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ABSTRACT 

 

Green beans (Phaseolus radiatus L.), including food crops that has been widely recognized 

by society. Green beans are a source of vegetable protein, vitamins A, B, C and E and some other 

substances that are beneficial to human body, such as starch, iron, sulfur, calcium, fat oil, 

manganese, magnesium, and niacin. Lebak swamps specifically defined as a region with a region of 

swamp and basin is a region bounded by one or two river embankment (levee) or between the 

plateau with the river embankment. Water washing brown rice has a high carbohydrate content. 

Carbohydrates can be an intermediary formation of the hormone auxin and gibberellins. Two types 

of materials that are widely used in growth stimulating substances.This experiment to intend for 

(i).Getting the influence of brown rice water on growth and products of green beans (Phaseolus 

radiatus L.) in lebak swamp land. (ii). Getting the best dossage of rice water to the green beans 

(Phaseolus radiatus L.) in lebak swamp land. The experiment was conducted in the Village District 

Palampitan Amuntai from August to November 2010. Using a Completely Randomized Design 

(CRD). Factor under study is the dose of rice water (B) as much as 5 treatments. Each treatment 

was repeated four times, so there are 20 experimental units. Factors tested were administered dose 

of brown rice water b0 = 0 l brown rice water, b1 = 0.25 l brown rice water, b2 = 0.5 l brown rice 

water, b3 = 0.75 l rice water brown, b4 = 1 l brown rice water. The resuls showed that the treatment 

effect on all parameters are the number of productive branches, the length of pods per plant, 

number of pods per plant, seeds per plant dry weight and produtivity, the best dose is 1 l (b4). 

 

Keywords : green beans, water washing on brown rice plant, lebak swamp land. 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Kacang hijau (Phaseolus radiatus 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 

sehari-hari 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 (Purwono & Rudi, 2008). 

Tingkat produksi kacang hijau di Hulu 

Sungai Utara masih tergolong rendah, karena 

petani lebih tertarik untuk menanam tanaman 
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pokok seperti padi dan lebih cenderung 

menumpangsarikannya dengan tanaman 

jagung ataupun ubi kayu.Berdasar data 

statistik dari Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikulura Kabupaten Hulu 

Sungai Utara menyebutkan Data Produksi 

Kacang Hijau Tahun 2010 hanya 7 ton per 

kabupaten dan di Kecamatan Amuntai 

Tengah tidak disebutkan menghasilkan 

tanaman kacang hijau (Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikulura, 2010).Hal 

ini sebagai gambaran bahwa pengembangan 

jenis tanaman ini masih rendah. 

Rawa adalah genangan air secara 

alamiah yang terjadi terus menerus atau 

musiman akibat drainase yang terhambat serta 

mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, 

kimiawi dan biologis. Lahan rawa merupakan 

lahan alernatif untuk pengembangan 

pertanian lahan rawa terdiri atas lahan pasang 

surut dan lahan lebak masing-masing dengan 

luas 20,15 juta hektar dan 13,28 juta hektar 

(Amelia, 2008). 

Air cucian beras adalah limbah dari 

kegiatan rumah tangga yang sering kali 

terbuang dengan percuma.Padahal air cucian 

beras mengandung karbohidrat, nutrisi, 

vitamin dan zat-zat mineral lainnya. Semua 

kandungan yang ada pada air cucian beras itu 

umumnya berfungsi untuk membantu 

pertumbuhan tanaman.Dapat dikatakan 

bahwa air cucian beras berfungsi sebagai zat 

pengatur tumbuh karena karbohidrat yang ada 

dalam kandungan air cucian beras ini menjadi 

perantara terbentuknya hormon auksin dan 

giberelin.Dua jenis bahan yang banyak 

digunakan dalam zat perangsang tumbuh 

buatan. Auksin bermanfaat merangsang 

pertumbuhan pucuk dan kemunculan tunas 

baru sedangkan giberelin berguna untuk 

perangsangan akar ( Leandro, 2009). 

Tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas pemberian air cucian beras 

coklat terhadap produktivitas tanaman 

kacang hijau (Phaseolus radiatus L.), dan 

untuk mendapatkan dosis terbaik air cucian 

beras yang memperlihatkan efek terhadap 

peningkatan produktivitas tanaman kacang 

hijau (Phaseolus radiatus L.) pada lahan rawa 

lebak. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Percobaan ini dilaksanakan di Desa 

Palampitan Kecamatan Amuntai Tengah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara dari bulan 

Agustus sampai November 2010. 

Menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) faktor tunggal. Faktor yang diteliti 

adalah dosis air cucian beras (B) sebanyak 5 

perlakuan, terdiri dari :a)b0 = 0 l air cucian 

beras coklat setara 0% air cucian beras coklat, 

b)b1 = 0,25 l air cucian beras coklat setara 

25% air cucian beras coklat, c)b2= 0,5 l air 

cucian beras coklat setara 50% air cucian 

beras coklat, d)b3 = 0,75 lair cucian beras 

coklat setara 75% air cucian beras coklat, dan 

e)b4 = 1 l air cucian beras coklat setara 100% 

air cucian beras coklatSetiap perlakuan 

diulang 4 kali, sehingga terdapat 20 satuan 

percobaan.Peubah yang diamati adalah 

jumlah cabang produktif,panjang polong per 

tanaman, jumlah polong per tanaman 

danberat kering biji per tanaman.Setelah data 

terkumpul maka terlebih dahulu dilakukan uji 

kehomogenan ragam Bartlett., kemudian 

dilanjutkan dengan uji-F pada taraf nyata 5% 

dan 1% untuk menunjukkan pengaruh nyata 

atau sangat nyata, pengujian dilanjutkan 

dengan Uji Beda Nilai Tengah perlakuan 

dengan mengunakan uji DMRT pada taraf 

nyata 5%, untuk mendapatkan perlakuan 

terbaik (Khairani, 2008). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Jumlah cabang produktif (buah) 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan air cucian 

beras coklat berpengaruh nyata terhadap 

jumlah cabang produktif. Rerata jumlah 

cabang produktif dapat dilihat padaTabel 1, 

dan grafiknya pada Gambar 1 
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Tabel 1. Nilai uji beda rerata jumlah cabang produktif (buah)  
 

Perlakuan Rata-rata jumlah cabang produktif 

b0 2,75a 

b1 3,5625b 

b2 5,5375c 

b3 6,125d 

b4 7,625e 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

DMRT pada taraf 5%. 
 

Dari Tabel 1 rerata terbanyak jumlah 

cabang produktif tanaman kacang hijau 

terlihat pada perlakuan air cucian beras coklat 

1 l(b4) yaitu 7,625 buah, berbeda nyata 

dengan perlakuan lainnya. 

Dari Grafik 1 terlihat bahwa semakin 

banyak konsentrat air cucian beras coklat 

yang diberikan maka jumlah cabang produktif 

tanaman kacang hijau akan semakin banyak. 

Seperti halnya pada perlakuan (b4) 1 l air 

cucian beras coklat jumlah cabang 

produktifnya lebih banyak dibanding 

perlakuan lain. 
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Gambar 1.Grafik hubungan pemberian air cucian beras coklat terhadap jumlah cabang produktif 

tanaman kacang hijau. 
 

 

Panjang polong per tanaman (cm) 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan air cucian 

beras coklat berpengaruh nyata terhadap 

panjang polong per tanaman, reratadapat 

dilihat pada Tabel 2 dan grafiknya pada 

Gambar 2. 
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Tabel 2. Nilai uji beda rata-rata panjang polong per tanaman (cm)  
 

Perlakuan Rata-rata Panjang polong per tanaman (cm) 

b0 8,542a 

b1 9,89b 

b2 10,287b 

b3 11,307c 

b4 12,17d 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

DMRT pada taraf 5%. 
 

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa 

hasil rata-rata terpanjang polong tanaman 

kacang hijau terlihat pada perlakuan air 

cucian beras coklat (b4) 1 l air cucian beras 

coklat yaitu 12,17 cm, perlakuan ini berbeda 

nyata dengan perlakuan lainnya. 

 

 

b0 b1 b2 b3 b4 
Dosis air cucian beras coklat (l) 

Gambar 3.Grafik hubungan pemberian air cucian beras coklat terhadap panjang polong tanaman 

kacang hijau. 
 

Dari grafik di atas terlihat bahwa 

semakin banyak konsentrat air cucian beras 

coklat yang diberikan maka polong akan 

semakin panjang. Seperti halnya pada 

perlakuan (b4) 1 l air cucian beras coklat 

polong lebih panjang dibanding perlakuan 

lain. 

Jumlah polong per tanaman (buah) 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan air cucian 

beras coklat berpengaruh nyata terhadap 

jumlah polong per tanaman, rerata dapat 

dilihat pada Tabel 3 dan grafiknya pada 

Gambar 3. 
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Tabel 3. Nilai uji beda rata-rata jumlah polong per tanaman (buah)  
 

Perlakuan Rata-rata jumlah polong per tanaman 

b0 32,937a 

b1 36,687b 

b2 43,125c 

b3 50,937d 

b4 58,975e 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

DMRT pada taraf 5%. 
 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil 

rata-rata terbanyak jumlah polong tanaman 

kacang hijau terlihat pada perlakuan air 

cucian beras coklat (b4) 1 l air cucian beras 

coklat yaitu 58,975 buah, perlakuan ini 

berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. 
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Gambar 3.Grafik hubungan pemberian air cucian beras coklat terhadap jumlah polong tanaman 

kacang hijau. 
 

 

Dari grafik di atas terlihat bahwa 

semakin banyak konsentrat air cucian beras 

coklat yang diberikan maka jumlah polong 

akan semakin banyak. Seperti halnya pada 

perlakuan (b4) 1 l air cucian beras coklat, 

jumlah polong lebih banyak dibanding 

perlakuan lain. 

Berat kering biji per tanaman (g) 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan air cucian 

beras coklat berpengaruh nyata terhadap berat 

kering biji per tanaman, rerata dapat dilihat 

pada Tabel 4 dan grafiknya pada Gambar 4. 
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Tabel 4. Nilai uji beda rata-rata berat kering biji (g)  
 

Perlakuan Rata-rata Berat Kering Biji per tanaman 

b0 10,268a 

b1 15,168b 

b2 19,287c 

b3 24,781d 

b4 41,318e 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

DMRT pada taraf 5%. 
 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil 

rata-rata terberat biji kering tanaman kacang 

hijau terlihat pada perlakuan air cucian beras 

coklat (b4) 1 l air cucian beras coklat yaitu 

41,31 g, perlakuan ini berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya. 
 

 

 

b0 b1 b2 b3 b4 
Dosis air cucian beras coklat (l) 

Gambar 4.Grafik hubungan pemberian air cucian beras coklat terhadap berat biji kering tanaman 

kacang hijau. 
 

Dari grafik di atas terlihat bahwa 

semakin banyak konsentrat air cucian beras 

coklat yang diberikan maka berat kering biji 

tanaman kacang hijau akan semakin besar. 

Seperti halnya pada perlakuan (b4) 1 l air 

cucian beras coklat berat kering biji lebih 

besar dibanding perlakuan lain. 

Produktivitas (t ha-1) 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan air cucian 

beras coklat berpengaruh nyata terhadap 

produktivitas tanaman kacang hijau, rerata 

dapat dilihat pada Tabel 5 dan grafiknya pada 

Gambar 5. 
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Tabel 5. Nilai uji beda rata-rata produktivitas (g)  
 

Perlakuan Rata-rata produktivitas 

b0 0,41a 

b1 0,61b 

b2 0,77c 

b3 0,99d 

b4 1,65e 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

DMRT pada taraf 5%. 
 

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil 

rata-rata produktivitas tertinggi tanaman 

kacang hijau terlihat pada perlakuan air 

cucian beras coklat (b4) 1 l yaitu 1.65 t ha-1, 

perlakuan ini berbeda nyata dengan perlakuan 

lainnya. 

Pada Gambar5 terlihat bahwa semakin 

banyak konsentrat air cucian beras coklat 

yang diberikan maka produktivitas tanaman 

kacang hijau akan semakin meningkat. 

Seperti halnya pada perlakuan (b4) 1 l air 

cucian beras coklat, produktivitasnya lebih 

tinggi dibanding perlakuan lain. 
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Gambar 5. Grafik hubungan pemberian air cucian beras coklat terhadap produktivitas tanaman 

kacang hijau. 
 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

terlihat bahwa pemberian air cucian beras 

coklat menunjukkan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap semua parameter pengamatan. 

Dari hasil uji DMRT terlihat bahwa hasil 

tertinggi pada perlakuan (b4) 1 l air cucian 

beras coklat dan hasil ini berbeda nyata 

dengan perlakuan yang lain. Tanaman kacang 

hijau banyak memerlukan unsur hara dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya, 

sedangkan air cucian beras coklat 

mengandung unsur-unsur hara dibutuhkan 

oleh tanaman kacang hijau.Air cucian beras 

coklat mengandung unsur hara seperti Ca, Fe, 

Mg, Mn, P, dan Zn (Astutik, 2009). 
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Ca yang berfungsi pengatur 

pengisapan air dari dalam tanah, berguna 

untuk menghilangkan racun dalam tanah, Ca 

juga berfungsi pada pertumbuhan vegetatif 

tanaman, unsur Ca diperlukan tanaman untuk 

pemanjangan sel-sel, pembelahan sel, 

pertumbuhan tanaman ke arah atas dan 

pembentukan kuncup (Astutik, 2009). Selain 

itu kalsium juga berfungsi untuk merangsang 

pembentukan bulu-bulu akar, memperkeras 

batang tanaman dan sekaligus merangsang 

pembentukan biji (Mitra alam selaras, 

2010).Fe diserap dalam bentuk ion feri 

(Fe+++) ataupun fero (Fe++) (rioardi, 

2009).Besi berfungsi penting bagi 

pembentukan zat hijau daun (klorofil), 

pembentukan karbohidrat, lemak dan protein 

(Mitra Alam Selaras, 2010).Fe juga berperan 

dalam perkembangan kloroplas (Rioardi, 

2009). Fe yang dikandung oleh air cucian 

beras coklat berperan dalam pembentukan zat 

hijau daun, dan di daun terjadi proses 

fotosintesis, makanan yang dihasilkan oleh 

proses tersebut untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman kacang hijau. 

Sehingga dengan perlakuan (b4) 1 l air cucian 

beras coklat dapat mempercepat pengisian biji 

dibanding dengan perlakuan lainnya dengan 

konsentrat lebih rendah. 

Mg yang terkandung dalam air cucian 

beras coklat berfungsi membantu proses 

pembentukan hijau daun atau klorofil, dan 

berperan membantu proses transportasi 

phosphate dalam tanaman (Astutik, 2009). 

Mg juga berperan dalam pembentukan buah 

(Maspary, 2010). Mg yang dikandung oleh air 

cucian beras coklat dapat mempercepat 

pembentukan buah sehingga tanaman lebih 

cepat berbuah, seperti halnya pada perlakuan 

(b4) 1 l air cucian beras coklat tanaman 

kacang hijau lebih cepat berbuah 

dibandingkan dengan tanaman pada 

perlakuan yang lain. 

Fungsi Mn adalah pada proses 

fotolisis air (penguraian air) sehingga 

terbentuk energi yang dapat digunakan 

tanaman untuk proses-proses metabolisme 

seperti absorbsi, transpirasi, pembelahan sel, 

pembungaan dan pembentukan buah (Astutik, 

2009). Mn juga diperlukan tanaman untuk 

pembentukan protein dan vitamin terutama 

vitamin C, berperan dalam mempertahankan 

kondisi hijau daun pada daun yang tua, 

sebagai aktivator macam-macam enzim dan 

sebagai komponen penting untuk lancarnya 

proses asimilasi (Admin, 2010). Mn yang 

dikandung air cucian beras coklat berperan 

dalam pembentukan energi dan 

perkembangan tanaman sehingga 

perkembangan tanaman pada perlakuan (b4) 

1 l air cucian beras coklat lebih cepat 

berbunga dibanding dengan tanaman pada 

perlakuan lain. 

Unsur posfor yang tersedia waktu 

pengisian polong dapat meningkatkan proses 

fisiologis tanaman dalam pembentukan 

karbohidrat dan protein, selanjutnya ditransfer 

ke bagian polong untuk pembentukan biji. 

Posfor sangat penting sebagai sumber energi 

dalam berbagai aktivitas metabolisme.Salah 

satu aktivitas metabolime tersebut adalah 

fotosintetis.Dengan posfor yang cukup, laju 

fotosintetis menjadi lebih optimal sehingga 

asimilat yang dihasilkan sebagian 

dimanfaatkan bagi pembentuk dan penyusun 

organ tanaman seperti batang, sisanya 

disimpan dalam bentuk protein dan 

karbohidrat. Salah satu peran posfor adalah 

mendorong pertumbuhan tunas, akar 

tanaman, meningkatkan aktivitas unsur hara 

lain seperti nitrogen dan kalium yang 

seimbang bagi kebutuhan tanaman. Posfor 

berfungsi mempercepat fiksasi N dengan 

mendorong pembungaan dan pembentukan 

biji dan buah serta mempercepat masak 

polong (BPTP, 2009). 

Menurut Maspary (2010), Seng dalam 

jumlah yang sangat sedikit dapat berperan 

dalam mendorong perkembangan 

pertumbuhan, diperkirakan persenyawaan Zn 

berfungsi dalam pembentukan hormon 

tumbuh (auxin) dan penting bagi 

keseimbangan fisiologis, berperan dalam 

pertumbuhan vegetatif seperti pemanjangan 

sel dan ruas batang serta berperan dalam 

pertumbuhan biji/buah. Menurut Abdi (2010), 
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unsur Zn diserap oleh tanaman dalam bentuk 

ion Zn2+. Esensialitas dari unsur ini ialah 

berhubungan dengan pertumbuhan tanaman 

sebab Zn menjadi katalisator pembentukan 

triptophan yaitu salah satu jenis asam amino 

yang menjadi prekursor (senyawa awal) 

dalam pembentukan IAA yang selanjutnya 

menjadi auksin yaitu hormon yang bekerja 

dalam perkecambahan, pembelahan dan 

pembesaran sel sehingga menentukan laju 

pertumbuhan vegetatif tanaman. Zn 

merupakan bagian dari enzim amilum 

sintetase (pembentukan gula menjadi 

amilum). Zn yang dikandung air cucian beras 

coklat berperan dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman kacang hijau 

sehingga terjadi percepatan pemasakan buah 

dan pemanenan polong lebih cepat. Air 

cucian beras mempunyai kandungan 

karbohidrat yang tinggi, karbohidrat ini yang 

menjadi perantara terbentuknya hormon 

auksin dan giberelin. 

Hormon Giberelin atau asam giberelat 

(GA), merupakan hormon perangsang 

pertumbuhan tanaman yang diperoleh dari 

Gibberella fujikuroi atau Fusarium 

moniliforme, aplikasi untuk memicu 

munculnya bunga dan pembungaan yang 

serempak (Safarila, 2009).Menurut Sigma 

Global Hitech (2010), beberapa fungsi auksin 

pada tumbuhan yaitu perkecambahan biji, 

pembentukan akar, pembungaan dan 

pembuahan, dan mengurangi gugurnya buah 

sebelum waktunya. 

Hal itu dapat dilihat pada perlakuan 

(b4) 1 l air cucian beras coklat pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman kacang hijau 

lebih optimal dibandingkan dengan perlakuan 

lain yang konsentrat air cucian beras 

coklatnya lebih rendah. 

Hasil penelitian Leandro (2009), 

bahwa konsentrasi air cucian beras 

berpengaruh terhadap jumlah daun dan tinggi 

tanaman terong dan tomat dimana konsentrasi 

air cucian beras 100% memberikan rerata 

terbesar dan berbeda nyata dengan 

konsentrasi air cucian beras 0%, 25%, 50% 

dan 75%. 

Hasil penelitian Asma (2010), bahwa 

konsentrasi air cucian beras coklat 

memperlihatkan pengaruh yang sangat nyata 

pada tinggi tanaman dan jumlah daun 

tanaman seledri dengan konsentrasi 0,75l air 

cucian beras coklat. 

Produktivitas suatu pertanaman 

ditentukan oleh bagaimana keragaan 

pertumbuhan dan perkembangan suatu 

tanaman, dapat terlihat pada tingginya jumlah 

cabang produktif yang terbentuk sehingga 

polong serta biji yang terbentuk juga lebih 

banyak yang pada akhirnya akan 

meningkatkan produktivitas tanaman. 

 

KESIMPULAN 

 

Mengacu pada hasil penelitian yang 

didapat, kesimpulan yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemberian air cucian beras coklat 

memperlihatkan pengaruh yang sangat 

nyata pada semua parameter pengamatan 

yaitu jumlah cabang produktif, panjang 

polong, jumlah polong, berat kering biji 

per tanaman dan produktivitas. 

2. Perlakuan terbaik untuk semua parameter 

pengamatan adalah perlakuan (b4) 

dengan konsentrasi 1 liter air cucian 

beras coklat. 
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