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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kacang hijau merupakan tanaman leguminoceae yang dapat beradaptasi luas di 

berbagai daerah  yang  beriklim  panas  atau  tropik.  Di Indonesia, kacang hijau  

dapat  tumbuh  dan berproduksi dengan baik di dataran rendah sampai ketinggian 

500 m dpl. Keadaan iklim yang ideal untuk tanaman kacang hijau  adalah daerah 

yang bersuhu 25–27  ºC dengan kelembapan udara  50-80%,  curah  hujan  antara  

50–200  mm  per  bulan,  dan  cukup  mendapatkan  sinar matahari. Hampir semua 

varietas kacang hijau dapat beradaptasi dengan lahan kering, namun tidak semua 

varietas mampu menunjukkan daya hasil yang tinggi (Saifulloh, 2017). Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini menggunakan kacang hijau karena tempat penelitian berada 

di dataran rendah dengan ketinggian 1-4 mdpl. 

Micro Organisme Lokal (MOL)  merupakan  larutan  hasil fermentasi  yang  

berbahan  dasar  dari berbagai  sumber  daya  lokal.  Larutan MOL mengandung 

unsur hara mikro dan makro  serta  mengandung  bakteri  yang berpotensi  sebagai  

perombak  bahan organik,  perangsang  pertumbuhan,dan sebagai  agen pengendali  

hama  dan penyakit  tanaman, sehingga  MOL  dapat   digunakan  baik  sebagai  

dekomposer, pupuk  hayati  maupun  pestisida  organik terutama  sebagai  

fungisida). Sedangkan menurut Jumriani et al. (2017), keunggulan penggunaan 

MOL adalah dapat diperoleh dengan biaya murah. Dari ke dua pupuk organik 

tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan produksi tanaman pertanian terutama 

kacang hijau. Pupuk kandang dan MOL dengan keunggulan masing-masing dapat 

dimanfaatkan secara bersama-sama dalam pertanian, dengan harapan produksi 

tanaman pertanian meningkat, tetapi proses produksinya ramah lingkungan dan 

dapat memanfaatkan limbah organik yang biasanya hanya dibuang sehingga 

menjadi produk yang berguna untuk kehidupan manusia. 

Hasil penelitian Manehat et al. (2015), menunjukkan bahwa pengaruh interaksi 

hanya terjadi pada parameter jumlah biji per polong dan berat kering berangkasan  

sedangkan  parameter  lainnya  tidak  terjadi interaksi antara perlakuan jenis dan 

dosis pupuk kandang. Selanjutnya dikatakan pula bahwa jenis pupuk kandang 
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berpengaruh nyata pada tinggi tanaman 14 HST dan panjang  polong,  sedangkan  

dosis  pupuk  kandang  berpengaruh  nyata terhadap suhu tanah 28 HST dan 42 

HST serta jumlah polong per tanaman. sedangkan dosis pupuk kandang 10 ton/ha 

memberikan hasil  tertinggi  pada  kacang  hijau  yakni  1,58  ton/ha.   

Menurut Nursayuti (2020), pemberian Micro Organisme Lokal (MOL) 

berpengaruh terhadap tinggi tanaman, berat polong, rata-rata berat kering kacang 

hijau. Berdasarkan penelitian tersebut di nyatakan bahwa tinggi tanaman pada 

perlakuan 85 cc MOL pepaya/liter air/polibag berbeda sangat nyata dengan 170 cc 

MOL pepaya/liter air/polibag pada 45 HST. Konsentrasi MOL pepaya 170 cc 

MOL/L/polibag berbeda nyata dengan kontrol, dimana  tinggi tanaman pada umur 

45 HST sebanyak 53,16  cm. 

Sedangkan bobot /100 biji kacang hijau antara perlakuan yaitu 85 cc MOL 

pepaya/L/polibag berbeda sangat nyata dengan perlakuan 170 cc MOL pepaya/L 

air/polibag. Antara perlakuan di peroleh bobot /100 biji kacang hijau paling tinggi 

adalah perlakuan sebesar 7,27 gr  

Konsentrasi MOL juga berpengaruh pada bobot polong kacang hijau. 

Konsentrasi MOL pepaya 85 cc MOL/L/polibag berbeda nyata dengan kontrol . 

Bobot polong pada 85 cc MOL sebanyak 53,50 g sedangkan kontrol sebanyak 40,57 

g. Konsentrasi MOL pepaya 85 cc MOL /L/polibag berbeda nyata dengan kontrol, 

yaitu konsentrasi MOL 85 cc/L dengan bobot polong 53,50  g dan kontrol  40,57 g.  

Perlakuan MOL buah manga dengan konsentrasi 75 cc/L berbeda nyata dengan 

konsentrasi 25 cc/L. Bobot polong per plot pada konsentrasi 75 cc/L sebanyak 9,32 

kg sedangkan pada konsentrasi 25 cc/L sebanyak 7,30 kg/plot (Zulputra dan 

Hidayat, 2018). 

Bobot segar brangkasan juga dipengaruhi konsentrasi MOL pepaya, Seperti 

dalam penelitian Nursayuti (2020), menunjukkan bahwa Konsentrasi MOL pepaya 

170 cc/L/polibag berbeda nyata dengan kontrol. Konsentrasi MOL 170 cc/L bobot 

segar brangkasannya sebanyak 59,94 g sedangkan kontrol sebanyak 56,43 g. 

Konsentrasi MOL pepaya 255 cc/L/polibag berbeda nyata dengan kontrol. P3 bobot 

kering brangkasan kacang panjang sebanyak 14,34  g sedangkan kontrol sebanyak 

12,55 g.  
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Menurut Zulputra dan Hidayat (2018), perlakuan pemberian MOL sebanyak 75 

cc MOL mangga/liter memberikan hasil terbaik yaitu pada bobot kering tanaman 

kacang panjang dan bobot polong tanaman kacang panjang. Meskipun pada bobot 

kering tanaman kacang panjang tidak berbeda nyata antara perlakuan 50 cc MOL 

mangga/liter dengan 75 cc MOL mangga/liter dan 100 cc MOL mangga/liter. 

Sedangkan untuk berat polong antara 75 cc MOL mangga/liter berbeda sangat nyata 

dengan 50 cc MOL mangga/liter dan 100 cc MOL mangga/liter dengan hasil yaitu 

9,32 kg dengan 7,30 kg dan 8,45 kg. 

Pupuk kandang  merupakan  salah  satu pupuk  organik  yang  memiliki beberapa 

fungsi penting dan merupakan salah satu pupuk organik yang memiliki kandungan 

hara yang dapat mendukung kesuburan tanah dan  pertumbuhan  mikroorganisme  

dalam  tanah.  Pemberian  pupuk  kandang selain  dapat  menambah  tersedianya  

unsur  hara,  juga  dapat  mendukung pertumbuhan  mikroorganisme  serta  

memperbaiki  struktur  tanah (Usboko et al., 2017). Menurut Usboko et al. (2017), 

pupuk kandang sapi, babi dan kambing tidak berpengaruh pada pertumbuhan dan 

hasil kacang buncis. Selanjutnya dikatakan bahwa Pupuk kandang memiliki sifat 

yang alami dan tidak merusak tanah serta mengandung  unsur hara makro seperti 

(Nitrogen, fosfor, Kalium dan Kalsium) dan  unsur  hara  mikro  seperti  (Besi,  

Seng,  Boron,  Kobalt  dan Molibdenium).  Pupuk kandang juga memiliki sifat yang 

alami dan tidak merusak tanah. Pupuk kandang menyediakan unsur hara makro 

seperti (Nitrogen, fosfor, Kalium dan Kalsium).  Serta  unsur  hara  mikro  seperti  

(Besi,  Seng,  Boron,  Kobalt  dan Molibdenium).  

Pemberian berbagai jenis pupuk kandang berpengaruh terhadap panjang polong 

kacang tanah. Pengaruh pupuk kandang ayam berbeda nyata dengan pupuk kandang 

sapi maupun babi. Panjang polong kacang tanah sebanyak 8,9 cm pada pemberian 

pupuk kandang ayam, sedang pupuk kandang sapi dan babi sebanyak 8,5 cm dan 

8,2 cm.Pemberian pupuk kandang sapi berbeda nyata dengan kontrol pada kacang 

tanah. Yaitu tinggi tanaman pada perlakuan pupuk kandang sapi sebanyak 51,61 

cm sedangkan kontrol sebanyak 49,22 cm  Pemberian pupuk kandang sapi berbeda 

nyata dengan pupuk kandang kascing pada kacang tanah. Perlakuan dengan pupuk 

kandang sapi umur berbunganya sebanyak 26,5 HST. (Indria, 2005). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian MOL buah jeruk terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kacang hijau ? 

2. Bagaimana pengaruh jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil 

kacang hijau ? 

3. Bagaimana pengaruh interaksi antara MOL buah jeruk dan pemberian pupuk 

kandang terhadap tanaman kacang hijau ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian MOL buah jeruk terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. 

2. Untuk mengetahui pengaruh jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan 

hasil kacang hijau. 

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara MOL buah jeruk dan pemberian 

pupuk kandang terhadap tanaman kacang hijau. 

 

D. Hipotesis 

1. Diduga pemberian MOL buah jeruk berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kacang hijau. 

2. Diduga jenis pupuk kandang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

kacang hijau. 

3. Diduga terdapat pengaruh interaksi antara MOL buah jeruk dan pemberian 

pupuk kandang terhadap tanaman kacang hijau. 

  


