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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kacang hijau (Vigna radiata L.) merupakan salah satu jenis tanaman legum 

yang mempunyai peran penting khususnya bagi kebutuhan gizi masyarakat yang 

ada di Indonesia ini. Kacang hijau mengandung berbagai gizi seperti karbohidrat, 

protein, fospor dan berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C 

serta memiliki kadar asam amino. Banyak diversifikasi yang menggunakan bahan 

utama dari tanaman kacang hijau seperti bahan pangan, pakan ternak, obat dan 

lain-lain. Kacang hijau varietas Vima-1 umumnya sudah tersebar di kalangan 

petani, dan mudah untuk didapatkan, harga benihnya tidak mahal, sehingga sudah 

banyak yang menggunakan. 

 Menurut Badan Pusat Statistik (2018) saat ini peningkatan konsumsi 

kacang hijau tidak diikuti oleh meningkatnya produksi kacang hijau, dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir dari tahun 2014 sampai 2018 kacang hijau mengalami 

penurunan produksi dari 244,589 sampai 234,718 t. Penurunan produksi kacang 

hijau tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada penggunaan bahan 

kimia yang secara terus menerus, baik pemupukan, pemacu pertumbuhan, maupun 

pengendalian hama dan penyakit. 

Keadaan tersebut menjadi dilema bagi petani, bila tanaman tidak diberikan 

pupuk anorganik akan mengurangi hasil pendapatan sehingga mengalami 

kerugian. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 41. 
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Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan 

tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) 

perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. Ar-Rum:41)” 

Ayat ini mengemukakan bahwa kerusakan fisik alam (ekologi) dan sistem 

(ekosistem) terjadi karena ulah manusia. Kerusakan ini seolah menjadi bukti 

kekhawatiran para malaikat bahwa manusia akan melakukan kerusakan di bumi 

dan menumpahkan darah. Kerusakan tanah merupakan sebuah bentuk kerusakan 

fisik alam yang diakibatkan perbuatan manusia, ketika hara tanah menipis atau 

bahkan habis, tanaman tidak tumbuh sempurna atau bahkan tidak tumbuh sama 

sekali. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan 

produksi, maka diperlukan dengan penambahan pupuk organik yaitu dengan 

pupuk guano.  

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi tanaman kacang hijau 

ini salah satunya yaitu dengan tercukupinya ketersediaan unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman serta media tanam berupa tanah yang subur. Kebutuhan 

unsur hara P yaitu 23-59 kg ha
-1 

(Wijanarko & Taufiq, 2008). Untuk memenuhi 
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dari kekurangan kebutuhan unsur P, maka harus ditambahkan pupuk, dimana 

pupuk yang harus ditambahkan salah satunya dengan dosis yang digunakan sesuai 

aturan pakai yang akan memacu terhadap peningkatan pertumbuhan dan hasil 

terhadap tanaman kacang hijau ini.  

Pemupukan bertujuan untuk memperbaiki sifat fisika, kimia maupun biologi 

tanah. Pupuk terbagi menjadi dua yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. 

Pertanian konvensional dewasa ini banyak menggunakan pupuk anorganik 

sebagai input pertanian karena lebih mudah diserap tanaman. akan tetapi, 

penambahan pupuk anorganik yang berlebihan dapat mencemari tanah dan 

lingkungan serta menurunkan sifat fisik dan biologis tanah. Selain itu, harga 

pupuk anorganik di pasaran juga cukup mahal. 

Menurut Hartatik et al., (2015) kandungan C-organik saat ini khususnya di 

Indonesia sangat rendah, hal ini diduga akibat dari ketidak seimbangan kadar hara 

dalam tanah, penurunan kadar bahan organik tanah, pencemaran oleh bahan 

agrokimia atau limbah, penurunan populasi mikroba, dan salinisasi / alkalinisasi. 

Akibat pengelolaan hara yang kurang bijaksana, sebagian besar lahan pertanian 

mengandung bahan organik yang sangat rendah (C-organik <  2%). Ketika terlalu 

sering menggunakan pupuk anorganik maka kehilangan C-organik di dalam tanah 

akan semakin cepat, sehingga mikroba dalam tanah berkurang, juga kandungan 

bahan organiknyapun sangat rendah. Perlunya penambahan pupuk organik bagi 

pertumbuhan tanaman kacang hijau yaitu salah satunya sengan pemberian pupuk 

guano.  
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Pupuk guano mengandung C-organik sebanyak 4,66% (hasil analisis), jika 

diberikan kedalam tanah kandungan C-organik meningkat, dimana dengan 

penambahan pupuk guano ke dalam tanah tersebut akan memacu tumbuhnya 

mikroba tanah. Bahan organik dapat meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan 

mikroba, juga sebagai sumber energi dan makanan mikroba. Bahan organik 

menjadikan tanah menjadi subur dan mendorong pertumbuhan tanaman menjadi 

lebih baik .  

Berdasarkan hasil penelitian Syofiani & Oktabriana (2017) pupuk guano 

yang telah dianalisis kandungan haranya bahwa yang paling besar yaitu P2O5 

sebesar 56,71%, dimana untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau juga 

membutuhkan unsur N yang cukup banyak meskipun lebih banyak unsur P yang 

dibutuhkan. Untuk memenuhi ketersediaan unsu N yaitu salah satunya dengan 

pemberian Rhizobium sp. dimana Rhizobium sp. ini berguna untuk membantu 

penambat unsur N yang ada di udara sehingga dapat langsung digunakan oleh 

tanaman, juga sebagai pengurai bahan organik.   

Bakteri Rhizobium sp. mampu memenuhi seluruh atau sebagian kebutuhan  

nitrogen bagi tanaman. bakteri Rhizobium sp. merupakan salah satu bakteri yang 

bersimbiosis dengan tanaman legum. Rhizobium merupakan salah satu bakteri 

tanah yang mempunyai peran penting dalam penambatan N2 bebas dari udara 

sehingga menjadi senyawa nitogen yang bermanfaat bagi pertumbuhan (Sari & 

Prayudaningsih, 2015). Rhizobium akan memfiksasi N2 yang ada di udara 

sedangkan tanaman memberi karbohidrat untuk aktifitas Rhizobium sp.        
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Interaksi antara guano dan Rhizobium sp. dimana pupuk guano merupakan 

pupuk organik yang berguna untuk mengurangi kepadatan tanah, memperbaiki 

sifat fisik, kimia dan struktur tanah. Pemberian bahan organik juga dapat 

meningkatkan aktifitas Rhizobium karena pupuk guano mengandung nutrisi yang 

digunakan sebagai makanan Rhizobium sp., sehingga bakteri Rhizobium dapat 

menginfeksi akar tanaman dan terbentuk bintil akar yang dapat digunakan sebagai 

tempat penambatan unsur N dari udara oleh Rhizobium sehingga unsur N yang 

dibutuhkan tanaman dapat langsung digunakan oleh tanaman. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah terjadi interaksi antara pupuk guano dan Rhizobium sp. terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) varietas Vima-

1. 

2. Berapakah dosis pupuk guano yang optimum pada setiap taraf dosis Rhizobium 

sp. yang berpengaruh terhadap  pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau 

(Vigna radiata L.) varietas Vima-1. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui interaksi antara pupuk guano dan Rhizobium sp. terhadap 

pertumbuhan tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) varietas Vima-1. 

2. Untuk mengetahui dosis pupuk guano yang optimum pada setiap taraf 

kombinasi Rhizobium sp. yang berpengaruh pertumbuhan dan hasil tanaman 

kacang hijau (Vigna radiata L.) varietas Vima-1. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Secara ilmiah untuk mengetahui pengaruh interaksi antara pupuk organik 

guano dan  Rhizobium sp.  terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang 

hijau (Vigna radiata L.). 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

petani ataupun instansi/lembaga tentang pengembangan budidaya tanaman 

kacang hijau dengan menggunakan pupuk organik guano dan Rhizobium sp.  

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Tanaman kacang hijau  merupakan tanaman pangan yang hasilnya banyak 

dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan bahan makanan, tanaman kacang hijau 

juga sebagian besar di indosesia banyak digunakan sebagai bahan utama untuk 

pembuatan makanan, obat-obatan, dan pakan ternak. Dimana untuk mencapai 

hasil yang optimal perlu adanya penambahan berupa pupuk seperti pupuk guano 

dimana pupuk guano ini merupakan pupuk organik yang mengandung unsur hara 

yang paling banyak nya P atau disebut guano fosfor dan  Rhizobium sp merupakan 

salah satu bakteri yang dapat bersimbiosis dengan tanaman legume salah satunya 

tanaman kacang hijau, dari kedua faktor tersebut terjadi interaksi antara pupuk 

guano dan Rhizobium sp. yang dapat membantu dalam menunjang pertumbuhan 

dan hasil pada tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) (Gambar 1). 
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 Pupuk Guano 

Meningkatkan kandungan bahan 

organik, memperbaiki sifat fisik, 

kimia, biologi tanah, dan struktur 

tanah Meminimalisir penggunaan 

pupuk anorganik. Memiliki 

kandungan C-Organik 21,9%, N 

1,8%, P2O5 56,7%, dan K 0,68% 

 Rhizobium sp. 

Bakteri penambat Nitrogen, 

sebagai bakteri pengurai, 

salah satu bakteri yang 

mampu berinteraksi dengan 

tanaman legum, simbiosis 

mutualisme dengan 

tanaman legum (Kacang 

hijau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 

Kacang hijau (Vigna radiata L.) merupakan salah satu tanaman pangan yang 

yang sudah lama dibudidayakan di Indonesia. Kacang hijau mempunyai nilai 

ekonomis yang cukup potensial, karena hasilnya banyak digunakan sebagai bahan 

baku industri pembuatan makanan maupun pakan ternak. Tanaman kacang hijau 

ini memiliki kandungan yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kesehatan pada 

manusia diantaranya: karbohidrat 56,8 g, protein 22 g, fosfor 319 mg, vitamin A 

157 SI, vitamin B1 0,46 mg, dan vitamin C 10 mg (Retnaningsih et al., 2008). 

Tanaman kacang hijau apabila dibandingkan dengan tanaman kacang-kacang 

yang lainnya memiliki keunggulan. Tanaman kacang hijau lebih tahan terhadap 

kekeringan serta hama dan penyakit yang menyerangnya relatif lebih sedikit 

Interaksi 

Bahan organik dapat meningkatkan aktivitas bakteri 

Rhizobium, agar dapat bekerja dengan baik dalam meninfeksi 

akar tanaman kacang hijau, dan dapat memenuhi kebutuhan 

Nitrogen yang dibutuhkan tanaman kacang hijau.    

Tanaman Kacang Hijau 
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(Polnaya & Patty, 2018). Oleh karena itu, komoditi ini merupakan komoditi 

pilihan yang potensial untuk dikembangkan. 

Pemupukan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara 

tanaman serta dapat memperbaiki kesuburan tanah sehingga perakaran dapat 

tumbuh dengan baik, serta supaya akar tanaman dapat menyerap unsur hara 

dengan optimal. Tanaman kacang hijau yang dibutuhkan adalah bagian biji yang 

akan dikonsumsi, sehingga menyebabkan tanaman kacang hijau lebih mebutuhkan 

unsur P yang cukup pada saat vase generatif agar produksinya tinggi. Dari ketiga 

unsur hara penting  yang sering digunakan yaitu N, P, dan K. Unsur P adalah 

unsur hara yang paling berpengaruh nyata terhadap hasil kacang hijau. Penyebab 

kekurangan unsur P mengakibatkan pembentukan dan aktivitas bintil akar serta 

hasil biji tanaman kacang hijau tidak maksimaml. Diketahui kebutuhan unsur P 

kacang hijau berkisar anatara 23-59 kg ha
-1

 pupuk P (Wijanarko & Taufiq, 2008)    

Unsur N dapat bermanfaat dalam pembelahan dan pembesaran sel-sel yang 

terjadi pada meristem apikal sehingga kemungkinan  pertambahan tinggi tanaman 

serta pertumbuhan cabang dapat berlangsung dengan pesat, dimana batang dan 

cabang merupakan tempat tumbuh atau melekatnya daun. Hal tersebut didukung 

oleh pembentukan akar menjadi  lebih optimum dengan rangsangan pertumbuhan 

oleh unsur P. Unsur P juga dibutuhkan untuk pertumbuhan awal tanaman terutama 

dalam merangsang pertumbuhan perakaran tanaman yang nantinya berguna untuk 

menopang tegaknya tanaman dan penyerapan unsur hara dari media tanam. Unsur 

hara yang juga diperlukan oleh tanaman kacang hijau adalah unsur K. Kalium 

berfungsi dalam pertumbuhan sehingga tanaman menjadi kuat dan lebat, juga 
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dapat meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, meningkatkan sistem perakaran 

sehingga tidak mudah roboh, memberikan keseimbangan terhadap pengaruh N 

dan P, selin itu unsur K berperan dalam pembentukan butir-butir hijau daun  

(Subandi, 2013).  

Pupuk guano mengandung 19% fosfor dalam bentuk P2O5 dimana berfungsi 

sebagai penyususn ATP pada tanaman yang diperlukan pada saat terjadinya 

fotosintesis untuk terbentuknya karbohidrat (Sufardi, 2012). Berdasarkan jurnal 

penelitian bahwa kandungan hara pada pupuk guano setelah dianalisis dimana pH 

5,45, C-organiknya 21,95%, N-total 1,82%, P2O5 56,71%, dan K-total 0,68% 

(Syofiani & Oktabriana, 2017). Menurut  pupuk guano juga dapat digunakan 

untuk memperbaiki kesuburan tanah, baik itu sifat fisik tanah, biologi maupun 

kandungan unsur hara di dalam tanah (Gambar 1).   

Menurut penelitian Taek (2016) bahwa pemberian pupuk guano dengan 

dosis 5 t ha
-1

 memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kacang hijau dimana hasil kacang hijaunya paling tinggi yaitu 7,33 g tan
-

1
. Dimana dosis yang lainnya seperti 0 t ha

-1
, 10 t ha

-1
, dan 15 t ha

-1
 hasilnya  tidak 

berpengaruh nyata terhadap tanaman kacang kedelai. Kandungan N pada pupuk 

guano ini rendah dan dapat dibantu dengan adanya bakteri Rhizobium sp. sebagai 

penambat N (Sari & Prayudaningsih, 2015). 

Fiksasi (penambatan) nitrogen merupakan proses biokimia di dalam tanah 

yang memainkan salah satu peranan paling penting, yaitu mengubah nitrogen 

atmosfer (N2, atau nitrogen bebas) menjadi nitrogen dalam persenyawaan/nitrogen 
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tertambat. Rhizobium sp. masuk ke dalam akar legum melalui rambut akar atau 

secara langsung ke titik munculnya akar lateral (Gambar 1).     

Rambut akar merupakan bagian tanaman yang pertama kali dapat 

memberikan respon karena terinfeksi Rhizobium (Sari dan Prayudaningsih, 2015). 

Dosis Rhizobium yang optimum dan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

tanaman kacang hijau  Menurut Wibowo et al., (2015) yaitu 7,5 g/ 100 g benih  

dimana perlakuan dengan dosis tersebut memberikan pengaruh pertumbuhan yang 

lebih baik jika dibandingkan dengan dosis yang lainnya. Dapat memberikan hasil 

biji kering per hektar  tertinggi yaitu 1742,40 kg. 

Terbentukya nodula akar dimulai dengan masuknya infeksi benang dan 

berpenetrasi ke dalam akar dari sel ke sel. Jaringan nodula tumbuh dalam berbagai 

ukuran, mendorong dirinya melalui akar dan kemudian muncul sebagai tambahan 

dalam sistem perakaran. Ukuran dan bentuknya bergantung pada spesies dan 

tanaman legumnya. Ada dua tipe nodul, yang efektif dan inefektif. Nodul efektif 

yaitu dapat diketahui ketika dibelah maka berwarna merah muda adanya pigmen 

leghaemoglobin. Berbeda dengan strain Rhizobium, inefektif bentuk nodula 

umumnya kecil dan berisi sedikit jaringan bakteroid yang berkembang, 

menunjukkan akumulasi tepung dalam sel tanaman inang yang tidak berisi 

Rhizobium. Bakteroid dalam nodula inefektif berisi glikogen (Sari dan 

Prayudaningsih, 2015).   

Interaksi antara bakteri Rhizobium dengan tanaman legume dikendalikan 

oleh tanaman inang tertentu. Inokulasi tanaman dengan strain rhizobia yang tepat 

akan menjamin terbentuknya bintil akar yang efektif mengikat N2 udara. 
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Terjadinya simbiosis antara tanaman inang tertentu dengan Rhizobium ditentukan 

paling sedikit dua tahap perubahan sinyal yang saling bergantian antara tanaman 

dan mikrosimbiotik. Pertama, gen bakteri nodulasi, (nod) aktif dalam merespon 

sinyal molekul sinyal molekul yang dikeluarkan tanaman seperti flavonoid, 

dihasilkan dari biosintesis dan sekresi lipochitooligosaccharides (LCOs) oleh 

bakteri Rhizobium. Tahap kedua, LCOs mendatangkan bentuk nodul pada akar 

tanaman inang dan memicu proses infeksi. LCOs yang menyebabkan bentuk akar 

bernodul pada tanaman inang dinamakan faktor Nod (R. Sari & Prayudaningsih, 

2015). 

Menurut Sari dan Prayudaningsih (2015) menambahkan bahwa produk 

akhir pengikatan nitrogen yaitu Amoniak (NH3) dan air. Enzim nitrogenase akan 

hancur saat kontak dengan oksigen. Pengikatan nitrogen hanya pada saat kondisi 

anaerob atau oksigen yang dinetralkan oleh leghemoglobin (bahan kimia).        

Faktor yang berpengaruh pada proses fiksasi nitrogen, diantaranya 1) 

tanaman inang yang sesuai; 2) pH tanah nya sesuai; 3) unsur hara tersedia; 4) 

adanya serangan virus bakteri (bacteriophage) dapat menyebabkan Rhizobium 

berkurang.  

Perlakuan antara kedua faktor yaitu pupuk guano dan Rhizobium sp. terjadi 

interaksi keduanya, dimana pupuk guano merupakan pupuk organik yang  dapat 

memperbaiki struktur  tanah, sifat tanah, dan kapasitas menahan air.  Pemberian 

bahan organik juga dapat meningkatkan aktivitas bakteri Rhizobium, agar dapat 

bekerja dengan baik dalam menginfeksi akar tanaman kacang hijau, dan dapat 
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memenuhi kebutuhan Nitrogen yang dibutuhkan tanaman kacang hijau (Setyawan 

et al., 2014).  

 

1.6 Hipotesis  

1. Terjadi interaksi antara pupuk guano dan Rhizobium sp. terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman kacang hijau. 

2. Salah satu kombinasi taraf perlakuan dosis Rhizobium sp. dan pupuk guano 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau (Vigna 

radiata L.)  varietas Vima-1. 

 


