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I.  PENDAHULUAN 
 

 
 

A.  Latar Belakang 
 

Ada beberapa jenis sumber pangan yang memegang peran penting 

dalam upaya menunjang program diversifikasi pangan, salah satu sumber 

pangan tersebut yaitu kacang hijau.Kacang hijau memiliki kandungan 

nutrisi yang baik bagi tubuh, khasiatnya untuk melancarkan pencernaan, 

mengurangi resiko penyakit jantung dan lain-lain. Kandungan-kandungan 

yang tersimpan dalam kacang hijau itu sendiri diantaranya kalsium, zat 

besi, zinc, kalium fosfor, Vit.A, Vit.B, folat Vit.C,Vit.E, Vit.K. Selain itu 

terdapat unsur mangan, selenium, magnesium, dan karbohidrat (Naumi. 

A., et al., 2018 &  Nurastutiet al., 2021). 

Tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) merupakan komoditas 

tanaman kacang-kacangan yang   berasal dari India. Saat ini, komoditas 

tanaman kacang hijau di Indonesia menurun. Produksi tanaman kacang 

hijau  berturut-turut  dari tahun 2015  sampai dengan tahun 2017  adalah 

sebagai berikut: 271,463 ton, 252,985 ton, 241,334 ton, dan pada tahun 

2018 produksi kacang hijau nasional hanya sebesar 234,78 ton sedangkan 

kebutuhan kacang hijau nasional sebesar 304.000 ton, sehingga harus 

dilakukan impor sebesar 43,21 ribu ton per tahun. Permintaan nasional 

kacang hijau yang tinggi tidak sebanding dengan produksi yang dihasilkan 

oleh petani Indonesia, dengan rata-rata 1,16 ton per hektar, sedangkan 

berdasarkan diskripsi varietas, potensi produksi tanaman kacang hijau 

sendiri dapat  mencapai 1,76  ton per  hektar. Berdasarkan data  tersebut 

dapat dikatakan bahwa rata-rata produksi kacang hijau masih relatif rendah 

(Hidayah, 2021). 

Peningkatan produksi kacang hijau dapat dilakukan dengan 

beberapa cara,  diantaranya yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

adalah penggunaan varietas unggul, pemberian plant growth promoting 

Rhizobacter, penggunaan pupuk organik, penggunaan Rhizobium. Salah 

satu  upaya  peningkatan  produksi  kacang  hijau  yang  belum  banyak



2 

 

 

 
 

 

dilakukan  adalah  menggunakan  inokulan  Rhodobacter  sp.  dan  dosis 

limbah padat biogas (Bio Slurry).Bio Slurrysudah diteliti pada tanaman 

kedelai (Indrawan et al, 2018; Polnaya & J.E Patty, 2018; Apriyanti et al, 

2018; Hastuti et al, 2018; Senatama, 2019) 
 

Menurut Madigan dan Jung (2009), bakteri Rhodobacter 

sphaeroides merupakan bakteri yang hidup secara anaerob (tanpa udara), 

pada  intensitas cahaya  yang  tinggi dengan  memanfaatkan CO2  sebagai 

sumber karbon dan mereduksi senyawa anorganik untuk donor 

elektron.Bakteri ini dapat meningkatkan kemampuan pengikatan karbon di 

udara untuk menyeimbangkan ketersediaan oksigen berlebih pada 

tumbuhan kacang hijau saat terjadi fotorespirasi (respirasi pada tumbuhan 

yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun).Hal 

ini mengakibatkan tumbuhan kacang hijau mengalami peningkatan 

fotosintesis meskipun pada kondisi lingkungan dengan penyinaran cahaya 

matahari yang tinggi. Peningkatan laju fotosintesis pada tanaman kacang 

hjau jika didukung dengan unsur hara yang disediakan oleh limbah biogas 

maka akan memaksimalkan produksi bahan organik yang berguna bagi 

tanaman. 

Bio-slurry adalah produk akhir dari pengolahan limbah yang 

berbentuk  lumpur  dan  bermanfaat  sebagai  sumber  nutrisi  bagi 

tanaman.Bio-slurry  padat  memiliki  kandungan  unsur  hara  makro  N  : 

2,05%, P2O5  : 2,70%, K2O : 0,58%. Kelebihan yang dimiliki Bio-slurry 

antara  lain  dapat   menambah  humus  sebanyak  10-12%,  mendukung 

aktivitas perkembangan cacing dan mikroba tanah yang dapat bermanfaat 

bagi  tanaman,   Bio-slurry   juga   bebas   dari  bakteri-bakteri  pembawa 

penyakit terhadap tanaman, dikarenakan pada saat proses fermentasi di 

dalam reaktor  biogas  dapat  membunuh  organisme-organisme  penyebab 

penyakit pada tanaman (Indrawan et al., 2018). 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

pengaruh konsentrasi inokulan Rhodobacter sp. dan dosis limbah biogas 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.)
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B.  Rumusan Masalah 
 

1.   Apakah konsentrasi inokulan Rhodobacter sp. berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau? 

2.   Apakah dosis limbah biogas berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kacang hijau? 

3.   Apakah terdapat interaksi antara konsentrasi inokulan Rhodobacter sp. 

dan dosis limbah biogas terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

kacang hijau? 

 

C.  Tujuan 
 

1. Mengkaji, mengetahui, dan mencari pengaruh konsentrasi inokulan 

Rhodobacter  sp.  terhadap  pertumbuhan  dan  hasil  tanaman  kacang 

hijau. 

2. Mengkaji, mengetahui, dan mencari pengaruh dosis limbah biogas 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. 

3.   Mengkaji,   mengetahui,   dan   mencari   interaksi   antara   konsentrasi 

inokulan Rhodobacter sp. dan dosis limbah biogas terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. 

 

D.  Hipotesis 
 

1. Konsentrasi  inokulan  Rhodobacter  sp.  berpengaruh  terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. 

2. Dosis limbah biogas berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kacang hijau. 

3.   Terdapat interaksi antara konsentrasi inokulan  Rhodobacter sp. dan 

dosis limbah biogas terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang 

hijau.


