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Abstrak
Kacang hijau (Vigna radiata (L.)) merupakan tumbuhan yang memiliki responsif yang sangat
baik terhadap pupuk N.Agar kebutuhan nitrogen terpenuhi dan dapat menyuburkan tanah tanpa
menurunkan produktivitas kacang hijau, maka diperlukan penyeimbang berupa pupuk organik
yang memiliki kandungan N tinggi yaitu Azolla sp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh pertumbuhan kacang hijau (Vigna radiata (L.)) dengan pemberian berbagai dosis
dan waktu aplikasi Azolla sp.Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juli 2016 di Desa Jabon
Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan
menggunakan desain Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial, dengan 2 faktor perlakuan.
Faktor 1 dosis Azolla dengan konsentrasi D0 = 0% mmt, D1 = 1% mmt, D2 = 1.5% mmt, D3 =
2% mmt dan faktor 2 waktu aplikasi Azolla terdiri dari W1 = 14 hbt, W2 = 7 hbt, W3 = 0 hwt,
W4 = 7 hst. Penelitian diulang sebanyak 2 kali.Parameter pertumbuhan yang diamati adalah
tinggi tanaman dan jumlah daun yang diamati pada 28 hst. Data yang diperoleh dianalisis
dengan analisis variansi, yang dilanjutkan uji BNT pada taraf 5% pada STATS 6.2.Hasil
penelitian darikeempat perlakuan kombinasi dosis dan waktu aplikasi Azolla sp.
Menunjukkantidak ada interaksi pada keduanya.Perlakuanwaktu aplikasi juga tidak
berpengaruh. Sedangkan aplikasi dosis Azolla sp. memberikan pengaruh positif terhadap
parameter pertumbuhan jumlah daun dan tinggi tanaman yang diamati pada umur 28 hst.
Dosis pemberian yang efektif adalah 1% mmt karena memiliki rata-rata tertinggi dibanding
dosis lain.
Kata kunci—Azolla sp., dosis, Vigna radiata L, pertumbuhan, waktu aplikasi.

PENDAHULUAN
Kacang hijau (Vigna radiata L.) termasuk tanaman pangan yang telah dikenal luas oleh
masyarakat. Tanaman yang termasuk dalam keluarga kacang-kacangan ini sudah lama
dibudidayakan di Indonesia. Tanaman ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan seharihari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Di Indonesia, tanaman kacang hijau
merupakan tanaman kacang-kacangan ketiga yang dibudidayakan setelah kedelai dan kacang
tanah. Kacang hijau merupakan sumber protein nabati, vitamin A, B, C dan E serta beberapa zat
lain yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, seperti amilum, besi, belerang, kalsium,
minyak lemak, mangan, magnesium dan niasin[1].Kacang hijau merupakan salah satu bahan
pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas selainberas. Karena tanaman ini
tergolong tinggi penggunaannya dalam masyarakat, maka kacang hijau memiliki tingkat
kebutuhan yang cukup tinggi[1].
Dibanding dengan tanaman kacang-kacangan lainnya, kacang hijau memiliki kelebihan
dari segi agronomi dan ekonomis, seperti: (a) lebih tahan kekeringan, (b) serangan hama dan
penyakit lebih sedikit, (c) dapat dipanen pada umur 55-60 hari, (d) dapat ditanam pada tanah
yang kurang subur, dan cara budidayanya mudah, (e) resiko kegagalan panen secara total adalah
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kecil, (6) harga jual tinggi dan stabil, (7) dapat dikonsumsi langsung oleh petani dengan
pengolahan yang mudah[2].
Rendahnya produksi kacang hijau (Vigna radiata L.) dapat diakibatkan karena menurunnya
kesuburan tanah dan penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus tanpa diimbangi
pemberian pupuk organik yang akan memberikan pengaruh buruk terhadap tanah, hal ini
menyebabkan kandungan organik dalam tanah semakin berkurang sehingga produktifitas lahan
menurun begitu juga dengan pertumbuhan kacang hijau terganggu dan hasil panen mengalami
penurunan.
Ketika kekurangan unsur hara nitrogen, tanaman menunjukkan gejala pada batang yang
rapuh dan mudah roboh. Sehingga pengaplikasian pupuk nitrogen kepada tanaman harus tetap
terpenuhi[3]. Ketersediaan nutrisi yang cukup yang dapat diserap untuk pertumbuhan tanaman,
merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil [4]. Tanah sebagai tempat tumbuh
tanaman harus mempunyai kandungan hara yang cukup untuk menunjang proses pertumbuhan
tanaman sampai berproduksi, artinya tanah yang digunakan harus subur. Alternatif yang dapat
digunakan pada permasalahan penyediaan pupuk untuk tanaman yaitu memberikan pupuk N
khususnya pada masa awal pertumbuhan tanaman dengan mengaplikasikan bahan-bahan
organik yang ramah lingkungan seperti kompos atau pupuk organik yang di dalamnya
terkandung unsur N. Azolla sp. dapat menjadi alternatif dalam penyediaan unsur hara N pada
tanaman.
Seperti halnya tanaman leguminosa, azolla mampu menambat N2di udara karena
berasosiasi dengan sianobakter (Anabaena azollae) yang hidup di dalam rongga daunnya.
Asosiasi Azolla-Anabaena memanfaatkan energi yang berasal dari hasil fotosintesis untuk
mengikat N2–udara. Azolla memiliki nisbah C/N antara 12-18, sehingga dalam waktu 1 minggu
biomassa azolla telah terdekomposisi secara sempurna. Dengan alasan ini, biomassa azolla
dapat langsung dibenamkan ke dalam tanah sebelum tanam[5]. Biomassa Azollayang dapat
dijadikan sebagai pupuk organik ini cocok dikembangkan oleh para petani karena sangat mudah
untuk diaplikasikan serta relatif murah dan tidak memerlukan biaya tambahan yang
memberatkan petani[6].

Gambar 1Azolla sp. segar
Dalam pemanfaatannya sebagai pupuk hayati, di lapang tanaman ini dapat ditemukan
dalam wujud berupa azolla segar, kering, maupun kompos[3]. Namun pengaplikasian Azolla sp.
dalam wujud kering pada media tanam akan lebih mudah didekomposisi oleh mikroba dan dapat
menambah suplai nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman terutama pada tahap awal masa
pertumbuhan tanaman.Selainitu proses mineralisasi akan lebih cepat terjadi[7].
Ditambahkan oleh Sutanto[5] bahwa pembenaman azollakering ke dalam tanah sangat
dianjurkan agar mempercepat proses dekomposisi dan pelepasan unsur hara dapat lebih awal,
sehingga peran tanaman ini sebagai pupuk organik mendapatkan hasil yang lebih baik.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai dosis dan waktu aplikasi Azolla
sp.terhadaplajupertumbuhantanamankacanghijau (VignaradiataL.)

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Juli 2016 di Desa Jabon Utara, Kecamatan
Banyakan, Kabupaten Kediri. Alat yang digunakan adalah jaring jala, alat penggiling, mistar,
gembor, timbangan analitik, polybag, ayakan tanah, kertas label, ATK dan kamera. Sedangkan
bahan yang digunakan adalah Azolla sp.yang diperoleh dari lahan persawahan dan rawa-rawa di
Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, biji kacang hijau (Vigna
radiata (L.)) varietas sriti diperoleh dari UPBS Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan
Umbi – Malang, tanah liat berpasir, dan abu sekam. Azolla segar kemudian dikeringkan dengan
cara dijemur hingga kering, kemudian di giling dengan alat selep.
Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan desain Rancangan Acak
Kelompok (RAK) faktorial, dengan 2 faktor perlakuan. Faktor 1 dosis Azolla dengan
konsentrasi D0 = 0% mmt, D1 = 1% mmt, D2 = 1.5% mmt, D3 = 2% mmt dan faktor 2 waktu
aplikasi Azolla terdiri dari W1 = 14 hbt, W2 = 7 hbt, W3 = 0 hwt, W4 = 7 hst. Penelitian
diulang sebanyak 2 kali. 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 DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman
Hasil perhitungan analisis variansi dengan menggunakan program STATS 6.2
menunjukkan interaksi antara kombinasi dosis dan waktu aplikasi Azolla sp tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan tinggi tanaman karena hasil F. hitung < F. tabel yakni 1,5735< 2,590.
Begitu pula dengan waktu aplikasi Azolla sp. yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
tinggi tanaman, dengan nilai F.Hitung < F.Tabel yakni 1,2606< 3,290. Hal tersebut dapat
diakibatkan karena jarak waktu aplikasi terlalu pendek, sehingga Azolla sp. belum
terdekomposisi dengan tanah.Sedangkan untuk dosis pemberian Azolla sp. berpengaruh
terhadap pertumbuhan tinggi tanaman yang menunjukkan F.Hitung > F.Tabel yakni 15,5810>
3,290. Sutedjo dan Kartasapoetra[8] menambahkan bahwa bila salah satu faktor lebih kuat
pengaruhnya dari faktor lain maka faktor lain tersebut akan tertutupi, dan masing-masing faktor
mempunyai sifat yang jauh pengaruhnya dan sifat kerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel
uji BNT 5% di bawah ini (Tabel 1).
Tabel 1. Pengaruh dosis Azolla sp.terhadap tinggi tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) pada
umur 28 hst.
KonsentrasiDosis (mmt)
Tinggitanaman(cm)
D1 = Dosis 1 %
27,84 a
D2 = Dosis 1,5 %
20,60ab
D3 = Dosis 2 %
16,46 abc
D0 = Dosis 0 %
5,18 d
Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian dosis Azolla sp. Berpengaruh terhadap
pertumbuhan tinggi tanaman yang diamati pada umur 28 hst. Hal ini dapat dilihat pada proses
pertumbuhan yang berjalan secara pesat dibandingkan dengan kontrol. Berdasarkan grafik di
atas diketahui bahwa pemberian dosis yang paling baik adalah 1 % mmt (pertumbuhan yang
paling signifikan), diikuti dengan dosis 1,5% mmt, kemudian dosis 2% mmt, sedangkan
tanaman kacang hijau tanpa perberian Azolla sp. Atau dengan dosis 0% mmt kurang maksimal
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dalam meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman. Suatu tanaman akan tumbuh dengan subur
bila semua unsur yang diperlukan oleh tanaman berada dalam jumlah yang cukup serta berada
dalam bentuk yang siap diabsorbsi oleh tanaman [9].
Rendahnya pertumbuhan dan hasil yang dicapai pada perlakuan aplikasi pupuk Azolla sp.
bila dibandingkan dengan kontrol dikarenakan kurangnya unsur hara yang terkandung dalam
pupuk tersebut. Tanaman tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila unsur hara yang
diperlukan tidak tersedia [10].
Jumlah Daun
Hasil perhitungan analisis variansi menunjukkan tidak ada interaksi antara kombinasi dosis
dan waktu aplikasi Azolla sp. Makatidak berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah daun
karena hasil F. hitung < F. tabel yakni 0,6398 < 2,590. Begitu pula dengan waktu aplikasi Azolla
sp. tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, dengan nilai F.Hitung < F.Tabel
yakni 1,3453< 3,290. Sedangkan untuk dosis pemberian Azolla sp. berpengaruh terhadap
pertumbuhan jumlah daun yang menunjukkan F.Hitung > F.Tabel yakni 10,1834> 3,290.Lebih
lanjut dapat dilihat pada tabel uji BNT 5% di bawah ini (Tabel 2).
Tabel 2 Pengaruh dosis Azolla sp. terhadap jumlah daun kacang hijau (Vigna radiata (L.)) pada
umur 28 hst.
KonsentrasiDosis (mmt)
D1 = Dosis 1 %
D2 = Dosis 1,5 %
D3 = Dosis 2 %
D0 = Dosis 0 %

JumlahDaun (helai)
16,25 a
14,50ab
9,38c
7,50cd

Tabel2 menunjukkan bahwa pemberian dosis Azolla sp. Berpengaruh terhadap
pertumbuhan jumlah daun yang diamati pada umur 28 hst meskipun prosesnya berjalan agak
lambat sehingga pengaruh hasil yang ditunjukkan masih belum tercapai secara maksimal.
Berdasarkan pengamatan di atas menunjukkan bahwa jumlah daun terbanyak tercapai pada
perlakuan dengan dosis pemberian Azolla sp.1 % mmt, hal ini disebabkan suplai nitrogen yang
dibutuhkan oleh tanaman sudah terpenuhi sehingga berpengaruh terhadap proses fotosintesis.
Sedangkan nilai penambahan daun tanaman terkecil yaitu pada perlakuan dosis 0 % mmt atau
tanpa pemberian Azolla sp. Hal ini menunjukkan penggunaan Azolla sp. pada dosis 1 % mmt
memberikan pengaruh lebih baik terhadap pertambahan jumlah daun pada tanaman kacang hijau
terutama pada umur 28 hst. Hal ini sesuai dengan Sutejo dan Kartasapoetra [11] yang
menyatakan bahwa kekurangan unsur hara makro dan mikro pada tanaman dapat
mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Rinsema[12] juga
menambahkan bahwa peranan unsur hara adalah untuk merangsang perkembangan seluruh
bagian tanaman sehingga tanaman akan lebih cepat pertumbuhannya. Ketersediaan unsur hara
yang cukup dan seimbang akan mempengaruhi metabolisme pada jaringan tanaman, karena
proses metabolisme merupakan perombakan unsur-unsur hara dan senyawa organik dalam
tubuh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman[13]. Pemberian pupuk organik
yang banyak mengandung unsur nitrogen pada tanaman akan mendorong pertumbuhan organorgan yang berhubungan dengan fotosintesis yaitu daun.Selainitu jika jumlah daun yang relatif
sedikit akan berpengaruh terhadap proses fotosintesis, sehingga energi yang dihasilkan dalam
proses fotosintesis yang dipergunakan untuk menyerap unsur hara dalam tanah juga relatif
sedikit pula[14].
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan
kombinasidosis dan waktu aplikasi Azolla sp. menunjukkan bahwa tidak ada interaksi pada
keduanya, perlakuan waktu aplikasi juga tidak berpengaruh. Hal tersebut dapat diakibatkan
karena jarak waktu aplikasi terlalu pendek, sehingga Azolla sp. belum terdekomposisi dengan
tanah. Sedangkan aplikasi dosis Azolla sp. memberikan pengaruh positif terhadap parameter
pertumbuhan jumlah daun dan tinggi tanaman yang diamati pada umur 28 hst. Dosis pemberian
yang efektif adalah 1% mmt karena memiliki rata-rata tertinggi dibanding dosis lain.
SARAN
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam penggunaan Azolla sp. sebagai pupuk pada budi
daya kacang hijau dengan memajukan waktu pengaplikasiannya sebelum dilakukan
penanaman, sehingga terjadi singkronisasi proses mineralisasi nutrisi yang dibutuhkan oleh
tanaman kacang hijau.
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