
 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PENGARUH SUBTITUSI UREA OLEH AZOLLA TERHADAP 

PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN 

KACANG HIJAU (Vigna radiata [L.] R. Wilcz.) 

KULTIVAR PERKUTUT 

 

 

Oleh  

Eko Abadi Novrimansyah 

 

Kacang hijau (Vigna radiata [L.] R. Wilcz.) merupakan tanaman pangan dan 

sumber protein nabati yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.  Produksi 

kacang hijau di Lampung masih sangat rendah.  Rendahnya produksi kacang 

hijau disebabkan kacang hijau banyak ditanam di lahan kering dengan tingkat 

kesuburan yang rendah.  Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kesuburan tanah salah satunya dengan pemupukan, baik berupa pupuk 

anorganik maupun organik.  Urea merupakan pupuk anorganik yang 

mengandung unsur hara N yang mampu berada dalam bentuk tersedia dengan 

cepat dan mudah diserap untuk tanaman, namun bila diberikan secara terus 

menerus akan menurunkan produktivitas tanah.  Azolla adalah pupuk organik 

yang dapat menambat N2 dari udara dan mampu melepaskan N secara lambat 

dalam jumlah sedikit kedalam tanah, sehingga dapat meningkatkan jumlah N 

didalam tanah.  Selain berperan menyumbangkan unsur hara N, Azolla juga 

berperan membantu dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.  
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Penelitian subtitusi Urea oleh Azolla sangat diperlukan, karena diharapkan 

Azolla mampu mengurangi pemakaian dosis Urea tanpa menurunkan 

pertumbuhan dan produksi tanaman.   

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian subtitusi 

Urea oleh Azolla terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau 

kultivar Perkutut.  Rancangan perlakuan disusun dalam rancangan faktor 

tunggal tidak terstruktur, dan rancangan percobaan dalam rancangan kelompok 

teracak sempurna (RKTS) dengan 4 kali ulangan setiap perlakuan.  Kesamaan 

ragam antar perlakuan diuji dengan Uji Bartlett, dan untuk menguji 

kemenambahan model diuji dengan Uji Tukey.  Bila kedua asumsi ini 

terpenuhi, maka dilanjutkan analisis ragam dan pemisahan nilai tengah 

menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.  Subtitusi 

perlakuan yang digunakan yaitu 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. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perlakuan subtitusi pupuk 

20% Azolla + 80% Urea mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi 

tanaman kacang hijau Kultivar Perkutut yang tidak berbeda pertumbuhan dan 

produksinya bila diberi perlakuan 0% Azolla + 100% Urea. 

 

Kata kunci : Azolla, Kacang hijau, Subtitusi, Urea. 

 

 

 


