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ABSTRACT 

 

 Long beans is a vegetable of low land which very popular from all almost people, from 

which income up to high income.  All almost  part of long beans crops very advantageous for 

human life.  Young fruit is many contens of A, B, and C vitamins.  The purpose of this research 

was (1) to know the effect (2) to get the best interaction (3) to get the best effect  singel factor (4) to 

get the best dosage of trichoderma spp and dosage of chicken manure application on lebak marsh 

land concerning growth and long beans yield.  The research was conducted in  Pematang 

Village,Banua Lawas Subdistrict, Tabalong Regency, was carried out from  Februari to April 2011.  

The research was arranged by using Random Group Block Desaign (RGBD) with 3 replication and 

8 set of attempt.  The first factor is trichoderma spp (T), that is t0 : 0 l.ha
-1

 and t1 :4 l.ha
-1

, and the 

second factor is dosage of chicken manure (A), that is a0 : 0 t.ha
-1

, a1 : 10 t.ha
-1

, a2 : 20 t.ha
-1

 and a3 

: 30 t.ha
-1

.  Result of research showed that the treatment interaction not effected to all observation 

variable.  While the singe factor  which effected only the singe factor of dosage of chicken manure 

which effected  to all observation variable. The best influence of dosage chicken manure is a2 : 20 

t.ha
-1

. 
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PENDAHULUAN 

 

 Kacang panjang (Vigna sinensis L.) 

merupakan sayuran polong yang digemari oleh 

masyarakat dunia.  Bentuk kultur 

pembudidayaan tanaman kacang panjang pada 

umumnya masih bersifat tanaman sambilan 

tanpa perawatan yang intensif.  Oleh karena 

itu, rata-rata produksi nasional kacang panjang 

Indonesia masih dibawah hasil penelitian yaitu 

berkisar 1,3-1,5 ton.ha
-1

 polong muda 

(Haryanto et.al., 2003). Lahan rawa lebak 

mempunyai masalah mirip seperti lahan sulfat 

masam, pada sifat fisik seperti : warna tanah, 

kematangan tanah, dan permeabilitas tanah 

(sifat tekstur, struktur dan konsistensi tanah); 

sifat kimia tanah seperti kemasaman tanah 

(pH), salinitas (kegaraman), dan ketersediaan 

hara; dan sifat biologi tanah yaitua bakteri 

perombak bahan organik, bakteri pereduksi 

sulfat dan besi serta bakteri pengoksidasi besi 

dan pirit (Noor, 2004).Mikroorganisme yang 

memegang peranan penting di lahan rawa lebak 

adalah golongan perombak bahan organik.  

Pada kondisi aerob mikro organisme perombak 

bahan organik yang merajai adalah jenis jamur, 

salah satunya adalah jamur Trichoderma spp. 

(Noor, 2007). Pupuk organik lebih lambat 

terurai menjadi ion mineral, sehingga 

diperlukan penambahan mikroorganisme ke 

dalam tanah yang dapat mempercepat proses 

dekomposisi dan menjaga kesuburan tanah 

(Maraianah, 2010). Kotoran ayam memberikan 

pengaruh yang lebih baik dibandingkan bahan 
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organik lainnya dalam memperbaiki kualitas 

tanah masam. Kotoran ayam 

memberikanpengaruh yang lebih baik 

dibandingkan bahan organiklainnya dalam 

memperbaiki kualitas tanah masam.Kandungan 

nitrogen dalam kotoran ayam cukup 

tinggi,yaitu 3.17% dan lebih tinggi 

dibandingkan dengankandungan nitrogen 

kotoran sapi (2.41%), kuda (1.09%)dan babi 

(2.11%). Kombinasi pemberian kapur (2 t.ha
-1

) 

dan pupuk kandang ayam (5 t.ha
-1

) pada tanah 

sulfat masam dapat meningkatkan jumlah 

buah/tanaman 30 % dari kontrol (Koesrini dan 

Eddy William, 2006). 

 Pemberian Trichoderma spp. dengan 

dosis 4 l ha
-1

dapat meningkatkan produksi 

padi varietas lokal di Desa Guntung Papuyu, 

Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dari 

produksi sebelumnya 3,5  t ha
-1 

gabah kering 

panen menjadi 5,04 t ha
-1 

gabah kering panen 

(Balittra, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk 

: (i) mengetahui pengaruh interaksi, (ii) 

mendapatkan pengaruh interaksi terbaik(iii) 

mendapatkan pengaruh masing-masing faktor 

tunggal, dan (iv) untuk mendapatkan dosis 

terbaik masing-masing faktor tunggal 

pemberian Trichoderma spp. dan dosis pupuk 

kandang kotoran ayam pada lahan rawa lebak 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

kacang panjang (VignasinensisL.). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Percobaan ini dilaksanakan di Desa 

Pematang Kecamatan Banua Lawas 

Kabupaten Tabalong pada bulan Februari 

sampai dengan April 2011. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok Faktorial dengan 

tiga kali ulangan.  Faktor pertama ialah 

pemberian Trichoderma spp (T) terdiri dari 

dua taraf. Faktor kedua ialah dosis pupuk 

kandang kotoran ayam (A) yang terdiri dari 

empat taraf. Data yang diperoleh di uji 

kehomogenan. Untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan dilakukan analisis ragam dengan uji 

F pada taraf nyata 5 % dan 1 %.  Apabila pada 

uji F untuk sumber keragaman interaksi 

menunjukkan nyata atau sangat nyata maka 

analisis dilanjutkan dengan Uji DMRT5 %.  

Dan jika perlakuan T atau A saja yang 

berpengaruh nyata atau sangat nyata maka 

analisis dilanjutkan dengan Uji BNT pada 

taraf nyata 5 %. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Panjang Tanaman 

 Berdasarkan hasil analisis ragam 

diketahui bahwa interaksi antara pemberian 

Trichoderma spp dengan dosis pupuk kandang 

kotoran ayam dan perlakuan tunggal 

pemberian Trichoderma spp tidak 

berpengaruh nyata terhadap panjang tanaman 

kacang panjang pada umur 14 hst, 21 hst, 28 

hst, dan 35 hst, sedangkan perlakuan tunggal 

dosis pupuk kandang kotoran ayam 

berpengaruh sangat nyata terhadap panjang 

tanaman kacang panjang pada umur 14 hst dan 

berpengaruh nyata terhadap panjang tanaman 

kacang panjang pada umur 21 hst, 28 hst, dan 

35 hst. Hasil uji beda nilai tengah rata-rata 

dosis pupuk kandang kotoran ayam terhadap 

panjang tanaman kacang panjang disajikan 

pada Tabel1, dan grafiknya padaGambar 1. 

 

Tabel 1.Hasil uji beda nilai tengah panjang 

tanaman kacang panjang  (cm) umur 

14 hst, 21 hst, 28 hst, dan 35 hst 

 

Keterangan :Angka yang diikuti huruf yang 

sama pada kolom yang sama 

tidak berbeda nyata berdasarkan 

uji BNT taraf 5% 

 

 Berdasarkan hasil uji beda nilai tengah 

terlihat bahwa pemberian dosis pupuk 

kandang kotoran ayam sebanyak 2400 g.petak
-

1
 (a3) menghasilkan rerata panjang tanaman 

Perlakuan 
Rerata panjang tanaman (cm) 

14 hst 21 hst 28 hst 35 hst 

a0 6,98
a 

1,06
a 

20,05
a 

32,9
a 

a1 8,33
ab 

1,14
ab 

35,5
a 

67
ab 

a2 9,75
b 

1,24
bc 
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ab 
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bc 
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b 
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c 
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b 
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c 
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pada umur 14 hst yaitu 10,2 cm, pada umur 21 

hst yaitu 1,31 cm, pada umur 28 hst yaitu 

72,53 cm, dan padaumur 35 hstyaitu 108,18 

cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar1.  Grafik hubungan pemberian dosis 

pupuk kandang kotoran ayam terhadap 

panjang tanaman kacang panjang umur 

14 hst, 21 hst, 28 hst, dan 35 hst. 

 

 Dari grafik terlihat bahwa semakin 

besar dosis pupuk kandang kotoran ayam yang 

diberikan, semakin panjang tanaman kacang 

panjang.  Hal ini terjadi pada setiap kali 

pengamatan, pada pengamatan umur 35 hst 

terlihat panjang tanaman dengan dosis pupuk 

kandang perlakuan a0 (0 t.ha
-1

) hanya 

menghasilkan rerata panjang tanaman 32,9 

cm, pada perlakuan a1 (10 t.ha
-1

) 

menghasilkan rerata panjang tanaman 67 cm, 

pada perlakuan a2 (20 t.ha
-1

) menghasilkan 

rerata panjang tanaman 89,27 cm, sedangkan 

pada perlakuan a3 (30 t.ha
-1

) menghasilkan 

rerata panjang tanaman 108,18 cm. 

 

Diameter Batang 

 

 Berdasarkan hasil analisis ragam 

diketahui bahwa interaksi antara pemberian 

Trichoderma spp dengan dosis pupuk kandang 

kotoran ayam dan perlakuan tunggal 

pemberian Trichoderma spp tidak 

berpengaruh nyata terhadap diameter batang 

tanaman kacang panjang pada umur 14 hst, 21 

hst, 28 hst, dan 35 hst, sedangkan perlakuan 

tunggal dosis pupuk kandang kotoran ayam 

berpengaruh sangat nyata terhadap diameter 

batang tanaman kacang panjang pada umur 14 

hst, 21 hst, 28 hst, dan 35 hst. Hasil uji beda 

nilai tengah rata-rata dosis pupuk kandang 

kotoran ayam terhadap diameter batang 

tanaman kacang panjang disajikan pada Tabel 

2, dangrafiknya pada Gambar 2. 

 

Tabel 2. Hasil uji beda nilai tengah rerata 

diameter batang tanaman kacang 

panjang  (cm) umur 14 hst, 21 hst, 28 

hst, dan 35 hst 

 
 

Keterangan :Angka yang diikuti huruf yang sama pada 

kolom yang sama tidak berbeda nyata 

berdasarkan uji BNT 5% 

 

Berdasarkan hasil uji beda nilai tengah 

terlihat bahwa pemberian dosis pupuk 

kandang kotoran ayam sebanyak 2400 g.petak
-

1
 (a3) menghasilkan rerata diameter batang 

tanaman kacang panjang pada umur 14 hst 

yaitu 0,13 cm, pada umur 21 hst yaitu 0,21 

cm, pada umur 28 hst yaitu 0,25 cm, dan pada 

umur 35 hst yaitu 0,27 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Grafik hubungan pemberian dosis 

pupuk kandang kotoran ayam 

Perlakuan 
Rerata diameter batang (cm) 

14 hst 21 hst 28 hst 35 hst 

a0 0,08
a 
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terhadap diameter batang tanaman 

kacang panjang umur 14 hst, 21 hst, 

28 hst, dan 35 hst 

 

Dari grafik terlihat bahwa semakin 

besar dosis pupuk kandang kotoran ayam yang 

diberikan, semakin besar diameter batang 

tanaman kacang panjang. Namun dosis yang 

optimum terdapat pada perlakuan a2 (20 t.ha
-1

) 

karena pada dosis perlakuan a3 (30 t.ha
-1

) 

terjadi penurunan diameter batang pada umur 

28 hst. 

 

Waktu Berbunga Pertama 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

diketahui bahwa interaksi antara pemberian 

Trichoderma spp dengan dosis pupuk kandang 

kotoran ayam dan perlakuan tunggal 

pemberian Trichoderma spp tidak 

berpengaruh nyata terhadap waktu berbunga 

pertama tanaman kacang panjang, sedangkan 

perlakuan tunggal dosis pupuk kandang 

kotoran ayam berpengaruh nyata terhadap 

waktu berbunga pertama tanaman kacang 

panjang. Hasil uji beda nilai tengah rata-rata 

dosis pupuk kandang kotoran ayam terhadap 

waktu berbunga pertama tanaman kacang 

panjang disajikan pada Tabel3, dan grafiknya 

pada Gambar 3. 

Tabel 3. Hasil uji beda nilai tengah rerata waktu 

berbunga pertama tanaman kacang panjang  

(hst) 

Keterangan :Angka yang diikuti huruf yang sama pada 

kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji 

BNT taraf 5% 

Berdasarkan hasil uji beda nilai tengah 

terlihat bahwa pemberian dosis pupuk 

kandang kotoran ayam sebanyak 2400 g.petak
-

1
 (a3) menghasilkan rerata waktu berbunga 

pertama tanaman kacang panjang tercepat 

yaitu pada umur 38,08 hst, dan rerata waktu 

berbunga pertama terlama tanaman kacang 

panjang pada perlakuan 0 g.petak
-1

 (a0) yaitu 

43,04 hst. 

 

 
 

Gambar 3. Grafik perlakuan dosis pupuk 

kandangkotoranayamdenganwaktub

erbungapertama 

 

Dari grafikterlihatbahwasemakin besar 

dosis pupuk kandang kotoran ayam yang 

diberikan, semakin cepat tanaman kacang 

panjang berbunga.  Dosis pupuk kandang 

kotoran ayam dengan perlakuan a0 (0 t.ha
-1

) 

menghasilkan waktu berbunga pertama kacang 

panjang pada umur 43,04 hst, perlakuan a1 (10 

t.ha
-1

) pada umur 39,79 hst, perlakuan a2 (20 

t.ha
-1

) pada umur 39,42 hst dan perlakuan a3 

(30 t.ha
-1

) pada umur 38,08 hst. 

 

Jumlah Polong Pertanaman 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

diketahui bahwa interaksi antara pemberian 

Trichoderma spp dengan dosis pupuk kandang 

kotoran ayam dan perlakuan tunggal 

pemberian Trichodermaspp. tidak 

berpengaruh nyata terhadap jumlah polong 

pertanaman kacang panjang, sedangkan 

perlakuan tunggal dosis pupuk kandang 

kotoran ayam berpengaruh nyata terhadap 

jumlah polong pertanaman kacang panjang. 

Hasil uji beda nilai tengah rata-rata dosis 

pupuk kandang kotoran ayam terhadap jumlah 

polong pertanaman kacang panjang disajikan 

pada Tabel 4, dan grafiknya pada Gambar 4. 
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Tabel 4. Hasil uji beda nilai tengah rerata 

jumlah polong pertanaman kacang 

panjang  (buah) 

 

Keterangan :Angka yang diikuti huruf yang 

sama pada kolom yang sama 

tidak berbeda nyata berdasarkan 

uji BNT taraf 5% 

 

Berdasarkanhasilujibeda nilai tengah 

terlihat bahwa pemberian dosis pupuk 

kandang kotoran ayam sebanyak 2400 g.petak
-

1
 (a3) menghasilkan rerata jumlah polong 

pertanaman kacang panjang tertinggi yaitu 

pada umur 3,92 buah, dan rerata jumlah 

polong pertanaman kacang panjang terendah 

pada perlakuan 0 g.petak
-1

 (a0) yaitu 0,79 

buah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik perlakuan dosis pupuk 

kandang kotoran ayam dengan 

jumlah polong pertanaman 

 

Dari grafik terlihat bahwa semakin 

besar dosis pupuk kandang kotoran ayam yang 

diberikan, semakin banyak jumlah polong 

yang dihasilkan tanaman kacang panjang.  

Dosis pupuk kandang kotoran ayam dengan 

perlakuan a0 (0 t.ha
-1

) menghasilkan jumlah 

polong tanaman kacang panjang sebanyak 

0,79 buah pertanaman, perlakuan a1 (10 t.ha
-1

) 

sebanyak 1,88 buah pertanaman, perlakuan a2 

(20 t.ha
-1

) sebanyak 2,46 buah pertanaman dan 

perlakuan a3 (30 t.ha
-1

)  sebanyak 3,92 buah 

pertanaman. 

 

 

 

 

Berat Polong Pertanaman 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

diketahui bahwa interaksi antara pemberian 

Trichoderma spp dengan dosis pupuk kandang 

kotoran ayam dan perlakuan tunggal 

pemberian Trichoderma spp tidak 

berpengaruh nyata terhadap berat polong 

pertanaman kacang panjang, sedangkan 

perlakuan tunggal dosis pupuk kandang 

kotoran ayam berpengaruh nyata terhadap 

berat  polong pertanaman kacang panjang. 

Hasil uji beda nilai tengah rata-rata dosis 

pupuk kandang kotoran ayam terhadap berat 

polong pertanaman kacang panjang disajikan 

pada Tabel 5, dan grafiknya pada Gambar 5. 

 
Tabel 5. Hasil uji beda nilai tengah rerata berat polong 

pertanaman kacang panjang  (g) 

Perlakuan Rerata Berat Polong Pertanaman 

a0 0.93
a 

a1 1.54
b 

a2 1.66
bc 

a3 1.93
c 

Keterangan :Angka yang diikuti huruf yang 

sama pada kolom yang sama 

tidakberbedanyataberdasarkanuji 

BNT taraf 5% 

 

Berdasarkan hasil uji beda nilai tengah terlihat 

bahwa pemberian dosis pupuk kandang 

kotoran ayam sebanyak 2400 g.petak
-1

 (a3) 

menghasilkan rerata berat  polong pertanaman 

kacang panjang tertinggi yaitu pada umur 1,93 

g, dan rerata berat polong pertanaman kacang 

panjang terendah pada perlakuan 0 g.petak
-1

 

(a0) yaitu 0,93 g. 
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Gambar 5. Grafik perlakuan dosis pupuk 

kandang kotoran ayam dengan berat  

polong pertanaman 

 

Dari grafik terlihat bahwa semakin besar dosis 

pupuk kandang kotoran ayam yang diberikan, 

semakin berat polong yang dihasilkan tanaman 

kacang panjang.  Dosis pupuk kandang 

kotoran ayam dengan perlakuan a0 (0 t.ha
-1

) 

menghasilkan berat polong tanaman kacang 

panjang sebesar 0,93 g pertanaman, perlakuan 

a1 (10 t.ha
-1

) sebesar 1,54 g pertanaman, 

perlakuan a2 (20 t.ha
-1

) sebesar 1,66 g 

pertanaman dan perlakuan a3 (30 t.ha
-1

)  

sebesar 1,93 g pertanaman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

interaksi antara pemberian Trichoderma spp 

dengan dosis pupuk kandang kotoran ayam 

dan perlakuan tunggal pemberian 

Trichoderma spp tidak memberikan efek yang 

nyata terhadap peubah yang diamati seperti 

panjang tanaman umur 14 hst, 21 hst,  28 hst 

dan 35 hst; diameter batang 14 hst, 21 hst, 28 

hst dan 35 hst; waktu berbunga pertama; 

jumlah polong pertanaman; dan berat polong 

pertanaman.  Hal ini karena dosis yang 

diberikan cukup sedikit sehingga di dalam 

aktivitasnya di lapangan Trichoderma spp. 

tidak memberikan efek terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman kacang panjang.  

Tidak efektifnya interaksi antara 

pemberian Trichoderma spp dengan dosis 

pupuk kandang kotoran ayam dan perlakuan 

tunggal pemberian Trichoderma spp terhadap 

semua variabel pengamatan tanaman kacang 

panjang juga diduga karena spesies 

Trichoderma spp merupakan mikro organisme 

pengurai bahan organik dalam proses 

dekomposisi selulosa dan hemi selulosa yang 

hanya terdapat pada jaringan tumbuhan, bukan 

dalam proses mineralisasi. Proses tersedianya 

ion-ion hara dari bahan organik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

adalah melalui proses mineralisasi. Dalam 

proses mineralisasi, mikroorganisme yang 

lebih berperan adalah jenis bakteri. Pada awal 

proses dekomposisi dalam organik yang aktif 

adalah fungi (jamur), kemudian pada tahap 

selanjutnya aktinomesetes (tahap humifikasi) 

dan pada tahap akhir bakteri yang berperan 

(mineralisasi) (Driessen dan Soepraptohardjo, 

1974 dalam Hanafiah, 2005). Dekomposisi 

Karbohidrat dilakukan oleh fungi Aspergillus 

oryzae serta bakteri Amy-Lavorus, 

Mesentiricus dan Macerans; dekomposisi 

selulosa dan hemiselulosa oleh Cytophaga, 

Trichoderma, Penicillium, dan Chaetonium; 

dekomposisi protein oleh Bacillussubtillis, 

Stretomyces dan Rhyzopus sp; dekomposisi 

lignin oleh MerulisLacrymans dan 

Caniophora Poria; transformasi lemak oleh 

Clostridium perfuringens (Darmawijaya, 1980 

dalam Hanafiah, 2005).Dari data hasil analisis 

pupuk kandang kotoran ayam (Lampiran 2) 

terlihat bahwa kadar C/N dalam pupuk 

kandang kotoran ayam adalah 13:1 dimana 

kadar N sebanyak 2,114 % dan kadar C-

organiknya 29,187 %. Hal ini menunjukkan 

pupuk kandang kotoran ayam yang digunakan 

sudah mengalami mineralisasi karena nisbah 

C/N-nya lebih kecil dari 20. Menurut Tisdale 

dan Nelson (1975) dalamHanafiah (2005), 

apabilanisbah C/N lebihdari 20 menunjukkan 

terjadinya mineralisasi N, apabila lebih besar 

dari 30 berarti terjadi  immobilisasi N, 

sedangkan jika diantara 20-30 berarti 

mineralisasi seimbang dengan immobilisasi. 

 Pada nisbah C/N diatas 30 (awal 

dekomposisi), N- tersedia yang ada segera 

diimmobilisasikan ke dalam sel-sel mikrobia 

untuk memperbanyak diri, kemudian dengan 

meningkatnya aktivitas mikrobia mineralisasi 

N juga meningkat tetapi selaras dengan 

kebutuhan N untuk perbanyakan dirinya. Pada 

tahap akhir, selaras dengan menipisnya 

cadangan bahan organik yang mudah 
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dirombak, sebagian mikrobia mati dan N 

penyusun sel-selnya segera mengalami 

mineralisasi melepas N dan hara-hara lainnya, 

sehinggaketersediaan N meningkat (Hanafiah, 

2005). 

 Proses dekomposisi bahan organik 

meliputi 3 reaksi utama yaitu: (1) oksidasi 

enzimatik; yaitu proses oksidasi yang 

melibatkan mikrobia, hasil utama berupa CO2, 

air dan energi/panas; (2) reaksi spesifik berupa 

mineralisasi dan / atau immobilisasi unsur 

hara essensial, seperti N,P,S dan lain-lain; (3) 

sintetis 

senyawaturunan/barudarisenyawaresisten 

(Hanafiah, 2005). 

 Tahap akhir dari proses dekomposisi 

dihasilkan : (1) senyawa resisten berupa 

humus yang merupakan kompleks koloidal 

lingo-protein ; (2) senyawa-senyawa 

sederhana, berupa CO2 dan air serta unsur hara 

tersedia seperti nitrat, sulfat, fosfat, senyawa 

Ca dan lain-lain; (3) energibebasmikrobiologis 

(Hanafiah, 2005). 

Berdasarkan produk yang dihasilkan, proses 

dekomposisi bahan organik digolongkan 

menjadi mineralisasi senyawa-senyawa tidak 

resisten yang menghasilkan ion-ion hara 

tersedia, dan humifikasi senyawa-

senyawaresisten yang menghasilkan humus 

(Hanafiah, 2005). 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

terlihat bahwa perlakuan tunggal dosis pupuk 

kandang kotoran ayam berpengaruh sangat 

nyata terhadap panjang tanaman umur 14 hst 

dan berpengaruh nyata terhadap panjang 

tanaman umur 21 hst, 28 hst dan 35 hst.  Dari 

hasil uji beda nilai tengah terlihat bahwa hasil 

tertinggi pada perlakuan 30 t.ha
-1

 (a3) dan hasil 

ini berbeda nyata terhadap perlakuan 0 t.ha
-1

 

(a0). Hal ini dikarenakan unsur hara yang 

terkandung pada pupuk kandang kotoran ayam 

terutama unsur N mampu memenuhi 

kebutuhan pertumbuhan vegetatif tanaman 

kacang panjang.  Di samping unsur N yang 

diperoleh dari pupuk kandang kotoran ayam, 

tanaman kacang panjang juga mendapatkan 

unsur N dari fiksasi N secara biologi yang 

dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang 

terdapat pada bintil-bintil akar tanaman 

kacang panjang. 

Hasil analisis ragam pada diameter 

batang menunjukkan bahwa perlakuan tunggal 

pupuk kandang kotoran ayam berpengaruh 

nyata terhadap diameter batang umur 14 hst, 

21 hst, 28 hst dan 35 hst.  Hal ini 

menunjukkan bahwa unsur hara yang 

terkandung pada pupuk kandang kotoran ayam 

selain mampu memenuhi kebutuhan 

pertumbuhan panjang tanaman, juga mampu 

memperbesar diameter batang tanaman kacang 

panjang. 

Unsur hara N merupakan unsur hara 

makro yang dibutuhkan tanaman dalam 

jumlah yang banyak, dimana unsur N 

merupakan unsur bagi pertumbuhan tanaman 

yaitu merangsang pertumbuhan tanaman, 

berfungsi menyusun asam amino, protein dan 

protoplasma, selanjutnya akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan vegetatif 

tanaman.Nitrogen merupakan unsur hara 

makro utama yang sangat penting untuk 

pertumbuhan tanaman.Nitrogen diserap 

tanaman dalam bentuk ion NO
-
3 atau NH

+
4 

dari tanah (Rosmarkam dan Yuwono, 2002). 

Pemberian N padatanamanakan 

mendorong pertumbuhan organ-organ yang 

berkaitan dengan fotosintesis yaitu daun. 

Tanaman yang cukup mendapat suplai N akan 

membentuk daun yang memiliki helaian lebih 

luas dengan kandungan klorofil yang lebih 

tinggi, sehingga tanaman mampu 

menghasilkan karbohidrat/asimilat dalam 

jumlah yang cukup untuk pertumbuhan 

vegetatif (Wijaya, 2008). 

Pemupukan nitrogen akanmenaikkan 

produksi tanaman, kadar protein, dan kadar 

selulosa. Untuk pertumbuhan yang optimum 

selama masa vegetatif, pemupukan N harus 

diimbangi dengan pemupukan unsur lain. 

Pembentukan senyawa N organik tergantung 

pada imbangan ion-ion lain, termasuk Mg 

untuk pembentukan klorofil dan ion fosfat 

untuk sintesis asam nukleat. Penyerapan N 

nitrat untuk sintesis menjadi protein yang 

dipengaruhi oleh ketersediaan ion K
+
 

(Rosmarkam danYuwono, 2002). 
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Bila pemberian nitrogen dinaikkan 

melampaui titik optimal, maka sebagian 

nitrogen yang diasimilasi memisahkan diri 

sebagai amida, sehingga pemberian nitrogen 

yang berlebihan hanya menaikkan kadar N 

pada tanaman tetapi mengurangi sintesis 

karbohidrat (Rosmarkam dan Yuwono, 2002). 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan tunggal pupuk kandang 

kotoran ayam berpengaruh nyata terhadap 

waktu berbunga pertama tanaman kacang 

panjang. Hal ini dikarenakan unsur hara yang 

terkandung pada pupuk kandang kotoran ayam 

dan unsur P yang terdapat pada lahan rawa 

lebak mampu memacu pembentukan bunga 

pada tanaman kacang panjang.  Menurut 

Wilkinson (1994) dalam Wijaya (2008), P 

berperan dalam pembentukan bunga.  

Defisiensi P dapat menekan jumlah bunga dan 

menunda inisiasi pembungaan. 

Fosfor merupakan senyawa penyusun jaringan 

tanaman seperti asam nukleat, fosfolipida, dan 

fitin. P diperlukan untuk pembentukan 

primordia bunga dan organ tanaman untuk 

reproduksi (Rosmarkam dan Yuwono, 2002). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan tunggal pupuk kandang kotoran 

ayam berpengaruh nyata terhadap jumlah 

polong pertanaman dan berpengaruh sangat 

nyata terhadap berat polong pertanaman. Hal 

ini menunjukkan unsur hara yang terkandung 

di dalam pupuk kandang kotoran ayam 

mampu menunjang pertumbuhan generatif 

tanaman kacang panjang.  Dalam 

pertumbuhan generatif, tanaman kacang 

panjang memerlukan banyak unsur hara.  

Menurut Wijaya (2008), suplai N 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman, 

penampilan, warna, dan hasil tanaman. 

Proses pembentukan buah disamping 

dipengaruhi oleh proses penyerbukan juga 

dipengaruhi oleh tersedianya unsur hara yang 

cukup.  Disamping fosfat, tersedianya nitrogen 

yang cukup sangat diperlukan untuk 

pembentukan bunga, buah serta memperbaiki 

kualitas buah.Fosfor merupakan unsur yang 

diperlukan dalam jumlah besar (hara makro). 

Jumlah fosfor dalam tanaman lebih kecil 

dibandingkan dengan nitrogen dan kalium. 

Tetapi fosfor dianggap sebagai kunci 

kehidupan  (key of life). Tanaman menyerap 

fosfor dalam bentuk ion H2PO
-
4 dan HPO

2
4 

(Rosmarkam dan Yuwono, 2002).  P 

merupakan unsur yang paling banyak terlibat 

dalam konservasi dan transfer energi di dalam 

sel tumbuhan. Dalam proses hidrolisis ATP 

dan ADP melepas energi (Wijaya, 2008).  

P merupakan komponen penyusun 

membran sel tanaman, penyusun enzim-

enzim, penyusun co-enzim, neukleotida 

(bahan penyusun asam nukleat), P juga ambil 

bagian dalam sintesis protein, sintesis 

karbohidrat, memacu pembentukan bunga dan 

biji serta menentukan kemampuan 

berkecambah biji yang dijadikan benih 

(Wijaya, 2008). 

Kalium merupakan hara utama ketiga 

setelah N dan P. Kalium mempunyai valensi 

satu dan diserap dalam bentuk ion K
+
.Kalium 

termasuk unsur yang mobil dalam tanaman 

baik dalam sel, dalam jaringan tanaman, 

maupun dalam xylem dan floem. Secara garis 

besar fungsi kalium antara lain : membentuk 

dan mengangkut karbohidrat; sebagai 

katalisator dalam pembentukan protein; 

menaikkan pertumbuhan jaringan meristem; 

mengatur pergerakan stomata; meningkatkan 

kadar karbohidrat dan gula dalam buah; 

meningkatkan kualitas buah; menjadikan 

tanaman lebih tahan terhadap hama dan 

penyakit; dan untuk perkembangan tanaman 

(Rosmarkam dan Yuwono, 2002). 

Inisiasi bunga diinduksi oleh hormon sebagai 

zat pengatur pertumbuhan. Pengatur 

pertumbuhan yang berperan dalam inisiasi 

bunga dan juga perkembangan buah adalah 

ABA (abscisic acid).ABA berfungsi 

mengontrol mRNA yang menghasilkan enzim 

de novo untuk perkembangan buah.ABA 

terbukti menyebabkan pemasakan buah dan 

biji premator, sehingga tanaman yang 

memiliki ABA tinggi menghasilkan ukuran 

biji atau buah relatif kecil.Untuk mencegah hal 

ini keberadaan ABA harus ditekan dengan 

jalan member N dan K yang cukup bagi 

tanaman (Wijaya, 2008). 
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Unsur K sangatberperan dalam 

mengaktifasi enzim-enzim yang berperan 

dalam metabolism dan biosintetis. K juga 

sangat berperan dalam menjaga tekanan 

osmosis dan turgor sel. Apabila kandungan K 

di dalam tanaman turun, tekanan turgor sel-sel 

tanaman termasuk sel penutup stomata 

berkurang dan sebagai akibatnya stomata akan 

menutup. Defisiensi K menyebabkan 

kerusakan kloroplas dan mitokondria sel 

tanaman, sehingga tanaman yang mengalami 

defisiensi K tidak mampu melakukan 

fotosintesis secara optimal. Akibatnya 

tanaman akan tidak mampu menghasilkan 

fotosintat untuk mendukung pertumbuhan 

normal (Wilkinson, 1994 dalam Wijaya, 

2008). 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa semakin besar dosis pupuk kandang 

kotoran ayam yang diberikan, semakin 

meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman kacang panjang. Dosis 

terbaik adalah perlakuan a3 (30 t.ha
-1

), namun 

dosis tersebut tidak berbeda nyata dengan 

dosis pada perlakuan a2 (20t.ha
-1

). Hasil 

penelitian ini sebanding dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Chariatma 

(2008) dimana dosis yang optimum pupuk 

kandang kotoran ayam untuk hasil tanaman 

kacang panjang adalah 20 t.ha
-1

. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Tidak terdapat interaksi antara pemberian 

Trichoderma spp dengan dosis pupuk 

kandang kotoran ayam pada lahan rawa 

lebak terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kacang panjang (Vigna sinensis 

L.). 

2. Tidak ada interaksi terbaik antara 

pemberian Trichoderma spp dengan dosis 

pupuk kandang kotoran ayam pada lahan 

rawa lebak terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kacang panjang (Vigna sinensis 

L.). 

3. Tidakadaefektivitasfaktortunggalpemberian

Trichodermaspptetapiadapengaruhfaktortun

ggaldosispupukkandangkotoranayampadala

hanrawalebakterhadappertumbuhandanhasil

tanamankacangpanjang (Vignasinensis L.). 

4. Dosis terbaik pupuk kandang kotoran ayam 

pada lahan rawa lebak terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang 

panjang (Vigna sinensis L.) adalah 20 t.ha
-1

.  

 

Saran 

Melakukan penelitian lanjutan 

mengenai Trichoderma spp dengan dosis yang 

lebih tinggi dari dosis penelitian ini. 
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