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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kacang hijau merupakan tanaman dalam kelompok family 

leguminaceae atau polong-polongan yang berasal dari India, kemudian 

menyebar ke berbagai negara Asia tropis, termasuk Indonesia pada awal abad 

ke-17. Kacang hijau memiliki kandungan protein nabati yang cukup tinggi 

dan merupakan sumber mineral penting seperti kalsium, fospor, vitamin (A, 

B1, C dan E), serta beberapa zat lain seperti amilum, besi, belerang, kalsium, 

minyak lemak, mangan, magnesium dan niasin yang sangat diperlukan tubuh 

(Aidah, 2020). Menurut data Depkes RI (1981) dalam Purwono dan Rudi 

Hartono (2005), dalam 100 gram kacang hijau mengandung kalori (345,00 

kal), protein (22,00 g), lemak (1,20 g), karbohidrat (62,90 g), kalsium (125,00 

mg), fosfor (320,00 mg), zat besi (6,70 mg), vitamin A (157,00 SI), vitamin 

B1 (0,64 mg), vitamin C (6,00 mg) dan air (10,00 g). 

Tanaman kacang hijau merupakan tanaman yang mempunyai posisi 

cukup penting di Indonesia dan menduduki tempat ketiga setelah kedelai. 

Permintaan terhadap kacang hijau cukup tinggi dan cenderung meningkat dari 

tahun ketahun. Kacang hijau digunakan untuk memenuhi konsumsi langsung 

dan pasokan bahan baku industri, benih, pakan, dan bahan makanan.  

Menurut data Badan Pusat Statistik (2018), kebutuhan konsumsi kacang 

hijau nasional fluktasi dari tahun 2014 – 2018 yaitu 244 ton, 271 ton, 253 ton, 

320 ton dan 304 ton. Peningkatan konsumsi kacang hijau tidak sejalan dengan 

produktivitas kacang hijau yang masih rendah. Salah satu usaha yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kacang hijau yaitu melalui 

pemupukan. Pupuk organik mengandung unsur hara makro dan unsur hara 

mikro lengkap. Pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah, sehingga 

tanah menjadi gembur dan memiliki daya simpan air (Maryanto dalam 

Suriani, 2018). 
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Pupuk kotoran padat sapi banyak digunakan sebagai pupuk kandang 

karena ketersediaannya lebih banyak dibandingkan kotoran hewan lainnya. 

Pupuk kandang selain mengandung unsur-unsur zat hara serta mineral juga 

bisa memperbaiki struktur tanah seperti halnya pupuk kompos. Kelebihan 

pupuk kandang adalah dapat meningkatkan humus, memperbaiki struktur 

tanah, dan meningkatkan kehidupan mikroorganisme pengurai (Zulkarnain 

dalam Minardi dan Suryono, 2018). 

Menurut penelitian Sarianti, dkk, (2017), pemberian pupuk kotoran 

padat sapi pada tanaman kacang hijau dengan dosis 2,25 kg per petak 

menghasilkan tinggi tanaman tertinggi dan berat basah per 100 biji tanaman 

sampel tertinggi. Adapun menurut penelitian Naimnule (2016), aplikasi 

pupuk kotoran padat sapi 5 ton/ha pada tanaman kacang hijau memberikan 

hasil tertinggi pada parameter pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun, luas 

daun, panjang akar, jumlah bintil akar, jumlah biji per polong, jumlah biji per 

tanaman, berat segar akar, berat kering akar, berat segar brangkasan dan berat 

kering brangkasan. Menurut penelitian Firmansyah, dkk, (2021) pemberian 

pupuk padat kotoran  sapi  pada tanaman kacang hijau dengan dosis 50 ton/ha 

berpengaruh nyata terhadap  tinggi  tanaman  (33,61 cm), jumlah polong 

pertanaman (13 buah) dan berat biji kering (9,65 g/pertanaman). Selain 

penggunaan pupuk organik, penggunaan pupuk anorganik juga diperlukan 

untuk meningkatkan produktivitas tanaman. 

Kalium adalah satu dari tiga unsur esensial yang dibutuhkan oleh 

tanaman dalam jumlah banyak. Kebutuhan tanaman akan kalium akan 

meningkat saat memasuki periode vegetatif. Kalium diperlukan tanaman 

untuk berbagai fungsi fisiologis, termasuk didalamnya metabolisme 

karbohidrat, aktivitas enzim, regulasi osmotik, efisiensi penggunaan air, 

serapan unsur nitrogen, sintesis protein, dan translokasi asimilat. Kalium juga 

mempunyai peranan dalam meningkatkan ketahanan terhadap penyakit 

tanaman tertentu dan perbaikan kualitas hasil tanaman. Tanaman yang 

kekurangan kalium daunya akan menguning dan akan berpengaruh pada 
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proses fotosintesis sehingga produksi kacang hijau akan menurun (Haidlir, 

2018). 

Menurut penelitian Ardian (2010) pemupukan kalium dengan dosis 50 

kg/ha dapat meningkatkan kualitas produksi tanaman kacang panjang. 

Menurut penelitian Syahrani (2014) pemupukan kalium dengan dosis 90 

kg/ha pada kacang tanah menghasilkan rata-rata biji kering tertinggi yaitu 

0,23 ton/ha. Menurut penelitian Telaumbanua, dkk, (2020) pemberian  dosis  

pupuk  kalium  36  g/plot pada tanaman kacang tanah sangat nyata 

meningkatkan  tinggi tanaman,  jumlah  cabang  utama,  jumlah  ginofora,  

jumlah  polong  berisi,  bobot polong per tanaman, bobot polong per plot dan 

bobot 100 biji kering. 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, akan dilaksanakan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Pemberian Pupuk kotoran padat sapi dan Dosis Pupuk 

Kalium Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Hijau (Vigna 

radiata L.)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberian pupuk kotoran padat sapi berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) ? 

2. Apakah pemberian pupuk kalium berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara pupuk kotoran padat sapi dan pupuk 

kalium terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau (Vigna 

radiata L.) ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pupuk kotoran padat sapi terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.). 

2. Mengetahui pengaruh pupuk kalium terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.). 

3. Mengetahui interaksi antara pupuk kotoran padat sapi dan pupuk kalium 

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

D. Hipotesis 

1. Diduga pupuk kotoran padat sapi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.). 

2. Diduga pupuk kalium berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.). 

3. Diduga terdapat interaksi antara pupuk kotoran padat sapi dan pupuk 

kalium terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau (Vigna 

radiata L.). 

  


