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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman kacang tanah merupakan salah satu tanaman palawija yang bernilai 

ekonomis. Kacang tanah tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan 

rumah tangga serta pakan ternak tetapi juga digunakan untuk bahan baku industri. 

Beragam produk olahan dengan bahan baku kacang tanah yang dihasilkan oleh 

industri rumah tangga maupun oleh industri sedang dan industri besar, menjadikan 

permintaan kacang tanah semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini menjadikan 

kacang tanah merupakan salah satu komoditi tanaman pangan bernilai strategis untuk 

meningkatkan pendapatan dan perbaikan gizi masyarakat (Suwandi, 2016). Namun 

untuk memproduksi tanaman kacang tanah mempunyai kendala pada budidayanya, 

sehingga terjadi penurunan produktivitas (Tim Bina Karya Tani, 2009).  

Berdasarkan data BPS HSU (2018) terjadi penurunan produktivitas kacang 

tanah selama periode tiga tahun terakhir, yaitu 500 ton dengan luas panen 400 ha dan 

rata-rata produksi 10,80 kw. ha
-1

 pada tahun 2015 (produksi tertinggi) pada tahun 

2016 produksi tanaman kacang tanah mencapai 432 ton dengan luas panen 355 ha 

dan rata- rata produksi kacang tanah 12,18 kw. ha
-1 

dan pada tahun 2017 (produksi 

terendah) produktivitas kacang tanah menjadi 149 ton dengan luas panen 122 ha dan 

rata-rata produksi 12,18 kw. ha
-1

.  

Untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil kacang tanah, penambahan 

hara ketanah melalui pemupukan perlu dilakukan. Pupuk kimia banyak digunakan 

petani karena mudah diperoleh dan praktis penggunaanya. Namun disadari bahwa 

penggunaan bahan kimia terus menerus akan berdampak negatif pada kesehatan 

manusia dan penyemaran lingkungan. 

Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari 

bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses 

rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair. Penambahan pupuk kandang pada tanah 

dapat memperbaiki kesuburan tanah baik sifat kimia, fisik, biologi tanah serta 

menambah unsur hara pada tanah. Salah satu alternatif untuk meningkatkan 

kesuburan tanah adalah melalui penggunaan pupuk kandang kotoran ayam 

(Risnandar, 2018). 

Lahan rawa lebak merupakan lahan yang pada periode tertentu dapat berubah 

menjadi basah ataupun menjadi kering, namun lahan rawa lebak sangat didominasi 

oleh lahan basah. Perubahan basah- kering terhadap dasar tanah dapat memberikan 

pengaruh terhadap sifat kimia dan kesuburannya. Lapisan bawah sebagian berupa 

lapisan pirit (FeS2) jika berada pada keadaan aerob akan menghasilkan asam sulfat 

dan besi (III) yang berlebihan dan apabila besi yang berlebihan tersebut tereduksi 

akan bersifat racun bagi tanaman (Noor, 2007). 

Penggunaan bahan amelioran yaitu abu sekam padi diharapkan mampu 

mengurangi reduksi dari besi yang berlebihan yang menyebabkan racun bagi 
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tanaman. Sekam dan abu sekam memiliki fungsi mengikat logam berat. Selain itu 

sekam berfungsi untuk menggemburkan tanah sehingga bisa mempermudah akar 

tanaman menyerap unsur hara (Febrynugroho, 2008). 

Menurut Marni, et.al., (2014),  bahwa  tidak terdapat pengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan tanaman kacang tanah, baik pada fase perkembangbiakan vegetatif 

maupun generatif. Sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang 

penggunaan dosis abu sekam padi yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan 

hasil tanaman kacang tanah. 

Berdasarkan uraian dari berbagai permasalahan di atas maka akan diadakan 

penelitian tentang Budidaya Tanaman Kacang Tanah (Arachis hypogaea L.) dengan 

Berbagai Dosis Pupuk Kandang Kotoran Ayam Dan Abu Sekam Padi Pada Lahan 

Rawa Lebak. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana interaksi pupuk kandang kotoran ayam dan abu sekam padi pada 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah ?  

1.2.2 Adakah faktor tunggal pupuk kandang kotoran ayam berpengaruh pada           

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah ?  

1.2.3 Adakah faktor tunggal abu sekam padi berpengaruh pada pertumbuhan 

dan hasil tanaman kacang tanah ? 

1.2.4 Berapa dosis terbaik pupuk kandang kotoran ayam pada pertumbuhan dan hasil 

tanaman kacang tanah ? 

1.2.5 Berapa dosis terbaik abu sekam padi pada pertumbuhan dan hasil tanaman 

kacang tanah ?  

1.2.6 Adakah interaksi terbaik antara pupuk kandang kotoran ayam dan abu sekam 

padi pada pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mengetahui interaksi pupuk kandang kotoran ayam dan abu sekam padi   pada 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. 

1.3.2 Mengetahui faktor tunggal pupuk kandang kotoran ayam berpengaruh pada 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. 

1.3.3 Mengetahui faktor tunggal abu sekam padi berpengaruh pada    pertumbuhan 

dan hasil tanaman kacang tanah. 

1.3.4 Mengetahui dosis terbaik pupuk kandang kotoran ayam pada pertumbuhan dan 

hasil tanaman kacang tanah. 

1.3.5 Mengetahui dosis terbaik abu sekam padi pada pertumbuhan dan hasil tanaman 

kacang tanah. 

1.3.6 Mengetahui interaksi terbaik antara pupuk kandang kotoran ayam dan abu 

sekam padi pada pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. 
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1.4 Luaran yang diharapkan 

1.4.1 Publikasi artikel ilmiah akan dimasukkan pada Rawa Sains : Jurnal   Sains 

STIPER Amuntai. 

1.4.2 Teknologi tepat guna menentukan dosis terbaik pupuk kandang ayam dan abu 

sekam padi untuk tanaman kacang tanah. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Kegunaan kegiatan PKM-P ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan peserta PKM-P khususnya dalam bidang pertanian, 

sehingga dapat memberikan pengalaman dan keterampilan bagi peserta PKM-P dan 

masyarakan desa. Serta memberikan pengetahuan tentang budidaya tanaman kcang 

tanah (Arachis hypogaea L.) dengan berbagai dosis pupuk kandang kotoran ayam 

dan abu sekam padi pada lahan rawa lebak.  
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kacang Tanah 

Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal kacang tanah sebagai bahan 

pangan dan industri yang banyak mengandung protein nabati. Setiap 100 g biji 

kacang tanah mengandung 25-50% protein dan 40-50% lemak berkualitas tinggi 

serta nineral-mineral seperti kalium, fosfor, besi, vitamin A, B dan E (Suprapto, 

2002). 

Morfologi fisik kacang tanah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu 

akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Kacang tanah mempunyai sistem perakaran 

tunggang dengan akar cabang yang tumbuh tegak lurus pada akar tunggang (Tim 

Bina Karya Tani, 2009). 

Tanaman kacang tanah dapat tumbuh baik pada iklim tropis, jenis tanah yang 

dikehendaki kacang tanah yaitu : lempung berpasir, liat berpasir atau lempung liat 

berpasir. Kemasan (pH) yang cocok untuk kacang tanah adalah 6,0-7,0. Kacang 

tanah merupakan tanaman C3 dan cahaya mempengaruhi proses respirasi dan 

fotosentesis. Kanopi tanaman memberikan respon dalam meningkatkan intensitas 

cahaya matahari (Rahmiana, et. al., 2015). 

 

2.2 Pupuk Organik 

 Tanah merupakan faktor penting dalam budidaya tanaman kacang tanah 

karena fungsinya sebagai penyedia unsur hara. Pemberian pupuk organik seperti 

pupuk kandang dalam tanah dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 

Komposisi unsur hara yang terdapat pada pupuk kandang sangat tergantung pada 

jenis hewan , umur, alas kandang dan pakan yang diberikan pada hewan tersebut 

(Risnandar, 2018). Pupuk kandang kotoran ayam mempunyai kandungan hara P yang 

relatif lebih tinggi dari pupuk kandang lainnya.Unsur hara P pada kacang tanah 

sangat berperan penting dalam fotosentisis dan perkembangan akar. Kadar hara 

sangat dipengaruhi oleh jenis konsentrat yang diberikan. Selain itu dalam kotoran 

ayam tercampur sisa-sisa makanan ayam serta sekam sebagai alas kandang yang 

dapat menambah hara  kedalam pupuk kandang ( Hartatik dan Widowati, 2006). 

 Sekam padi berfungsi untuk menggemburkan tanah dan mengikat logam- 

logam berat. Abu dari sekam padi megandung berbagai jenis unsur-unsur kimia yang 

baik untuk kesuburan dan juga dapat menggemburkan tanah. Dengan mencampurkan 

media tanam dengan kompos dan pupuk yang berasal dari abu sekam padi, maka 

kondisi tanah tersebut akan menjadi lebih baik dan juga dapat menjadi lebih gembur, 

terutama untuk keperluan penyemaian biji (Johnston, 2018). 

 Hasil penelitian Sabran et. al., (2015)  perlakuan pupuk kandang kotoran 

ayam terbaik yang berpengaruh pada pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah 

terdapat pada dosis pupuk kandang 12 ton. ha
-1

 . 
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2.3 Lahan Rawa Lebak 

 Lahan rawa lebak adalah lahan yang pada periode tertentu tergenang air dan 

rejim airnya dipengaruhi oleh hujan, baik yang turun setempat maupun di daerah 

sekitarnya. Jenis tanah yang umum dijumpai di lahan lebak adalah tanah mineral dan 

gambut. Lahan lebak dengan tanah mineral yang berasal dari endapan sungai cukup 

baik untu usaha pertanian. Sedangkan lahan lebak dengan tanah mineral yang berasal 

dari endapan marin biasanya memiliki lapisan pirit yang berbahaya bagi tanaman 

karena bisa meracuni tanaman terutama jika letaknya dekat dengan permukaan tanah 

(Achmadi dan Las, 2008). 

 Masalah utama pengembangan lahan lebak untuk pertanian adalah kondisi 

rejim airnya fluktuatif dan seringkali sulit diduga, hidrotopografi lahannya beragam 

dan umumnya belum ditata baik, kebanjiran pada musim hujan dan kekeringan pada 

musim kemarau terutama di lahan lebak dangkal dan sebagian lahannya bertanah 

gambut. Dengan kondisi demikian, maka pengembangan lahan lebak untuk usaha 

pertanian memerlukan penataan lahan dan jaringan tata air serta penerapan teknologi 

yang sesuai dengan kondisi wilayahnya agar diperoleh hasil yang optimal (Achmadi 

dan Las, 2008). 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Teluk Betung Kecamatan Sungai 

Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dari bulan Maret 

sampai bulan Juni 2019. 

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk kandang 

kotoran ayam (Perlakuan), abu sekam padi (Perlakuan), tanah  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lahan rawa lebak, benih kacang tanah Varietas Takar 2, Air dan 

pestisida. Sedangkan alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah cangkul, sekop, 

parang, meteran, tugal, plang penelitian, gembor, handsprayer, alat tulis dan kamera. 

3.3 Rancangan Percobaan 

 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 

dengan 2 faktor perlakuan. Faktor pertama adalah pupuk kandang kotoran ayam yang 

terdiri dari 3 taraf , yaitu a1 = 12 ton. ha
-1

 setara dengan 1,8 kg.petak
-1

, a2 = 16 ton. 

ha
-1

 setara dengan 2,4 kg.petak
-1

 , a3 = 20 ton. ha
-1

 setaral dengan 3,0 kg.petak
-1

 . 

Faktor kedua adalah abu sekam padi, terdiri dari 3 taraf, yaitu  s1 = 24 ton.ha
-1

 setara 

dengan 3,6 kg.petak
-1

, s2 = 28 ton.ha
-1

 setara dengan 4,2  kg.petak
-1

, s3 = 32 ton.ha
-1

 

setara dengan 4,8 kg.petak
-1

 

Setiap perlakuan di ulang sebanyak 3 kali,sehingga terdapat 27 satuan  

percobaan. Setiap percobaan ada 4 tanaman sampel, sehingga semuanya ada 108 

tanaman. 

Tabel 1.  Kombinasi perlakuan berbagai dosis pupuk kandang kotoran ayam (A) dan 

abu sekam padi (S) 

Dosis pupuk 

kandang kotoran 

ayam (A) 

Dosis abu sekam padi (S) 

s1 s2 s3 

a1 a1 s1 a1 s2 a1 s3 

a2 a2 s1 a2 s2 a2 s3 

a3 a3 s1 a3 s2 a3 s3 
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3.4 Tahapan Penelitian  

Persiapan 

 Persiapan penelitian ini meliputi beberapa tahap mulai dari persiapan lahan, 

pengadaan pupuk kandang kotoran ayam, abu sekam padi, pengadaan benih kacang 

tanah, pestisida nabati dan bahan-bahan serta peralatan lainnya yang dianggap perlu.  

 

Pelaksanaan 

 

 Pembersihan lahan. Pembersihan lahan dilakukan untuk membersihkan 

rumput-rumput liar. 

 Pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan dengan cara membolak-

balikkan tanah agar tanah menjadi gembur kemudian dibuat petakan dengan ukuran 1 

x 1,5 m menggunakan cangkul dan sekop.  

 Pemberian pupuk kandang kotoran ayam. Pemberian pupuk kandang kotoran 

ayam dilakukan 2 minggu (14 hari) sebelum tanam. 

 Pemberian abu sekam padi. Pemberian abu sekam padi dilakuan sebanyak 2 

kali. Permberian pertama dilakukan 2 minggu (14 hari) sebelum tanam. Pemberian 

kedua  dilakukan 2 minggu (14 hari) sesudah tanam 

 Penanaman. Penanaman dilakukan dengan cara ditugal sedalam 3 cm, dalam 

setiap lubang tanam dimasukkan benih kacang tanah sebanyak 2 butir kemudian 

ditutup tipis dengan tanah, benih kacang tanah ditanam dengan jarak tanam 40 x 20 

cm. 

 Pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi:Penyulaman, penyiraman, penjarangan, 

penyiangan, pengendalian hama dan penyakit . 

 Panen. Tanaman kacang tanah Varietas Takar 2 dapat dapat dipanen pada 

umur 85-90 hari setelah tanam. Panen dapat dilakukan dengan cara mencabut 1-2 

rumpun tanaman kacang tanah. 

 

Pengamatan 

 

 Tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang sampai 

dengan titik tumbuh tanaman menggunakan meteran. Pengukuran dilakukan 

sebanyak 3 kali yaitu pada saat tanaman berumur  14, 21 dan 28 hari setelah tanam 

dengan satuan centimeter (cm). 

 Jumlah daun. Jumlah daun dihitung pada daun yang telah membuka 

sempurna. Dihitung sebanyak 3 kali yaitu pada saat tanaman berumur 14, 21 dan 28 

hari setelah tanam dengan satuan helai. 

 Umur berbunga. Umur berbunga dihitung pada saat tanaman berbunga 

pertama kali dengan satuan hari. 

 Jumlah polong. Jumlah polong dihitung pada saat panen dengan satuan 

polong. 
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 Berat polong. Berat polong ditimbang pada saat panen dengan satuan gram 

(g) 

 

3.5 Analisis Data 

Model linier aditif yang digunakan untuk menganalisa setiap peubah yang 

diamati adalah : 

Yijk= µ + αi + βj + (αβ)ij +  
 
 + εijk 

Dimana : 

i  = 1 , 2 dan 3 (kelompok) 

j = 1, 2 dan 3 (dosis pupuk kandang kotoran ayam) 

k = 1, 2 dan 3 (dosis abu sekam padi) 

Yijk = Pengamatan pada satuan percobaan ke-i yang memperoleh kombinasi 

         perlakuan taraf ke-j dan taraf ke-k  

µ = Nilai tengah umum atau rata-rata umum 

αi  = Pengaruh taraf ke-i dari faktor kelompok 

βj = Pengaruh taraf ke-j dari faktor pupuk kandang kotoran ayam 

(αβ)ij  = Interaksi perlakuan ke-j dan perlakuan ke-k 

 
 
 = Pengaruh taraf ke-k dari faktor dosis abu sekam padi 

εijk = Pengaruh acak dari satuan percobaan pada taraf ke-j (faktor pupuk  

    kandang kotoran ayam), taraf ke –i  (faktor abu sekam padi) 

 

Tabel 2. Analisis ragam untuk setiap peubahan yang diamati 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 
F-Hitung 

F-Tabel 

5% 1% 

Kelompok 2 JKK KTK KTK/KTG 3,55 6,01 

Perlakuan 8 JKP KTP KTP/KTG 2,51 3,71 

Pupuk 

kandang 

kotoran ayam  

2 JK(A) KT(A) KT(A)/KTG 3,55 6,01 

Abu sekam 

padi  
2 JK(B) KT(B) KT(B)/KTG 3,55 6,01 

Interaksi (AB) 4 JK(AB) KT(AB) 
KT(AB)/KT

G 
2,93 4,58 

Galat 18 JKG KTG    

Total 26 JKT     

Data yang diperoleh dari setiap perlakuan, kemudian dianalisis dengan 

analisis ragam menggunakan uji-F pada taraf nyata 5% dan 1%. Apabila uji-F 

menunjukkan pengaruh nyata atau sangat nyata, dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) 5% 
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BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

4.1 Anggaran Biaya 

 

Adapun anggaran yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1. Peralatan penunjang Rp. 3.450.000,- 

2. Bahan habis pakai Rp. 5.000.000,- 

3. Perjalanan Rp. 1.350.000,- 

4. Lain-lain Rp. 1.100.000,- 

 Jumlah Rp. 10.900.000,- 

(untuk rincian dana lebih lengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2) 

 

4.2 Jadwal Kegiatan 

Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut (tabel ini 

disajikan hanya dalam satu siklus budidaya) : 

 

NO. KEGIATAN 

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Persiapan alat 

dan bahan 

                      

2. Pengolahan 

lahan 

                

3. Pengadaan 

pupuk 

kandang 

kotoran ayam  

dan abu sekam 

padi 

                

4. Penanaman                 

5. Pengamatan 

dan 

pemeliharaan 

                

6. Panen                 

7. Pembuatan 

laporan 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 

 

1. Jenis Perlengkapan Volume 
Harga Satuan 

(Rp) 
Nilai (Rp) 

 Cangkul 3 100.000 300.000 

 Sekop 3  70.000 210.000 

 Parang 3 50.000 150.000 

 Tugal 3 25.000 75.000 

 Hand Sprayer 1 500.000 500.000 

 Meteran 1 60.000 60.000 

 Gembor 2 50.000 100.000 

 Gunting 3 10.000 30.000 

 Ember 3 15.000 45.000 

 Pisau 3 10.000 30.000 

 Palu 2 25.000 50.000 

 Gergaji 2 50.000 100.000 

 Neraca digital 1 500.000 500.000 

 Kamera digital 1 1.300.000 1.300.000 

SUB TOTAL (Rp) 3.450.000 

2. Bahan Habis Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp) 

 Benih kacang tanah 10 Bungkus 60.000 600.000 

 Pupuk kandang 70 kg 10.000 700.000 

 Abu sekam padi 230 kg 5000 1.150.000 

 Sewa lahan 4 bulan 200.000 800.000 

 Analisis kandungan 

tanah  

1 paket 1.000.000 1.000.000 

 Pestisida 1 paket 150.000 150.000 

 Plang penelitian 1 buah 50.000 50.0000 

 ATK 3 paket 50.000 150.000 

 Kayu 20 batang 20.000 400.000 

SUB TOTAL (Rp) 5.000.000 

3. Perjalanan Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp) 

 Keperluan 

pembelian bahan  

3 kali 50.000 150.000 

 Perjalanan ke kota 

Banjarbaru 

2 kali 300.000 600.000 

 Monev ke ULM 3 Orang 200.000 600.000 
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SUB TOTAL (Rp) 1.350.000 

4. Lain-lain Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp) 

 Pembuatan laporan 3 orang 50.000 150.000 

 Laporan 

pertanggung 

jawaban 

2 eks 150.000 300.000 

 Publikasi ilmiah 1 Kali 500.000 500.000 

 Materi perpustakaan  3 50.000 150.000 

SUB TOTAL (Rp) 1.100.000 

TOTAL (Rp) 10.900.000,- 

(Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 

No. 
Nama / 

NPM 

Program 

Studi 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

(jam/minggu) 

Uraian 

Tugas 

1. Mariati 

2015.01.0013 

Agroteknologi Pertanian 10 

Jam/minggu 

Survei 

Lokasi, 

Analisis 

Tanah, 

Menyiapkan 

usulan dan 

laporan 

PKM-P  

serta 

bersama- 

sama  

melakukan 

budidaya 

sampai 

panen 

2. Riyanto 

2016.01.0039 

Agroteknologi Pertanian 10 

Jam/minggu 

Menyiapkan 

Peralatan, 

menyiapkan 

usulan dan 

laporan 

pkm-p  serta 

bersama- 

sama  

melakukan 

budidaya 

sampai 

panen 

3. Ryan 

Yurdani 

2016.01.0004 

Agroteknologi Pertanian 10 

Jam/minggu 

Menyiapkan 

benih 

kacang 

tanah, 

pupuk dan 

pestisida, 

menyiapkan 

usulan dan 

laporan 

pkm-p  serta 

bersama- 

sama  

melakukan 

budidaya 

sampai 

panen 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 

 


