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Abstrak
Kedelai (Glycine max (L.) Merril) merupakan tanaman pangan ketiga di Indonesia namun
produktivitas rendah, sehingga diaplikasikan dengan pupuk organik Azolla sp. sebagai
peningkatan unsur hara nitrogen agar pertumbuhan dan produktivitas meningkat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan kedelai (Glycine max (L.) Merril) dengan
pemberian berbagai dosis dan waktu aplikasi Azolla sp..Penelitian dilakukan secara
eksperimen menggunakan desain Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan 2 faktor
perlakuan. Faktor 1 dosis Azolla sp. (D0=0% mmt, D1=1% mmt, D2=1,5% mmt dan D3=2%
mmt). Faktor 2 waktu aplikasi Azolla sp. (W1=7 hbt, W2=0 hwt, W3=7 hst, W4=14 hst).
Penelitian diulang sebanyak 2 kali di Desa Jabon Utara-Banyakan-Kediri selama bulan MeiJuni. Parameter pertumbuhan yang diamati adalah tinggi tanaman dan jumlah daun yang
diukur setiap 1 minggu sekali setelah 7 hst. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis
variansi, yang dilanjutkan BNT pada taraf 5% pada STATS 6.2.Hasil penelitian menunjukkan
tinggi tanaman tidak dipengaruhi oleh kedua interaksi tetapi dipengaruhi oleh masing-masing
perlakuan kombinasi dosis atau waktu aplikasi Azolla sp.. Tinggi tanaman paling efektif pada
dosis 1% mmt pada waktu aplikasi Azolla sp. 7 hst. Sedangkan jumlah daun tidak dipengaruhi
oleh pemberian dosis dan waktu aplikasi Azolla sp.
Kata kunci—Azolla sp., Glycine max (L.) Merril, pertumbuhan, dosis, waktu aplikasi
PENDAHULUAN
Tanaman pangan merupakan komoditas pertanian yang berperan sangat penting bagi suatu
negara untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi bangsanya. Salah satu komoditi tanaman
pangan di Indonesia adalah tanaman kedelai (Glycine max (L.) Merril). Kedelai merupakan
komoditas pangan utama ketiga setelah padi dan jagung yang menjadi komoditi prioritas dalam
program Revitalisasi Pertanian [1].
Sumber protein nabati dalam menu pangan masih didominasi oleh kacang-kacangan
terutama kedelai [2]. Kedelai (Glycine max (L) Merill) merupakan salah satu jenis tanaman
palawija yang memiliki banyak kegunaan dan manfaat bagi kesehatan [3]. Bagi sebagian besar
jumlah penduduk, biji kedelai dapat dibuat berbagai bahan baku industri produk olahan, bahan
kosmetik, obat kesehatan dan industri kimia [4].
Kebutuhan kedelai di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan
peningkatan jumlah penduduk, kesadaran masyarakat akan nilai gizi biji kedelai serta perbaikan
pendapat perkapita [5,6,7]. Akan tetapi, hasil produksi yang diperoleh masih belum mampu
mengimbangi tingkat konsumsi kedelai (Glycine max (L.) Merril) di masyarakat, salah satu
upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kedelai (Glycine max (L.) Merril)
bagi rakyatnya yakni dengan melakukan impor kedelai [5].
Kebijakan impor kedelai selama ini dirasa tidak menguntungkan dalam pengembangan
kedelai di Indonesia sehingga para petani tidak tertarik menanam dan memproduksi kedelai,
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terlebih lagi harus bersaing dengan produk impor [1,7]. Untuk mengatasi permasalahan diatas
diperlukan suatu usaha khusus untuk meningkatkan produksi tanaman kedelai (Glycine max (L.)
Merril) agar mampu membangkitkan minat para petani dalam menanam kedelai. Salah satu
upaya peningkatan produksi yakni dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar seperti
pupuk hijau.
Pupuk hijau ialah pupuk yang berasal dari bagian tanaman yang masih segar yang
kemudian dibenamkan ke dalam tanah dengan maksud untuk menambah bahan organik dan
unsur hara. Dekomposisi bahan organik akan menyediakan unsur nitrogen, fosfor, sulfur dan
unsur hara lainnya tergantung pada penyusun bahan organik tanaman [8]. Pupuk hijau yang
layak digunakan harus memiliki pertumbuhan dan perkembangbiakan yang cepat, mempunyai
kandungan unsur hara Nitrogen yang cukup tinggi, cepat dan mudah terdekomposisi,
mempunyai perbandingan C/N ratio tanah yaitu 10-12, kemampuan menyerap air yang lebih
besar serta tidak mengandung logam berat. Salah satu jenis tanaman yang memenuhi syarat
tersebut adalah Azolla sp. [9].
Azolla sp. adalah tanaman pakis air yang berbentuk segitiga atau polygonal, tumbuh
mengapung serta mengambang di permukaan air kolam, selokan dan sawah pada daerah
beriklim tropis dan sub tropis [10]. Seperti halnya tanaman leguminosae, Azolla mampu
menambat N2 udara karena berasosiasi dengan Sianobakteri (Anabaena azollae) yang hidup di
dalam rongga daun Azolla sp. [11]. Tumbuhan Azolla sp. dapat digunakan sebagai pupuk
organik sumber nitrogen karena Azolla sp. kering memiliki nilai C/N ratio rendah yaitu 10,4
sehingga mudah dan cepat termineralisasi haranya. Ketika proses mineralisasi berjalan lancar
maka pemenuhan unsur hara N pada tanaman akan terpenuhi [12]. Nitrogen merupakan unsur
hara esensial bagi tanaman. Unsur N berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman untuk
membentuk protein yang berperan penting pada klorofil yang berkontribusi menghasilkan gula
pada proses fotosintesis dengan berbahan air dan karbon dioksida [9,12].
Biomassa Azolla sp. yang dapat dijadikan sebagai pupuk organik ini cocok dikembangkan
oleh para petani karena sangat mudah untuk diaplikasikan serta relatif murah (tidak memerlukan
biaya tambahan yang memberatkan petani setidaknya dapat menghemat biaya produksi
sebanyak 50%)(13; 14; 15). Kelebihan Azolla sp. dibanding bahan organik yang lain: (1) Mudah
tumbuh sehingga dapat diproduksi dalam waktu cepat sehingga bersifat reproducible; (2)
Mudah terkomposkan; (3) Kandungan nutrisi lebih tinggi dibandingkan kompos lain; (4) Biaya
produksi rendah(16).
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh
pertumbuhan kedelai (Glycine max (L.) Merril) dengan pemberian berbagai dosis dan waktu
aplikasi Azolla sp.

METODE PENELITIAN
Penelitian tentang pengaruh pertumbuhan kedelai (Glycine max (L) Merril) dengan
pemberian berbagai dosis dan waktu aplikasi Azolla sp. dilaksanakan pada bulan Mei - Juni
2016 di Desa Jabon Utara, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Alat yang digunakan
adalah jaring jala, bak kolam, alat penggiling, mistar, cangkul, cetok, bak pasir, gembor,
timbangan analitik, polybag berdiameter 15,3 cm dengan tinggi 33,6 cm, ayakan tanah, kertas
label, ATK, kamera. Sedangkan bahan yang digunakan adalah Azolla sp.yang diperoleh dari
lahan persawahan dan rawa-rawa di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten
Nganjuk, benih biji kedelai (Glycine max (L) Merril) varietas Gema yang diperoleh dari UPBS
Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi – Malang, tanah liat berpasir, dan abu
sekam. Penelitian dilakukan secara eksperimen dengan desain penelitian menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial, yaitu terdiri dari dua faktor dengan dua ulangan.
Faktor 1 dosis Azolla sp. (terdiri dari 4 level: D0 = 0% massa media tanam (mmt), D1 = 1%
mmt, D2 = 1,5% mmt, D3 = 2% mmt). Faktor 2 waktu aplikasi (terdiri dari 3 level: W1 = 7 hari
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sebelum tanam (hbt), W2 = 0 hari waktu tanam (hwt), W3 = 7 hari setelah tanam (hst), W4 = 14
hst). Parameter berupa tinggi tanaman dan jumlah daun yang diamati pada saat tanaman
berumur 28 hari. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis variansi, yang dilanjutkan BNT
pada taraf 5% pada program STATS 6.2.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman
Hasil perhitungan analisis variansi interaksi antara kombinasi dosis dan waktu aplikasi
Azolla sp. diperoleh nilai 1.0039 < 2.590 yang menunjukkan tidak adanya interaksi antara kedua
perlakuan terhadap tinggi tanaman. Perlakuan kombinasi dosis diperoleh nilai 6.0359 > 3.290
yang berarti memiliki pengaruh terhadap tinggi tanaman. Setelah dilakukan uji BNT 5%
didapatkan sebagai Tabel 1.
Tabel 1. Pengaruh kombinasi dosis terhadap tinggi tanaman kedelai (Glycine max (L.) Merril).
Konsentrasi dosis
Tinggi tanaman (cm)
D1 (1%mmt)
D3 (2%mmt)
D2 (1.5%mmt)
D0 (0%mmt)

28.08 a
24.85 ab
24.39 abc
13.25 d

Pemberian dosis D1 yakni 1%mmt ternyata membuat tinggi tanaman Glycine max (L.)
Merril tumbuh paling optimal, sedangkan pemberian dosis D0 yakni 0%mmt tidak berdampak
pada tinggi tanaman Glycine max (L.) Merril. Hal ini diduga karena kedelai sebagai tanaman
semusim yang menyerap N, P, K dalam jumlah yang relative besar, sehingga diperlukan hara
mineral dalam jumlah yang cukup dan seimbang [7]. Semakin banyak bahan organik yang
terdapat dalam tanah, maka unsur hara dalam tanah juga akan meningkat, khususnya unsur N
yang berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman sehingga memberikan pengaruh yang
nyata terhadap pertumbuhan tanaman [9], dalam hal ini terutama tinggi tanaman. Penggunaan
Azolla dapat menghasilkan N yang segera tersedia [11], karena memiliki nilai C/N ratio rendah
sehingga mempercepat proses mineralisasi untuk memenuhi unsur hara N [12]. Mengingat salah
satu yang dibutuhkan tanaman untuk membangun tubuhnya adalah protein yang diperoleh dari
unsur N maka tanaman memerlukan banyak unsur N pada masa vegetatifnya [18].
Sedangkan perlakuan kombinasi waktu aplikasi diperoleh nilai 0.5844 < 3.290 yang
berarti tidak memiliki pengaruh terhadap tinggi tanaman. Hal ini diduga karena kebutuhan
tanaman akan bermacam-macam pupuk selama pertumbuhan dan perkembangannya (terutama
dalam hal pengambilan atau penyerapan) tidak sama [11].
Jumlah Daun
Hasil perhitungan analisis variansi interaksi antara kombinasi dosis dan waktu aplikasi
Azolla sp. diperoleh nilai 2.0306 < 2.590 yang menunjukkan tidak adanya interaksi antara kedua
perlakuan terhadap jumlah daun. Perlakuan kombinasi dosis diperoleh nilai 14.4825 > 3.290
yang berarti memiliki pengaruh terhadap jumlah daun. Setelah dilakukan uji BNT 5%
didapatkan sebagai Tabel 2.
Tabel 2. Pengaruh kombinasi dosis terhadap tinggi tanaman kedelai (Glycine max (L.) Merril).
Konsentrasi dosis
Jumlah daun (helai)
D1 (1%mmt)
D3 (2%mmt)
D2 (1.5%mmt)
D0 (0%mmt)
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Pemberian dosis D1 yakni 1%mmt ternyata membuat jumlah daun Glycine max (L.) Merril
tumbuh paling optimal, sedangkan pemberian dosis D0 yakni 0% mmt tidak berdampak pada
jumlah daun Glycine max (L.) Merril. Hal ini karena Azolla memiliki C/N rendah, hasil
dekomposisi Azolla akan memasok N lebih cepat sehingga berperan dalam meningkatkan
jumlah daun karena unsur N yang berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman untuk
membentuk protein dalam pembentukan klorofil yang digunakan untuk proses fotosintesis(11).
Ketika proses mineralisasi berjalan lancar maka pemenuhan unsur hara N tanaman terpenuhi
yang mana unsur N adalah komponen penting pada klorofil yang berkontribusi menghasilkan
gula pada proses fotosintesis dengan berbahan air dan karbohidrat [12].
Sedangkan perlakuan kombinasi waktu aplikasi diperoleh nilai 15.2842 < 3.290 yang
berarti memiliki pengaruh terhadap jumlah daun. Setelah dilakukan uji BNT 5% didapatkan
sebagai Tabel 3.
Tabel 3. Pengaruh waktu aplikasi terhadap jumlah daun kedelai (Glycine max (L.) Merril).
Waktu aplikasi
Jumlah daun (helai)
18.50 a
W3 (7hst)
12 b
W4 (14hst)
11.25 bc
W2 (0hwt)
10.63 bcd
W1 (7hbt)

Pemberian waktu aplikasi W3 yakni 7hst ternyata membuat jumlah daun Glycine max (L.)
Merril tumbuh paling optimal, sedangkan pemberian waktu aplikasi W1 yakni 7hbt tidak
berdampak pada jumlah daun Glycine max (L.) Merril. Hal ini diduga karena terjadinya
kecepatan proses mineralisasi dalam tanah. Azolla memiliki ratio C/N rendah sehingga mudah
dan cepat terdekomposisi [9,13]. Unsur N banyak dilepaskan dalam bentuk kation NH4+ ,
dimana bentuk ion NH4+ yang dibebaskan dapat secara langsung diserap oleh tanaman,
dimanfaatkan oleh mikroorganisme tanah/diubah menjadi bentuk anion NO3- [9]. Ketika
proses mineralisasi berjalan lancar maka pemenuhan unsur hara N tanaman terpenuhi yang
mana unsur N adalah komponen penting pada klorofil yang berkontribusi menghasilkan gula
pada proses fotosintesis dengan berbahan air dan karbohidrat [12].
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, pertumbuhan tanaman kedelai
Glycine max (L.) Merril dipengaruhi oleh pemberian berbagai dosis dan waktu aplikasi Azolla
sp yang diamati pada umur tanaman 28 hst, peningkatan terlihat pada variabel tinggi tanaman
dan jumlah daun. Variabel tinggi tanaman paling efektif pada dosis 1% mmt, sedangkan
variabel jumlah daun paling efektif oleh pemberian dosis 1%mmt dan waktu aplikasi 7 hst
karena memiliki rata-rata tertinggi disbanding yang lain.
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