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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kacang panjang(Vigna sinensis L.) merupakan salah satu tanaman perdu 

semusim yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, baik sebagai 

sayuran maupun sebagai lalapan dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat 

sebagai sumber vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan mineral. Biji kacang 

panjang banyak mengandung protein, lemak dan karbohidrat. Komoditi ini 

merupakan sumber protein nabati yang cukup potensial, selain dapat digunakan 

sebagai sumber pangan dan obat-obatan, tanaman kacang panjang juga dapat 

meningkatkan kesuburan tanah, karena akar-akarnya bersimbiosis dengan bakteri 

Rhizobium yang mampu mengikat Nitrogen (N2) dari udara (Rahayu, 2007). 

Berdasarkan data BPS (2012), produksi kacang panjang selama lima tahun 

terakhir cenderungmeningkat dari tahun sebelumnya. Produksi tanaman kacang 

panjang dari tahun 2008 sampai dengan 2012 berturut-turut yaitu 367,111 t/tahun, 

358,014  t/tahun,  403,827 t/tahun, 526,917 t/tahun dan 458,392 t/tahun. Hal ini 

menunjukan bahwa petani semakin banyak yang berminat untuk menanam kacang 

panjang, sehingga target untuk memenuhi permintaan konsumen akan sayuran 

kacang panjang setiap tahun dapat terpenuhi. 

Untuk mencukupi kebutuhan zat-zat makanan yang diperlukan tanaman 

untuk pertumbuhan dan perkembangannya, maka tanaman perlu diberi pupuk. 

Jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang atau kompos.  Pupuk tersebut 

berfungsi menyediakan hara organik bagi tanaman, memperbaiki struktur tanah 
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dan menahan air dalam tanah.  Perlu diperhatikan juga pupuk kandang atau pupuk 

kompos yang digunakan harus yang sudah jadi. Pupuk tersebut sudah tidak 

membusuk dan mengurai lagi sehingga tidak menghasilkan panas. Adanya panas 

dari proses membusuknya pupuk mentah dapat mengakibatkan tanaman menjadi 

layu dan akhirnya mati. Bahan organik merupakan perekat butiran lepas, sumber 

hara tanaman dan sumber  energi dari sebagian besar organisme tanah (Soepardi, 

1979; Nurhayati Hakim dkk., 1986). Pemberian pupuk organik dapat 

meningkatkan daya larut unsur P, K, Ca dan Mg, meningkatkan C-organik, 

kapasitas tukar kation, kapasitas tanah memegang air, menurunkan kejenuhan Al 

dan bulk density (BD) tanah (Lund and Doss, 1980; Aidi dkk., 1996). 

Subak Basang Be, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan 

telah diterapkan budidaya tanaman padi tanpa menggunakan pupuk dan pestisida 

kimiawi.  Kelompok tani di subak tersebut hanya menggunakan pupuk organik 

dan pestisida nabati untuk kegiatan budidaya tanaman padinya sejak tahun 2004. 

Untuk menjaga keberlanjutan kesehatan lahan pertanian, pola tanam secara 

bergantian antara tanaman padi dan non padi (palawija) perlu dilakukan.  Pola 

tanam memiliki arti penting dalam sistem produksi, pola tanam ini berarti 

memanfaatkan dan memadukan berbagai komponen yang tersedia (agroklimat, 

tanah, tanaman, hama dan penyakit, keteknikan dan sosial ekonomi).  Salah satu 

tanaman yang bisa disisipkan dalam kegiatan pola tanam adalah tanaman kacang 

panjang. 

Penggunaan pupuk yang efektif dan efisien pada dasarnya adalah 

memberikan pupuk yang sesuai dosis dan kondisi pertumbuhan tanaman dengan  
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mempertimbangkan kondisi lingkungan. Penggunaan pupuk yang seimbang dan 

optimal tersebut pada hakekatnya untuk membantu pertumbuhan tanaman, baik 

pertumbuhan vegetatif maupun generatif untuk itu pemberian pupuk yang baik 

perlu memperhatikan keadaan tanah dan jenis tanaman yang dibudidayakan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui hasil sayur tanaman kacang panjang setelah dipupuk dengan 

menggunakan pupuk kompos dengan perlakuan dosis yang berbeda yaitu dengan 

dosis 0 t/ha, 5 t/ha, 10 t/ ha, 15 t/ha, dan 20 t/ha.  Perbedaan pemberian dosis 

pemupukan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan hasil tanaman kacang 

panjang. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah pemberian pupuk kompos dapat meningkatkan hasil sayur 

kacang panjang yang dibudidayakan pada lahan sawah Subak Basang 

Be, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ? 

2. Berapakah dosis pupuk kompos yang optimal untuk mendapatkan hasil 

sayur kacang panjang yang maksimal pada lahan sawah Subak Basang 

Be, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ? 

 

1.3  Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui efektivitas pupuk kompos  dalam meningkatkan hasil 

sayur kacang panjang yang dibudidayakan pada lahan sawah Subak 

Basang Be, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. 
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2. Mengetahui dosis pupuk kompos yang tepat untuk memperoleh hasil 

sayur kacang panjang yang maksimal pada lahan sawah Subak Basang 

Be, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. 

  

1.4  Hipotesis 

Tanaman kacang panjang yang ditanam pada petak lahan sawah subak 

Basang Be, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dengan 

pemberian dosis pupuk 10 t/ha akan memberikan hasil sayur kacang panjang yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengembangkan wawasan tentang pemanfaatan pupuk kompos 

2. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap khususnya mengenai 

dosis pupuk 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada penggunaan dosis pupuk kompos pada lahan 

sawah yang telah lama menggunakan pupuk organik. 

 

 

 

 

  


