hijau Kultivar Perkutut. 


