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ABSTRAK 

 

PENGARUH DOSIS DAN WAKTU APLIKASI PUPUK CAIR BIO-

SLURRY TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN 

KACANG TANAH (Arachis hypogaea L.) 

 

Oleh 

MUHAMMAD ANDI SAFEI 

 

Produksi kacang tanah yang terus menurun dapat diatasi dengan perbaikan teknik 

budidaya, salah satunya pemupukan. Pupuk organik hasil reaktor biogas atau lebih 

dikenal dengan pupuk Bio-slurry dapat dimanfaatkan untuk budidaya kacang 

tanah. Penelitian ini bertujuan untuk  (1) Mengetahui pengaruh dosis pupuk Bio-

slurry cair terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (2) 

Mengetahui pengaruh waktu aplikasi pupuk bio-sulrry cair terhadap pertumbuhan 

dan produksi tanaman kacang tanah (3) Mengetahui interaksi antara dosis dan 

waktu aplikasi pupuk bio-sulrry cair terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 

kacang tanah. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), 

yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor.  Faktor pertama dosis pupuk bio-

slurry yaitu 0 liter/ha (D1), 6 liter/ha (D2), 12 liter/ha (D3), 18 liter /ha (D4), dan 

Bio good 12 liter/ha (D5).  Faktor kedua waktu aplikasi pupuk bio-slurry yaitu 

W1(aplikasi 1 kali pada 2 MST), W2 (aplikasi 2 kali pada 2MST dan 4 MST , dan 

W3 (aplikasi 3 kali pada 2 MST, 4 MST, dan 6 MST.  Masing-masing perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali.   
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Homogenitas ragam diuji dengan uji barttlet, jika asumsi terpenuhi data dianalisis 

dengan sidik ragam.  Perbedaan nilai tengah perlakuan akan diuji dengan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

dosis pupuk organik cair Bio-slurry (6-24 liter/ha) meningkatkan tinggi tanaman 2 

dan 6 MST, jumlah daun pada 2 MST, dan Umur Berbunga (2) Waktu aplikasi 

pupuk organik cair bio-slurry ( 2 MST; 2 dan 4 MST; 2, 4, dan MST) 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah pada tinggi tanaman 

2, 4 dan 6 MST, jumlah daun pada 2 MST, Jumlah cabang n+1, bobot 

berangkasan kering tanaman, bobot per petak panen, dan bobot 100 butir (3) Ada 

nteraksi antara dosis dan waktu aplikasi pupuk Bio-slurry dalam mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. 

 

Kata kunci: Bio-slurry cair, dosis pupuk, hasil, pertumbuhan, waktu pemupukan. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kacang tanah merupakan salah satu komoditas Indonesia yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi dan permintaan kacang tanah yang meningkat setiap tahun selaras 

dengan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia.  Kebutuhan kacang tanah 

meningkat dari tahun  ke  tahun sejalan dengan bertambahnya jumlah  penduduk,  

kebutuhan gizi  masyarakat,  diversifikasi  pangan,  serta meningkatnya  kapasitas  

industri  pakan dan makanan  di  Indonesia.  Namun  demikian produksi kacang  

tanah dari dalam negeri belum mencukupi kebutuhan di Indonesia yang masih 

memerlukan subsitusi  impor  dari  luar  negeri.  Oleh  sebab itu, pemerintah terus  

berupaya  meningkatkan jumlah  produksi  melalui  intensifikasi, perluasan areal  

pertanaman, dan  penggunaan pupuk yang tepat (Adisarwanto, 2000). 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menyebutkan bahwa produksi 

kacang tanah pada tahun 2013 yaitu 701.680 ton dengan luasan lahan 519.056 

hektar dengan produktifitas lahan 13,52 kuintal per ha.  Di Lampung pada tahun 

2009 luas panen kacang tanah 8.667 ha dengan produktivitas 12,8 kuintal per ha 

dan menghasilkan 11.090 ton kacang tanah.  Pada tahun 2010 luas panen 13.967 

ha dengan produktivitas 12,6 kuintal per ha menghasilkan 17.671 ton.  Tahun 

berikutnya yaitu 2011 luas lahan menurun menjadi 10.148 ha dengan 
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produktivitas 12,7 kuintal per ha dan menghasilkan 12.911 ton.  Tahun 2012 

luasan lahan terus mengalami penurunan menjadi 8.420 ha dengan produktivitas 

tetap yaitu 12,7 kuintal per ha dan menghasilkan 10.694 ton.  Pada tahun 2013 

luas lahan menurun kembali menjadi 8.305 ha dengan produktivitas 12,8 kuintal 

per ha dapat menghasilkan 10.676 ton kacang tanah.  Dari data tersebut 

kemungkinan akan terus terjadi penurunan produksi kacang tanah  jika tidak 

dilakukan upaya perbaikan dalam proses budidaya dan konservasi lahan 

pertaniannya, khususnya lahan produksi kacang tanah. 

 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman 

kacang tanah yaitu dengan pemberian pupuk.  Pemberian pupuk pada tanaman 

kacang tanah dapat berupa pupuk organik ataupun pupuk anorganik.  Pupuk 

organik merupakan pupuk dari hasil alami ataupun sisa kotoran makhluk hidup, 

sedangkan pupuk anorganik merupakan pupuk buatan yang mengandung hara 

tinggi dan biasa diproduksi oleh pabrik.  Beberapa contoh pupuk organik yaitu 

pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau, sedangkan contoh pupuk anorganik 

yaitu Urea, KCl, TSP, dan SP-36. 

 

Pada saat ini masyarakat Indonesia telah mulai tumbuh kesadaran terhadap bahaya 

penggunaan bahan kimia dalam proses budidaya pertanian.  Tumbuhnya  

kesadaran akan  dampak negatif  penggunaan  pupuk  buatan  dan sarana pertanian  

modern  lainnya  terhadap lingkungan  pada  sebagian kecil  petani  telah 

membuat  mereka  beralih dari pertanian konvensional  ke  pertanian  organik.  

Pertanian jenis  ini  mengandalkan  kebutuhan  hara melalui pupuk organik dan 

masukan-masukan alami lainnya (Simanungkalit, dkk.,  2006). 
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Terdapat dua jenis pupuk organik, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik 

cair dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.  Penggunaan pupuk 

organik cair dapat lebih efisien daripada penggunaan pupuk organik padatan.  Hal 

ini karena pupuk organik cair cara aplikasinya dengan cara disiramkan dan 

disemprotkan langsung ke tanaman sehingga hara yang terkandung dalam pupuk 

dapat langsung diserap oleh tanaman. 

 

Salah satu pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi 

tanaman adalah pupuk Bio-slurry.  Bio- slurry adalah produk akhir pengolahan 

limbah berbahan kotoran sapi yang berbentuk padat dan cair yang sangat 

bermanfaat sebagai sumber nutrisi untuk tanaman.  Pupuk Bio-slurry juga 

mengandung mikroba “pro-biotik” yang bermanfaat untuk meningkatkan 

kesuburan dan kesehatan lahan pertanian sehingga diharapkan akan berdampak 

pada peningkatan kualias dan kuantitas panen (Tim BIRU, 2012). 

 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim BIRU (2012), Bio-slurry  

mengandung nutrisi utama (makro) yang diperlukan oleh tanaman seperti NPK 

dan nutrisi pelengkap (mikro) seperti magnesium, kalsium, dan sulfur.  Adapun 

komposisi Bio-slurry setelah fermentasi adalah air 70-80% dan zat kering 20-

30%, jika diuraikan lagi zat kering tersebut mengandung bahan organik 18-27% 

 

Menurut Oman (2003), bahwa sludge (pupuk organik cair dari ampas kotoran sapi 

yang berasal dari biogas (slurry) sangat baik untuk dijadikan pupuk karena 

mengandung berbagai macam unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti P, 

Mg, Ca, K, Cu, dan Zn. 
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Kotoran  ternak  yang  telah  hilang gasnya  (slurry)  merupakan  pupuk  organik  

yang  sangat  kaya  akan  unsur-unsur  yang  dibutuhkan  oleh tanaman. Bahkan, 

unsur-unsur tertentu seperti protein, selulose, lignin, dan lain-lain tidak   bisa 

digantikan oleh pupuk kimia.  Beberapa penelitian menunjukkan penggunaan 

pupuk organik cair memberikan dampak positif terhadap  pertumbuhan  tanaman.  

Menutu penelitian  Rizqiani,  dkk.  (2007)  pupuk cair bio slurry memiliki 

pengaruh positif pertumbuhan tanaman  buncis.  Hal yang sama juga disampaikan 

oleh Parman (2007) untuk tanaman kentang, serta Rahmi dan Jumiati (2007) 

untuk tanaman jagung manis. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka diperlukan 

penelitian untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh dosis pupuk Bio-slurry cair terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman kacang tanah. 

2. Bagaimana pengaruh waktu aplikasi pupuk Bio-slurry cair terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah. 

3. Bagaimana interaksi antara dosis dan waktu aplikasi pupuk Bio-slurry 

terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh dosis pupuk Bio-slurry cair terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman kacang tanah. 
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2. Mengetahui pengaruh waktu aplikasi pupuk bio-sulrry cair terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah. 

3. Mengetahui interaksi antara dosis dan waktu aplikasi pupuk bio-sulrry cair 

terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah. 

 

1.4 Landasan Teori 

 

Kacang  tanah  (Arachis  hypogea)  adalah  salah  satu tanaman  palawija  yang  

sangat  berperan  sebagai sumber pendapatan petani.  Kacang  tanah  relatif  lebih  

unggul  dibandingkan dengan komoditas  palawija  lainnya,  karena  harga  

jualnya relatif  stabil  dan  tinggi juga kebutuhan kacang tanah yang terus 

meningkat setiap tahunnya.  Peningkatan kebutuhan tersebut ternyata tidak 

sebanding dengan produksi nasional yang selalu mengalami penurunan. 

 

Salah satu faktor penyebab menurunnya produktivitas tanaman kacang tanah di  

Indonesia adalah aplikasi teknologi budidaya di lapangan yang masih cukup  

rendah, diantaranya adalah penggunaan pupuk yang tidak tepat dan pemakaian  

pupuk kimia yang terus menerus sehingga mengakibatkan turunnya tingkat  

kesuburan lahan yang menyebabkan banyaknya residu yang melebihi daya  

dukung lingkungan. 

 

Marzuki  (2007)  menyatakan  bahwa  pemupukan  memegang  peranan penting  

dalam  peningkatan  produksi  kacang  tanah.  Kebutuhan  untuk tanaman kacang 

tanah yaitu N  15-20 kg/ha, P2O2 45  kg/ha  dan K2O 50-60  kg/ha atau  tanaman  

kacang  tanah  membutuhkan pupuk nitrogen sebanyak 50–100kg urea/ha, 100kg  

SP-36 dan  75  kg KCl diberikan  saat  tanam (Purnomo  dan  Purnawati,  2009).  
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Pemberian  pupuk organik  selain sebagai  tambahan  bagi  bahan organik, juga 

akan meningkatkan  C-organik yang  ada  didalam  tanah,  sehingga semakin 

tinggi dosis pupuk organik yang diberikan  maka  akan  meningkatkan kadar 

bahan organik tanah, (Hanafiah, 2005). 

 

Bali Organic Association (2008)  melaporkan  bahwa  penggunaan  bahan  

organik  tidak  hanya menambah ketersediaan unsur hara bagi tanaman, tetapi 

juga menciptakan kondisi  yang sesuai untuk tanaman dengan memperbaiki  

aerasi, mempermudah penetrasi akar  dan  memperbaiki  kapasitas  menahan  air.  

Munip dkk.  (1999)  juga menyatakan  bahwa  kekurangan  air  selama  fase-fase  

pertumbuhan  kacang  tanah pada stadia pembentukan hingga pengisian polong 

dapat menyebabkan penurunan hasil  yang  cukup  besar. 

 

Pupuk slurry cair merupakan limbah cair dari hasil fermentasi anaerob pada  

instalasi biogas. Pupuk Bio-slurry cair mengandung lebih sedikit bakteri pathogen  

sehingga aman untuk digunakan sebagai pupuk (Widodo dkk., 2007). Pupuk  

slurry cair berasal dari kotoran sapi yang kemudian difermentasi pada instalasi  

biogas.  Pupuk Bio-slurry cair juga mengandung banyak unsur hara yang 

dibutuhkan oleh tanaman, di antaranya adalah unsur P, Mg, Ca, K, Cu, dan Zn. 

Kandungan unsur hara pupuk Bio-slurrdapat dilihat pada (Tabel. 1)  
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Tabel 1. Analisa Berbasis Basah (Cair) Pupuk Organik Berbahan Baku Ampas 

Biogas (Bio-slurry) 

 NO Jenis analisis satuan Jenis ternak 

SAPI 

Pupuk cair (tersaring) Pupuk cair (semi padat) 

1 C-organik % 0,11-0,46 47,99 

2 C/N  0,14-6,00 15,77 

3 pH                7,5                                    8,4 

4 Nutrisi Makro 

N % 0,03-1,47 2,92 

P2O3 % 0,02-0,035 0,21 

K2O % 0,07-0,58 0,26 

Ca Ppm 1.402,26 - 

Mg Ppm 1.544,41 - 

S % 0,50 - 

5 Nutrisi Mikro 

Fe Ppm <0,01 - 

Mn Ppm 132,50-714,25 - 

Cu Ppm 4,5-36,23 - 

Zn Ppm 3,54 - 

Co Ppm 7,75 - 

Mo Ppm 29,69-40,25 - 

B Ppm 56,25-203,25 - 

 

Aplikasi pupuk Bio-slurry cair yang langsung disemprotkan pada daun akan lebih 

mudah diserap oleh tanaman, sehingga unsur hara yang terkandung didalam 

pupuk Bio-slurry cair dapat langsung diserap oleh tanaman secara maksimal.  

Selain mengandung berbagai macam bahan organik yang dibutuhkan dalam 

proses pertumbuhan tanaman, pupuk Bio-slurry cair juga mengandung berbagai 

macam mikroba pro biotik yang membantu menyuburkan lahan dan menambah 

nutrisi serta mengendalikan penyakit pada tanah.  Apabila kesuburan dan 

kesehatan tanah terjaga, maka produksi tanaman pun akan lebih baik. 

 

Beberapa mikroba yang terkandung dalam Bio-slurry diantaranya adalah mikroba 

selulitik yang bermanfaat untuk pengomposan, mikroba penambat nitrogen yang 

bermanfaat untuk menangkap dan menyediakan nitrogen dan mikroba pelarut 
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fosfat yang bermanfaat untuk melarutkan dan menyediakan fosfor yang siap 

serap.  Kelebihan dari pupuk Bio-slurry yang mengandung unsur hara yang 

lengkap ini diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi tanaman kacang 

tanah (BIRU, 2011).  

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, berikut ini disusun kerangka 

pemikiran untuk memberi penjelasan terhadap perumusan masalah. 

 

Kacang tanah merupakan salah satu komoditas yang memiliki permintaan yang 

cukup tinggi, namun tidak sesuai dengan produksi kacang tanah yang terus 

mengalami penurunan.  Penurunan produksi kacang tanah ini terjadi akibat 

penerapan teknologi budidaya oleh petani yang masih rendah terutama pada 

maslah pemupukan. 

 

Pemupukan merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan 

produksi suatu komoditas, sehingga kegiatan ini perlu adanya perhatian khusus 

dapat membantu menigkatkan prodiksi tanaman kacang tanah di Indonesia.  Pada 

umumnya petani masih sangat bergantung pada pupuk kimia untuk menigkatkan 

produksi kacang tanah yang mereka tanam tanpa memperhatikan dampak dari 

penggunaan pupuk kimia secara terus menerus. 

 

Berkaca pada dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk kimia yang dapat 

menurunkan kualitas kesuburan tanah, maka pilihan penggunaan pupuk yang 

tidak berdampak bagi lingkungan yaitu pupuk organik.  Pupuk organik tidak 

hanya dapat menjadi sumber nutrisi bagi tanaman, tetapi juga dapat memperbaiki 
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fisik tanah itu sendiri.  Salah satu pupuk organik yang bisa digunakan dalam usaha 

peningkatan produksi usaha tani kacang tanah yaitu pupuk Bio-slurry.  Pupuk 

organik Bio-slurry adalah pupuk hasil sisa proses biogas yang sudah terfermentasi 

dan akan menghasilkan dua  jenis pupuk bio slurry yaitu Bio-slurry padat dan bio 

slurry cair. 

 

Pengunaan pupuk organic Bio-slurry cair mempunyai beberapa manfaat bagi 

tanaman pada fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman, karena pupuk Bio-

slurry ini memiliki kandungan hara makro dan hara mikro cukup lengkap.  

Penggunaan pupuk Bio-slurry cair memiliki satu keunggulan dari pada pupuk Bio-

slurry padat yaitu dapat diaplikasikan lasngung ke daun tanaman, sehingga zat 

hara akan lebih cepat diserap langsung oleh tanaman secara maksimal.  

Penyerapan hara secara maksimal oleh tanaman maka kebutuhan nutrisi akan 

terpenuhi, sehingga dapat diharapkan penggunaan pupuk Bio-slurry ini dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah. 

 

1.6  Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan maka hipotesis yang  

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Semakin tinggi dosis pupuk Bio-slurry yang diaplikasikan semakin baik 

pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah. 

2. Semakin tinggi frekuensi aplikasi pupuk Bio-slurry semakin baik 

pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah. 

3. Adanya interaksi positif anatar dosis dan wakru aplikasi pupuk Bio-slurry 

terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah. 



II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Klasifikasi dan Morfologi  Kacang Tanah 

 

Tanaman  kacang  tanah  (Arachis  hypogaea L.)  diperkirakan  masuk  ke 

Indonesia  antara tahun  1521-1529.  Penanaman  kacang tanah  di  Indonesia  

baru dimulai pada awal abad ke-18.  Kacang tanah yang ditanam adalah varietas 

tipe menjalar  (Wijaya,  2011).  Dalam  dunia tumbuhan,  tanaman kacang  tanah 

diklasifikasikan sebagai berikut:   

Kingdom :  Plantae   

Divisi  :  Spermatophyta  

Subdivisi :  Angiospermae   

Kelas       :  Dicotyledonae   

Ordo         :  Leguminales  

Famili     :  Papilionaceae  

Genus     :  Arachis  

Spesies    :  Arachis hypogaea L. 

 

Menurut  Marzuki  (2007),  akar  kacang  tanah  serabut  dengan  batang  tidak 

berkayu  dan  berbulu  halus.  Batang  kacang  tanah  ada yang  tumbuh  tegak  

dan menjalar.  Kacang  tanah  berdaun  majemuk  bersirip  genap.  Daunnya  

terdiri  atas empat anak daun dengan tangkai daun agak panjang. Helaian anak 
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daun dengan tangkai daun agak panjang.  Helaian anak daun ini bertugas 

mendapatkan cahaya matahari  sebanyak-banyaknya.  Bunga  keluar  pada  ketiak  

daun.  Setiap  bunga seolah-olah  bertangkai  panjang  berwarna  putih.  Tangkai  

ini  sebenarnya  bukan tangkai  bunga,  tetapi  tabung  kelopak.  Mahkota  bunga  

(corolla)  berwarna kuning.  Bendera  mahkota  bunganya  bergaris-garis  merah  

pada  pangkalnya.  Umur  bunganya  hanya  satu  har,  mekar  di  pagi  hari  dan  

layu  pada  sore  hari.  Bunga kacang tanah dapat melakukan penyerbukan 

sendiridan bersifat geotropis positif.  Penyerbukan terjadi sebelum bunganya 

mekar atau kleistogami. 

 

2.2  Syarat Tumbuh  

 

Temperatur  merupakan  suatu  syarat  tumbuh  tanaman  kacang  tanah.  

Temperatur  sangat  erat  hubungannya  dengan  ketinggian,  semakin  tinggi  

suatu daerah  maka  suhu  akan  semakin  turun  (Suprapto,  2006  ).  Kacang  

tanah  dapat tumbuh pada lahan dengan ketinggian 0-500 m di atas permukaan 

laut.  Tanaman ini  tidak  terlalu memilih  tanah  khusus.  Diperlukan iklim  yang  

lembab.  Kacang tanah  termasuk  tanaman  yang  memerlukan  sinar  matahari  

penuh.  Adanya keterbatasan cahaya matahari akibat naungan atau halangan dan 

atau awan lebih dari  30%  akan  menurunkan  hasil  kacang  tanah  karena cahaya  

mempengaruhi fotosintesis dan respirasi. Intensitas cahaya yang rendah pada saat 

pembentukan ginofor  akan  mengurangi  jumlah  ginofor,  sedangkan  rendahnya  

intensitas cahaya pada masa pengisian polong akan menurunkan jumlah dan berat 

polong serta akan  menambah jumlah polong hampa (Oentari, 2008). 
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Kacang  tanah  dapat  dibudidayakan  di  lahan  kering  (tegalan)  maupun  di 

lahan  sawah  setelah  padi.  Kacang  tanah  dapat  ditanam  pada  tanah  

bertekstur ringan  maupun  agak  berat,  yang  penting  tanah  tersebut  dapat  

mengatuskan air sehingga tidak menggenang. Akan tetapi, tanah yang paling 

sesuai adalah tanah yang bertekstur ringan, drainase baik, remah, dan gembur.  

Tanah  berat  (lempung),  bila  terlalu becek, tanaman  mati  atau  tidak berpolong.  

Dalam  kondisi  kering,  tanah  lempung  juga  terlalu  keras,  sehingga ginofor  

(calon  polong)  tidak  dapat  masuk  dalam  tanah,  perkembangan polong 

terhambat  dan  pada  saat  panen  banyak  polong  tertinggal  dalam  tanah.  Pada 

tanah  yang kandungan  bahan  organiknya  tinggi  (>2%) polong  yang dihasilkan 

berwarna kehitaman sehingga menjadi kurang menarik.  

 

Kacang  tanah  masih  dapat  berproduksi  dengan  baik  pada  tanah  yang ber-pH  

rendah  atau  tinggi.  Tetapi  pada  pH  tanah  tinggi  (7,5–8,5)  kacang  tanah 

sering  mengalami  klorosis,  yakni  daun-daun  menguning.  Apabila  tidak  

diatasi, polong  menjadi  hitam  dan  hasil  menurun hingga 40% (Balai Penelitian 

Tanaman Kacang dan Umbi, 2012). 

 

2.3  Fase-fase pertumbuhan tanaman kacang tanah 

 

2.3.1  Fase vegetatif  

 

Fase vegetatif terutama terjadi pada perkembangan akar, daun dan batang  

baru. Fase ini berhubungan dengan 3 proses penting : (1) pembelahan sel,           

(2) pemanjangan sel, dan (3) tahap awal dari diferensiasi sel (Suketi, 2010).  

 Fase vegetatif pada tanaman kacang tanah dimulai sejak perkecambahan  
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hingga awal pembungaan, yang berkisar antara 26 hingga 31 hari setelah tanam,  

dan selebihnya adalah  fase reproduktif.  Fase vegetatif tersebut dibagi menjadi 3  

stadia, yaitu perkecambahan, pembukaan kotiledon, dan perkembangan daun  

bertangkai empat (tetrafoliate). Daun kacang tanah muncul dari buku pada batang  

utama atau cabang (Trustinah, 1993). 

 

2.3.2  Fase Reproduktif 

 

Fase reproduktif terjadi pada pembentukan dan perkembangan kuncup -kuncup 

bunga, buah dan biji atau pada pembesaran dan pendewasaan struktur  penyim-

panan makanan, akar-akar dan batang (Suketi, 2010).  Penandaan fase  reproduktif 

didasarkan atas adanya  bunga, buah dan biji.    Menurut Boote (1982), fase 

reproduktif kacang tanah menjadi delapan stadia, yaitu mulai berbunga (R1)  

pada 27- 37 hari setelah tanam (HST), pembentukan ginofor (R2) pada 32- 36  

HST,  pembentukan polong (R3) pada 40- 45 HST, polong penu h/maksimum 

(R4) pada 44- 52 HST, pembentukan biji (R5) pada 52 - 57 HST, biji penuh (R6) 

pada 60-68 HST, biji mulai masak (R7) pada 68- 75 HST, dan masak panen (R8) 

pada 80-100 HST. 

 

2.4  Pupuk dan Pemupukan 

 

Pupuk  dan  pemupukan  adalah  komponen  yang  sangat  penting  dalam  

manajemen budidaya  tanaman.  Pemupukan  sendiri  mencakup  beberapa  hal  

penting pengaturan  jenis pupuk itu sendiri, berapa jumlah atau dosis pupuk  yang 

harus diberikan,  kapan pupuk harus diberikan, bagaimana cara pemberian pupuk 

tersebut dan ketepatan tempat pemberian pupuk bagi tanaman.  Pupuk  merupakan  
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substansi  yang  ditambahkan  kedalam  tanah  untuk  menyediakan asupan  bagi  

tanaman  dengan  satu  elemen  yang  diperlukan atau lebih.(Sitepoe,2008). 

 

Ketersediaan  unsur  hara  bersifat  kritis  karena  unsur  hara  mutlak  harus  

tersedia  bagi tanaman  dengan  unsur  yang  sangat  spesifik  dan  tidak  

tergantikan  oleh  unsur  lainnya  serta dalam jumlah yang berbeda tergantung 

pada jenis tanamannya.  Kekurangan unsur hara akan menghambat  pertumbuhan  

dan  perkembangan  tanaman,  karena  hara  bagi  tanaman  ibarat makanan  pada  

manusia.  Yang  membedakannya  adalah  jika  manusia  menggunakan  bahan 

organik sebagai sumber makanan, maka tanaman akan menggunakan bahan-bahan 

anorganik untuk menghasilkan energi bagi pertumbuhannya. 

 

2.5  Pupuk organik Bio-slurry 

 

Bio-slurry adalah hasil akhir campuran bahan baku berupa kotoran hewan + air  

yang sudah terfermentasi atau hilang gas metannya mengalir keluar dari reaktor 

melalui outlet dan overflow berwujud lumpur yang disebut “Bio-slurry”.  

mengoperasikan reaktor BIRU, pengguna harus memasukkan bahan baku berupa 

kotoran hewan (kohe) dan air dengan jumlah yang sesuai dengan kapasitas reaktor 

setiap hari.  Campuran kedua bahan ini akan mengalami proses pengolahan 

anaerobik (tanpa udara/oksigen) atau berfermentasi.  Selama proses fermentasi, 

30-40% zat organik pada kohe diubah menjadi biogas (yaitu metana dan karbon 

dioksida). Biogas ini mengalir melalui pipa menuju ke rumah pengguna dan 

digunakan sebagai bahan bakar memasak dan lampu.  Bio-slurry ini adalah bagian 

dari pupuk organik yang baik untuk pertanian dan aneka kegunaan lain seperti 

pupuk kolam ikan, campuran pakan ikan, belut, bebek, ayam dan budidaya cacing. 
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2.6  Sifat-sifat Bio-slurry 

 

Terdapat dua jenis bio slurry yaitu: 

1.  Bio-slurry Basah 

Bio-slurry basah memiliki pH di kisaran 7,5 - 8 dan karenanya cenderung bersifat 

basa. Kandungan (efektifitas) nitrogen (N) Bio-slurry akan tergantung pada 

pengelolaannya pada saat di lubang penampung (slurry-pit) dan penggunaannya 

di lapang.   

 

Efektifitas nitrogen pada Bio-slurry basah yang langsung disiramkan atau 

disebarkan pada lahan adalah 100%, Bio-slurry setengah kering (kering udara) 

yang dipupukkan ke tanah adalah 85%, Bio-slurry kering (dijemur di bawah sinar 

matahari) adalah 65% (BIRU, 2013). 

2.  Bio-slurry Kering 

Bio-slurry kering memiliki tampilan lengket, liat, dan tidak mengkilat. Biasanya 

berwarna lebih gelap dibandingkan warna kotoran segar dan berukuran tidak 

seragam. Bio-slurry kering memiliki kemampuan mengikat air yang baik dan 

memiliki kualitas lebih baik dari pupuk kandang (BIRU, 2013). 

 

2.7  Ciri-ciri dan Keunggulan Bio-slurry 

 

Bio-slurry memiliki  beberapa keunggulan dibandingkan dengan kotoran hewan 

segar atau pupuk kandang  biasa yaitu dapat menyuburkan tanah pertanian karena 

dapat menetralkan tanah yang asam dengan baik, menambahkan humus sebanyak 

10-12% (Anonymous, 2009) sehingga tanah lebih bernutrisi dan mampu 

menyimpan air, mendukung aktivitas perkembangan cacing dan mikroba tanah 
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yang bermanfaat bagi tanaman, kandungan nutrisi Bio-slurry terutama nitrogen 

(N) lebih baik dibanding pupuk kandang/kompos atau kotoran segar.  Nitrogen 

(N) dalam Bio-slurry lebih banyak dan mudah diserap tanaman, Bio-slurry bebas 

bakteri pembawa penyakit pada tanaman.  Proses fermentasi kohe di reaktor 

biogas dapat membunuh organisme yang menyebabkan penyakit pada tanaman, 

dan berlawanan dengan kohe segar (pupuk kandang), Bio-slurry justru dapat 

mengusir rayap perusak tanaman (BIRU, 2013). 

 

2.8  Pengaruh Bio-slurry dan Bio-Good terhadap Produksi Tanaman 

 

Pengaruh Bio-slurry terhadap produksi tanaman beragam tergantung kepada jenis 

dan kondisi tanah, kualitas benih, iklim, dan faktor-faktor lain. Namun, pada 

dasarnya pemakaian Bio-slurry akan memberi manfaat sebagai berikut yaitu 

memperbaiki struktur fisik tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur, 

meningkatkan kemampuan tanah mengikat atau menahan air lebih lama yang 

bermanfaat saat musim kemarau, meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan 

aktivitas cacing dan mikroorganisme “Pro-Biotik” tanah yang bermanfaat untuk  

tanah dan tanaman, dan dapat meningkatkan produksi tanaman rata-rata sebesar 

10 - 30% lebih tinggi dibanding pupuk kandang biasa (BIRU, 2013). 

 

Pupuk Bio-Good merupakan pupuk organik cair yang telah diujikan pada 

beberapa komoditas tanaman di beberapa wilayah.  Dalam penelitian ini pupuk 

organik cair bio good digunakan sebagai pembanding dengan pupuk organik cair 

Bio-slurry.  Hasil analisis kandungan pupuk Bio-good yang tertera pada label 

botol kemasan disajikan pada Tabel 2 berikut. 

 



 

 

17 
 

Tabel 2.  Kandungan Pupuk Organik Cair Bio-Good. 

Parameter Status Hasil Metode 

N Total % 0,29 SNI 2803-2010 

C Organik % 1,14 Kurmies 

C/N Ratio - 4,56 Perhitungan 

P2O5 Total % 0,25 SNI 2803-2010 

pH - 5,42 973,04* 

K2O % 0,11 965,09* 

Besi (Fe) ppm 89 965,09* 

Mangan (Mn) ppm 2 965,09* 

Tembaga (Cu) ppm 1 965,09* 

Seng (Zn) ppm 6 965,09* 

Boron (B) ppm 3 965,09* 

Kobal (Co) ppm 0,29 965,09* 

Molibdenum (Mo) ppm 0,13 965,09* 

Arsen (As) ppm 0,05 AAS 

Merkuri (Hg) ppm 0,02 AAS 

Timbal (Pb) ppm < 0,1 965,09* 

Kadmium (Cd) ppm < 0,01 965,09* 

E Coli** koloni/ml < 0,3 BAM C. 4,2002 

Salmonella Sp. koloni/25ml negatif BAM C.r 5,2007 

Sumber : label botol kemasan pupuk Bio-Good. 

 



  III.  BAHAN DAN METODE 

 

 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Dusun Tanjung laut, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati 

Agung, Kabupaten Lampung Selatan.  Penelitian ini dimulai dari bulan Maret 

hingga Mei 2016. 

 

3.2  Bahan dan Alat 

 

 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah benih kacang tanah 

varietas Kancil, pupuk Bio-slurry cair, pupuk Bio Good, pupuk Urea, KCl, dan 

SP-36.  Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat tulis, meteran, 

bajak, cangkul, gembor, sprayer, gelas ukur, alat saring, dan ember. 

 

3.3  Metode Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang disusun 

secara faktorial dengan 2 faktor.  Faktor pertama dosis pupuk bio-slurry yaitu 0 

liter/ha (D1), 6 liter/ha (D2), 12 liter/ha (D3), 18 liter /ha (D4), dan Bio good 12 

liter/ha (D5).  Faktor kedua waktu aplikasi pupuk bio-slurry yaitu W1 aplikasi 1 

kali pada 2 MST (Minggu Setelah Tanam), W2 (aplikasi 2 kali pada 2MST dan 4 

MST , dan W3 (aplikasi 3 kali pada 2 MST, 4 MST, dan 6 MST.  Masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali.
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Homogenitas ragam diuji dengan uji barttlet, jika asumsi terpenuhi data dianalisis 

dengan sidik ragam.  Perbedaan nilai tengah perlakuan akan diuji dengan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.  Linear model rancangan acak kelompok 

(RAK) yaitu sebagai berikut: 

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + ρk + ԑijk 

Dimana: 

 Yijk =  nilai pengamatan dari perlakuan ke-I pada kelompok ke-j 

 µ =  nilai tengah umum 

 αi =  tambahan akibat pengaruh perlakuan ke-i 

 βj =  tambahan akibat pengaruh kelompok ke-j 

(αβ)i =  efek interaksi akibat percobaan dari perlakuan ke-I pada 

kelompok ke-j 

 ρk  = pengaruh pemblokkan blok ke-k 

ԑijk = pengaruh galat yang bekerja pada satuan percobaan pada blok 

ke-y mendapat perlakuan faktor A ke-I dan faktor B ke-j 

 

 

Tabel 3.  Kombinasi perlakuan dosis pupuk dan waktu aplikasi 

 

Perlakuan 

Bio Slurry (l/ha) 

 Waktu Aplikasi  

W1 W2 W3 

0 (D0) D0W1 D0W2 D0W3 

6 (D1) D1W1 D1W2 D1W3 

12 (D2) D2W1 D2W2 D2W3 

24 (D3) D3W1 D3W2 D3W3 

Bio Good 12 (D4) D4W1 D4W2 D4W3 

 



 

 

20 
 

3.4  Pelaksanaan Penelitian 

 

 

3.4.1  Pembuatan Petak Percobaan 

 

 

Petak percobaan dibuat sebanyak 15 petak perlakuan dengan 3 ulangan.  Ukuran 

petak 1,5 meter  x 3 meter. 

 

 

                 Blok 1     Blok 2            Blok 3 

 

D4W3  D1W3  D1W1 

D4W2  D1W2  D1W3 

D3W2  D0W3  D2W3 

D2W3  D2W1  D4W3 

D0W1  D1W1  D0W3 

D0W2  D0W2  D0W2 

D1W3  D2W3  D1W2 

D2W2  D3W2  D4W2 

D1W1  D4W2  D2W1 

D0W3  D3W3  D2W2 

D3W1  D2W2  D3W3 

D4W1  D0W1  D0W1 

D3W3  D3W1  D4W1 

D2W1  D4W1  D3W1 

D1W2  D4W3  D3W2 

  

Gambar 1.  Tata Letak Percobaan. 

 

 

3.4.2  Persiapan lahan 

 

Tanah diolah menggunakan bajak dan cangkul untuk membersihkan gulma dan 

menggemburkan tanah agar lahan siap untuk ditanami. 
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3.4.3  Pemetakan Lahan 

 

Tanah yang telah diolah kemudian dibuat petak petak dengan ukuran 1,5 m x 3 m 

sebanyak 15 petak untuk 1 ulangannya. 

 

3.4.4  Penanaman kacang tanah 

 

Penanaman kacang tanah dilakukan dengan cara memasukkan beih kacang tanah 

ke lubang tanam, setiap lubang tanam diberi 1 benih kacang tanah dengan jarak 

tanam yang digunakan yaitu 40 cm x 15 cm. 

 

3.4.5  Aplikasi pupuk 

 

Aplikasi pupuk anorganik diberikan dengan dosis sesuai anjuran Kementerian 

Pertanian (2016), sebanyak 50 kg pupuk Urea, 50 kg pupuk SP36, dan 50 kg 

pupuk KCl per ha.  Aplikasi pupuk cair Bio-slurry dilakukan tiga kali pada pagi 

hari.  Aplikasi pertama pada dua minggu setelah tanam (2 MST).  Aplikasi pupuk 

ke dua dilakukan pada saat tanaman kacang tanah mulai berbunga (4 MST).  

Aplikasi ke tiga dilakukan pada saat tanaman kacang tanah masuk vase pengisian 

polong (6 MST).  Aplikasi pupuk Bio-slurry cair dilakukan dengan cara 

menyemprotkannya langsung pada daun tanaman kacang tanah dengan 

menggunakan knapsack sprayer.  

Perhitugan Pupuk organik ukuran lahan yang digunakan 3 m x 1,5 m = 4,5 m2 

 Dosis pupuk 6 l/ha = 4,5/10000 × 6 = 0,027 = 27 ml dalam 1000 ml air. 

 Dosis pupuk 12 l/ha = 4,5/10000 × 12 = 0,054 = 54 ml dalam 1000 ml air. 

 Dosis pupuk 24 l/ha = 4,5/10000 × 24 = 0,081 = 81 ml dalam 1000 ml air.  
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3.4.6  Pemeliharaan 

 

1. Pengairan  

Pengairan pada lahan percobaan hanya mengandalkan air hujan dan apabila tidak 

terjadi hujan maka dilakukan penyiraman. 

2. Pengendalian gulma 

Gulam dikendalikan secara mekanik. 

3. Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan bila tingkat kerusakan telah mencapai 

kerusakan 20%. 

 

3.5 Panen 

 

Kacang tanah dipanen saat berumur 90 hari setelah tanam, dengan ditandai 

dengan batanga tanaman yang mengeras, daun berubah menjadi warna menjadi 

kuning kecoklatan dan malai gugur. 

 

3.6 Variabel yang diamati 

 

Untuk menguji kebenaran kerangka pemikiran dan hipotesis, maka dilakukan 

pengamatan terhadap komponen pertumbuhan yaitu tinggi tanaman, jumlah daun 

,jumlah cabang n+1,  bobot brangkasan kering, jumlah polong, jumlah polong 

masak, jumlah polong hampa, bobot 100 butir, dan bobot per petak. 
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3.6.1 Tinggi tanaman 

 

Tinggi tanaman diukur pada 2, 4, dan 6 minggu setelah tanam dengan cara 

mengukur tinggi tanaman dari pangkal batang (permukaan tanaman) hingga titik 

tumbuh tanaman pada cabang utama atau cabang n+1.  Pengukuran dilakukan 

dalam satuan sentimeter (cm) dengan 10 tanaman per petak percobaan. 

 

3.6.2 Jumlah daun 

Jumlah daun dihitung pada 2, 4, dan 6 minggu setelah tanam.  Perhitungan 

dilakukan dengan menghitung daun yang telah terbuka sempurna pada 10 contoh 

tanaman per petak percobaan. 

3.6.3 Jumlah Cabang n+1 

 

Jumlah cabang n+1 dihitung dengan cara menghitung cabang tanaman di bawah 

cabang utama pada 10 contoh tanaman per petak percobaan. 

 

3.6.4 Umur Berbunga 

 

Pengamatan umur berbunga dilakukan saat 70 % tanaman kacang pada satu 

petakan mulai berbunga dan dilakukan pada 10 contoh tanaman pada setiap petak 

percobaan. 

 

3.6.5 Bobot berangkasan kering 

 

Sampel bobot brangkasan kering diambil pada 3 contoh tanaman saat panen dan 

memotong tanaman kacang tanah tepat pada permukaan tanah, berangkasan yang 

di ambil yaitu mulai dari pangkal batang, semua cabang hingga ujung tanaman 

dan kemudian dioven selama 72 jam dengan suhu konstan 70
o
 C dan dilakukan 
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penimbangan bobotnya dengan menggunakan timbangan elektrik dalam satuan 

gram. 

 

3.6.6 Jumlah polong per tanaman 

 

Jumlah semua polong dihitung pada 10 contoh tanaman per petak percobaan pada 

saat panen. 

 

3.6.7 Jumlah polong masak per tanaman 

 

Jumlah polong polong masak tanaman kacang tanah dihitung pada 10 contoh 

tanaman per petak percobaan pada saat panen. 

 

3.6.8 Jumlah polong hampa per tanaman 

 

Jumlah polong hampa tanaman kacang tanah dihitung pada 10 contoh tanaman 

per petak percobaan pada saat panen. 

 

3.6.9 Jumlah Biji per tanaman 

 

Jumlah biji tanaman kacang tanah dihitung pada 10 contoh tanaman per petak 

percobaan pada saat panen. 

 

3.6.10 Bobot 100 butir biji kacang tanah 

 

Bobot 100 butir dilakukan dengan cara menimbang 100 butir kacang tanah yang 

telah dikupas dengan menggunakan timbangan elektrik dalam satuan gram. 
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3.6.11 Bobot polong per Petak 

 

Pengukuran bobot per petak dilakukan dengan cara menimbang semua polong 

hasil tanaman pada 10 sampel tanaman setiap petak dengan menggunakan 

timbangan elektrik dalam satuan gram. 

 

3.6.12 Bobot polong per Hektar 

 

Pengukuran bobot per hektar dilakukan dengan cara mengkonversi bobot per 

petak panen dalam satuan kilo gram (kg). 

 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

1. Dosis pupuk organik cair Bio-slurry  meningkatkan tinggi tanaman 2 dan 6 

MST, jumlah daun pada 2 MST, dan umur berbunga cukup pada dosis 12 liter 

per hektar.   

2. Waktu aplikasi pupuk organik cair bio-slurry meningkatkan pertumbuhan dan 

hasil tanaman kacang tanah pada tinggi tanaman 2, 4 dan 6 MST, jumlah daun 

pada 2 MST, Jumlah cabang n+1, bobot berangkasan kering tanaman, bobot 

per petak panen, dan bobot 100 butir cukup dengan 2 kali aplikasi pada 2 dan 4 

minggu setelah tanam (MST). 

3. Ada interaksi antara dosis dan waktu aplikasi pupuk Bio-slurry dalam 

mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah pada dosis 6-12 

liter per hektar dan waktu aplikasi pada 2 dan 4 minggu setelah tanam (MST).  

 

5.2 Saran  

 

Penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan 

jarak tanam yang lebih lebar  (20 cm x 30 cm ) atau menggunakan tanaman 

kacang tanah varietas lain untuk mengetahui seberapa baik juga untuk varietas 
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lain. Penulis juga menyarankan untuk menentukan standarisasi kualitas pupuk cair 

bio-slurry pada instalasi biogas yang telah ada. 
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