
 

 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Kedelai (Glycine max L.) merupakan salah satu komoditi pangan yang 

cukup memiliki peran penting di dalam kehidupan masyarakat. Kedelai termasuk 

salah satu tanaman pangan yang banyak digemari oleh masyarakat karena 

kandungan proteinnya yang tinggi dan harganya yan terjangkau  untuk memenuhi 

kebutuhan gizi dibandingkan protein hewani. Kedelai di Indonesia biasa 

dikonsumsi dalam bentuk olahan seperti tempe, tahu, kecap, susu kedelai dan 

olahan lainnya. Kebutuhan kedelai semakin tahun semakin meningkat seiring 

dengan pertambahan jumlah penduduk,namun hal ini tidak diimbangi dengan 

produksi yang seimbang di dalam negeri, sehingga untuk menutupi kekurangan 

pasokan tersebut, pemerintah  mengandalkan sektor impor.  

Menurut  Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Ubi (BALITKABI, 

2018) saat ini kebutuhan industri pangan terhadap kedelai mencapai 2,3 juta ton biji 

kering/ tahun, sedangkan produksi dalam negeri rata-rata dalam lima tahun terakhir 

adalah 982,47 ribu ton biji kering atau 43% dari kebutuhan. Salah satu penyebab 

produksi yang masih rendah adalah kondisi tanah yang kurang produktif. Hal ini 

disebabkan oleh tingginya penggunaan pupuk kimia. Pupuk kimia disamping 

memiliki keuntungan dalam mempercepat pertumbuhan dan hasil tanaman, akan 

tetapi disisi lain pupuk kimia dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah. Kondisi 

kesuburan tanah yang menurun berdampak pada pertumbuhan dan hasil tanaman
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kedelai yang tidak optimal. Untuk meningkatkan kesuburan tanah perlu adanya 

upaya yang berkelanjutan, salah satunya adalah dengan penggunaan pupuk organik 

dalam bentuk bohasi. Salah satu bahan bohasi yang dapat digunakan adalah alang-

alang.   

Alang-alang merupakan salah satu gulma yang mampu hidup di berbagai 

tempat dan kondisi lingkungan yang beragam seperti di pekarangan rumah, lahan 

budidaya, lahan-lahan bekas pertambangan dan lain-lain. Alang-alang mampu 

beradaptasi dengan cepat sehingga menimbulkan kerugian khususnya bagi para 

petani. Hal ini disebabkan karena alang-alang mampu bersaing dengan tanaman 

budidaya di dalam memperebutkan unsur hara. Dampak yang ditimbulkan adalah 

terjadi pertumbuhan yang tidak optimal pada tanaman budidaya, bahkan jika tidak 

ditanggulangi dapat menimbulkan gagal panen. Maka dari itu, perlu upaya 

penanggulangan yang tepat agar alang-alang ini menjadi sesuatu yang bermanfaat 

bagi petani. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 

memanfaatkannya sebagai pupuk organik dalam bentuk bohasi. Alang-alang 

diketahui mengandung unsur N 1,32%, P 0,90%, dan K 0,84% (Puspitasari dkk., 

2013). Berdasarkan hasil analisis bohasi alang-alang mengandung C-organik 

22,95%, N total 1,59%, P2O5 2,06 ppm P, K2O 3,80 mg/100 g dan C/N 14 

(Lampiran 8). 

Menurut hardjowigeno (2010), pupuk organik mampu memperbaiki sifat 

fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik dapat memperbaiki sifat fisik tanah 

seperti tekstur,struktur dan porositas tanah. Sifat kimia tanah berhubungan dengan 

unsur hara, pH dan KTK tanah. Pupuk organik memberikan asupan unsur hara 
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makro maupun mikro yang dibutuhkan tanaman. Selain itu, pupuk organik juga 

dapat meningkatkan pH tanah, sehingga secara tidak langsung dapat memperlancar 

proses penyerapan unsur hara oleh tanaman. Kapasitas Tukar Kation (KTK) juga 

dapat diperbaiki dengan adanya pupuk organik. Pupuk organik dalam bentuk bohasi 

dapat meningkatkan nilai KTK tanah, sehingga memiliki daya jerap kation yang 

tinggi dan penyerapan unsur hara dapat berjalan dengan baik. Sifat biologi tanah 

dapat diperbaiki dengan adanya pupuk organik, pupuk organik mampu 

menambahkan mikroba ke dalam tanah dan juga mampu memicu kehidupan 

mikroba yang ada di dalam tanah. Hal ini dikarenakan pupuk organik menjadi 

sumber energi bagi mikroba.  

Alang-alang selain mengandung unsur hara yang cukup, alang-alang juga 

memiliki senyawa alelokimia yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. 

Senyawa tersebut ketika diaplikasikan dalam bentuk pupuk organik dikhawatirkan 

akan menghambat pertumbuhan tanaman budidaya, bahkan bisa menimbulkan 

kematian tanaman. Pengujian pengaruh dari bohasi alang-alang diperlukan tanaman 

yang toleran terhadap senyawa alelokimia. Salah satu tanaman yang toleran adalah 

tanaman kacang kedelai (Glycine max L.). Tanaman kacang kedelai mampu 

berkompetisi dengan gulma teki (Widayat, 2002). Gulma teki merupakan salah satu 

gulma yang memiliki senyawa alelokimia seperti alang-alang. Hal ini menjadi dasar 

bahwa kacang kedelai dapat digunakan sebagai tanaman yang toleran terhadap 

senyawa alelokimia. Berdasarkan permsalahan tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh dari bohasi alang-alang terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang kedelai (Glycine max L.). 
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1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana pengaruh bohasi alang-alang (Imperata cylindrica) terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glycine max L.).  

2. Pada dosis berapa bohasi alang-alang dapat memberikan pengaruh terbaik 

terhadap  pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glycine max L.).  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh bohasi alang-alang (Imperata cylindrica) terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glycine max L.). 

2. Mengetahui dosis yang tepat terhadap pertumbuhan dan  hasil tanaman 

kedelai (Glycine max L.). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Secara ilmiah untuk mengetahui pengaruh dan dosis yang tepat terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glycine max L.).  

2. Secara praktis diharapkan mampu menjadi salah satu pupuk alternatif dalam 

menekan biaya pemupukan dan penggunaan pupuk kimia. 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Kedelai merupakan tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan bijinya 

sebagai bahan industri seperti susu, kecap, tahu dan olahan lainnya maupun 

dikonsumsi langsung. Pertumbuhan tanaman kedelai dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu sifat genetik tanaman, lingkungan tumbuh dan media tumbuh. 

Lingkungan tumbuh meliputi suhu dan kelembaban sedangkan media tumbuh 
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adalah tanah. Tanah mempengaruhi pertumbuhan tanaman kedelai melalui sifat 

fisik, kimia dan biologi tanah. Sifat fisik tanah terdiri dari tekstur, struktur dan 

aerasi tanah. Sifat kimia meliputi kandungan unsur hara, pH dan KTK tanah 

sedangkan sifat biologi yaitu berkaitan dengan mikroorganisme tanah yang 

menguntungkan. Salah satu cara untuk memperbaiki kesuburan tanah adalah 

dengan pemberian pupuk organik. Pupuk organik yang dapat digunakan adalah 

bohasi. Bahan bohasi salah satunya adalah alang-alang.   

Alang-alang merupakan gulma yang paling merugikan dibandingkan 

dengan gulma-gulma yang lainnya. Gulma ini sangat merugikan karena mampu 

menghambat pertumbuhan tanaman dengan kemampuan kompetisi yang tinggi 

dalam menyerap unsur hara. Selain itu, gulma ini dapat menghambat pertumbuhan 

karena memiliki senyawa alelokimia yang tinggi. Semakin besar kompetisi alang-

alang dengan tanaman maka penurunan pertumbuhan dan hasil tanaman semakin 

besar (Syawal, 2011).  

Upaya yang dapat dilakukan agar gulma alang-alang memiliki nilai guna  

adalah dengan memanfaatkannya sebagai pupuk organik dalam bentuk bohasi. 

Pupuk organik merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik karena 

kandungan hara yang lengkap walaupun dalam jumlah yang sedikit, namun dapat 

mempertahankan kesuburan tanah dalam jangka waktu yang lama. Penambahan 

pupuk organik ke dalam tanah dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi 

tanah sehingga kesuburan tanah meningkat. Alang-alang dalam bentuk kompos 

mengandung C-organik 27,00%, N total 0,90%, C/N 30, B.O.42,00, 0,10% P dan 

0,52 %K (Santoso, 2005).  
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Pemberian bohasi alang-alang dapat memperbaiki sifat biologi tanah 

gambut melalui aktivitas mikroorganisme, sehingga ketersediaan unsur hara di 

dalam tanah meningkat (Puspitasari dkk., 2013). Pupuk organik merupakan sumber 

energi bagi mikroorganisme tanah (Atmojo, 2003). Penambahan pupuk organik 

berupa bohasi alang-alang di dalam tanah, akan meningkatkan aktivitas 

mikroorganisme, terutama aktivitas dekomposisi dan mineralisasi bahan organik. 

Peningkatan aktivitas dekomposisi dan mineralisasi menyebabkan ketersediaan 

unsur hara di dalam tanah meningkat.  

Bahan organik mampu merekatkan antar partikel tanah menjadi satu 

membentuk agregat tanah (Atmojo, 2003). Salah satu komponen bahan organik 

yang dapat memperbaiki fisik tanah adalah asam humat (Baskoro, 2010). Reaksi 

antar mineral tanah dengan bahan humat akan mendorong terjadinya agregasi dan 

pembentukan agregat yang stabil (Baskoro, 2010).  

Penambahan bahan organik  dapat meningkatkan  populasi  mikroorganisme  

tanah.  Melalui pengikatan  secara  fisik  butir -butir  primer  oleh  miselia  jamur  

dan actinomycetes maka akan  terbentuk  agregat walaupun  tanpa  adanya  fraksi  

lempung. Bahan organik mampu meningkatkan pH tanah dan bulk density tanah 

(Mahmood dkk., 2017). Bahan organik dapat meningkatkan KTK tanah karena 

didalam bahan organik terdapat humus yang bermuatan negatif ( Atmojo, 2003).  

Bahan organik sebagai sumber energi makro dan mikro bagi mikrooganisme 

tanah (Atmojo, 2003). Sumber energi yang digunakan mikroorganisme untuk 

hidupnya adalah karbon. Semakin banyak bahan organik maka asupan makanan 

mikroba semakin besar sehingga aktivitas mikroba meningkat. Mikroba akan 
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bekerja menguraikan bahan organik dengan mengubah senyawa kompleks menjadi 

senyawa yang lebih sederhana yang bisa diserap oleh tanaman. Penambahan bahan 

organik meningkatkan populasi mikroba sehingga aktivitas didalam tanah seperti 

dekomposisi dan mineralisasi bahan organik meningkat.  

Kompos alang-alang mampu memberikan unsur hara makro seperti nitrogen 

(N), fosfor (P), dan kalium (K). Menurut Banout dkk. (2008), alang-alang 

mengandung unsur N sebesar 0,49 % dengan total karbon 50,6 %. Berdasarkan hasil 

analisis pupuk bohasi alang-alang mengandung unsur N sebesar 1,59%, P 2,06% 

dan K 3,80% (Lampiran 8).  Unsur N berfungsi untuk pembelahan sel dan 

pembesaran sel pada sel-sel daun sehingga daun menjadi lebih luas (Gardner dan 

Fearce, 1991). Ketersediaan nitrogen yang cukup dan dalam keadaan seimbang 

dengan unsur lain dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman. Birnadi 

(2014), menyatakan bahwa unsur P berperan dalam pembelahan sel dan 

perkembangan jaringan meristem yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tinggi tanaman. Fungsi Unsur K salah satunya dapat merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan sel-sel baru di dalam jaringan tanaman, terutama pada sel-sel daun 

(Rosmarkam dan Yuwono, 2002). 

Pemberian bohasi alang-alang juga menyediakan berbagai hormon 

pertumbuhan melalui peningkatan aktivitas mikroorganisme. Menurut Atmojo 

(2003), penambahan bahan organik seperti bohasi akan meningkatkan aktivitas 

mikroorganisme dalam tanah, yang menghasilkan berbagai hormon yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan, seperti auksin, giberelin dan sitokinin. Menurut 

Salisbury dan Ross (1995), hormon giberelin akan merangsang sintesa protein 
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triptofan sebagai prekursor auksin endogen sehingga kandungan auksin dalam 

tanaman meningkat. Auksin pada konsentrasi yang tepat dapat mengaktifkan kerja 

sitokinin untuk pembelahan sel pada daerah meristem. Menurut Kaderi (2004), 

pemberian bahan organik seperti kompos dapat membantu akar tanaman menembus 

tanah lebih dalam dan luas sehingga tanaman lebih mampu menyerap unsur hara 

dan air dalam jumlah banyak. Semakin banyak unsur hara dan air yang diserap oleh 

tanaman, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman yang akan mempengaruhi 

ukuran organ tanaman secara keseluruhan.   

Hasil penelitian Syahbandi (2002), menunjukkan bahwa pemberian kompos 

alang-alang dapat meningkatkan berat kering pada tanaman cabe merah (Capsicum 

annuum L.). Hasil penelitian Yosrini dan Anwar (2010) menunjukkan bahwa, 

pemberian kompos alang-alang dapat meningkatkan berat kering akar dan tajuk 

kultivar padi beras merah lokal (Oryza sativa L.) Sumatera Barat yaitu BM Talang 

Babungo. 

Pemberian bohasi alang-alang harus mempertimbangkan dosis yang 

diberikan. Dosis merupakan jumlah bahan aktif yang diperlukan setiap tanaman  

(Hardjowigeno, 2010). Aplikasi pupuk dengan dosis yang sesuai dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman. Sebaliknya penggunaan pupuk dengan dosis 

yang berlebihan dapat menurunkan pertumbuhan tanaman. Setiap tanaman 

memiliki kebutuhan unsur hara yang berbeda kemampuan menyerap hara yang 

berbeda, sehingga dosis yang diberikan juga berbeda. Rainiyati (1998), menyatakan 

bahwa pemberian kompos alang-alang dengan dosis 10 t ha-1 memberikan pengaruh 
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tertinggi pada jumlah buah pertanaman, bobot buah pertanaman, dan hasil cabai 

merah tertinggi namun tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman.  

Puspitasari dkk. (2013), pemberian kompos alang-alang dengan dosis 32% 

memberikan hasil terbaik untuk pertumbuhan tanaman pakcoy. Menurut hasil 

penelitian Andriyani dkk. (2012) pemberian kompos alang-alang dengan dosis 25 t 

ha-1 memberikan pengaruh nyata pada jumlah buah  dan berat buah pada tanaman 

tomat (Solanum lycopersicum).  

1.6 Hipotesis  

1. Bohasi alang-alang mampu mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman 

kedelai (Glycine max L.).  

2. Terdapat dosis yang tepat memberikan pengaruh terhadap  hasil tanaman 

kedelai (Glycine max L). 


