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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kacang tunggak (Vigna unguiculata L.) termasuk keluarga Leguminosae.

Tanaman kacang tunggak diperkirakan berasal dari Afrika Barat yang didasarkan

atas keberadaan tetuanya, baik yang dibudidayakan maupun jenis liar. Vigna

unguiculata yang dibudidayakan memiliki keragaman yang besar dan sangat luas

distribusinya dan banyak ditanam di Afrika, India dan Brasil. Dugaan bahwa

kacang tunggak berasal dari Asia belum dapat didukung sepenuhnya karena

ketidakberadaan tetua asalnya (Trustinah, 1998).

Kacang tunggak adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang menjadi

sumber protein nabati dan jumlahnya berlimpah di Indonesia. Kandungan protein

kacang tunggak adalah 22.90% sedangkan kacang kedelai 34.90% dan kacang

hijau 22.20%. Data ini menunjukkan bahwa kacang tunggak merupakaan kacang

berprotein tinggi kedua setelah kacang kedelai (Ismayanti dan Harijono, 2015). Di

Indonesia, tanaman kacang tunggak sudah lama dikenal dan ditanam oleh petani.

Namun, data mengenai luas lahan, perkiraan produktivitas, dan total produksi

kacang tunggak nasional belum dicatat dalam statistik pertanian. Kacang tunggak

yang dikenal juga sebagai kacang tolo atau kacang dadap sudah lama ditanam di

Indonesia, tetapi belum dibudidayakan secara luas dan belum dijadikan komoditas

komersial oleh petani. Kacang tunggak telah lama dibudidayakan di Indonesia

namun pengusahaannya masih dalam skala kecil dan dikerjakan dengan teknologi

sederhana. Kacang tunggak berpeluang untuk mensubtitusi atau menggantikan

kebutuhan kedelai karena nilai proteinnya yang cukup tinggi. Beberapa produk

berbahan baku kedelai yang telah disubstitusi seperti dalam pembuatan tempe dan

kecap (Usman et al. 2014). Masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan

usaha tani kacang tunggak adalah sebagai berikut; 1) Belum adanya teknologi

budidaya yang sesuai dengan kemampuan petani, 2) Hambatan sosial, misalnya

kebiasaan dan kurangnya informasi tentang kacang tunggak, 3) Belum tersedianya

pasar baik pasar lokal maupun pasar ekspor, 4) Belum berkembangnya industri
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pertanian yang mengutamakan bahan baku kacang tunggak (Rukmana dan

Oesman, 2000).

Kacang tunggak merupakan tanaman tersier sebagai tanaman pelengkap

kebutuhan kacang-kacangan untuk bahan pangan, pakan, dan bahan baku industri.

Hingga kini belum ada program khusus untuk meningkatkan produksi kacang

tunggak di Indonesia (Kasno & Trustinah, 1998). Sistem pertanaman yang

dilakukan oleh petani umumnya adalah sistem pertanaman polikultur atau

tumpang sari. Jenis tanaman yang ada dalam pola tanam polikultur umumnya

terdiri dari tanaman semusim seperti jagung dan kacang-kacangan lainnya

(Polnaya, 2008). Alasan untuk tumpang sari bermacam-macam tergantung pada

tujuan produksi masing-masing petani, diantaranya untuk menambah jumlah

tanaman dalam lahan, memperbaiki hasil, meningkatkan kesuburan tanah, jaminan

dalam menghadapi kegagalan panen, dan kekurangan lahan (Maurice et al. 2010).

Varietas kacang tunggak memperoleh hasil yang cukup tinggi ketika ditanam

tumpang sari dengan tanaman jagung dan gandum. Tanaman kacang tunggak juga

mampu mengikat nitrogen dari udara cukup tinggi ketika ditanam tumpang sari

dengan tanaman jagung dan gandum (Dayatilake et al. 2000).

Lingga dan Marsono (2007) menyatakan salah satu usaha agar tanaman

dapat tumbuh baik, pemupukan juga sangat diperlukan untuk peningkatan hasil

tanaman kacang tunggak. Pada masa pertumbuhan tanaman kacang tunggak

memerlukan unsur hara N, P, K sehingga perlu penambahan unsur hara misalnya

dari pupuk organik maupun anorganik, pupuk organik seperti pupuk kandang, abu

dapur dan sludge, sedangkan anorganik berupa N, P, K pabrikan. Limbah pabrik

kelapa sawit terdapat jumlah yang melimpah dan dapat menyebabkan pencemaran

lingkungan, oleh karena itu sangat diperlukan upaya memanfaatkan limbah untuk

mengatasi pencemaran lingkungan, sekaligus memberikan nilai tambah kepada

pabrik pengolahan kelapa sawit. Selain itu limbah kelapa sawit dapat

dimanfaatkan sebagai pupuk organik berupa kompos dari tandan kosong kelapa

sawit dan bisa juga sebagai pakan alternatif ternak (Hidayanto, 2012). Isu

lingkungan yang berkaitan dengan limbah cair antara lain pencemaran air sungai

dan kolam masyarakat serta limpasan land application ke pemukiman penduduk

(Erningpraja et al. 2005). Pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) dalam mengolah



3

setiap ton tandan buah segar (TBS) akan menghasilkan rata-rata 120-200 kg

minyak kelapa sawit mentah (CPO), 230-250 kg tandan kosong kelapa sawit

(TKKS), 130-150 kg serat/ fiber, 60-65 kg cangkang, 55-60 kg kernel, dan 0,7 m3

air limbah (Mahajoeno et al. 2008). Indonesia mempunyai ± 323 pabrik kelapa

sawit (PKS) dengan asumsi setiap 5 ton tandan buah segar menghasilkan limbah

padat sebanyak 2,1 ton (Cahyana, 2013).

Cara sederhana untuk dapat memanfaatkan sludge padat agar tidak

mengganggu lingkungan adalah dengan membenamkan sludge tersebut ke dalam

tanah pertanian sebagai masukan organik untuk memperbaiki kesuburan fisik,

kimia dan biologi tanah (Silalahi, 1996). Menurut Widhiastuti et al. (2006)

didalam hasil penelitiannya menunjukan bahwa pemanfaatan limbah pabrik

kelapa sawit dapat berfungsi sebagai pupuk organik dengan meningkatkan sifat

fisik dan kimia tanah.

Upaya peningkatan produksi kacang tunggak dapat dilakukan dengan

pemberian pupuk seperti sludge kelapa sawit. Sludge kelapa sawit merupakan

salah satu pupuk organik yang digunakan untuk penghantar produktivitas kacang

tunggak, sludge kelapa sawit adalah limbah padat yang berasal dari limbah pabrik

kelapa sawit. Telah banyak penelitian yang melakukan sludge kelapa sawit namun

penelitian terkait kacang tunggak masih kurang. Pemberian sludge terbaik pada

dosis 24 ton/ha menghasilkan produksi kacang hijau sebesar 14,78 biji/polong.

Jumlah polong pertanaman dosis yang  terbaik pada dosis 8 ton/ha yaitu 83,00

biji/polong. Sedangkan untuk bobot 100 biji dosis yang terbaik adalah pada dosis

16 ton/ha yaitu 8,84 g. Daun terpanjang adalah pada dosis 32 ton/ha menghasilkan

17,30 cm dan diameter batang terbaik adalah pada dosis 32 ton/ha menghasilkan

1,28 cm (Romlah, 2013). Sludge kelapa sawit juga berpengaruh nyata menaikkan

berat kering akar, berat kering tanaman, dan serapan N, P, K pada tanaman jagung

(Harahap, 1992).

Penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh sludge sebagai  pupuk pada

pertumbuhan tanaman kacang tunggak yang dihasilkan. Hipotesis penelitian ini

ialah sludge dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Manfaat penelitian ini

untuk mendapatkan informasi pengembangan teknologi budidaya kacang tunggak
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dengan memanfaatkan sludge sebagai pupuk alternatif bagi petani kacang

tunggak.

Berdasarkan uraian keadaan di atas maka penulis tertarik untuk

melaksanakan penelitian dengan judul “Pemberian Sludge Kelapa Sawit

dengan Dosis yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Dua Varietas Kacang

Tunggak (Vigna unguiculata L.)”

1.2. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dosis pupuk sludge terbaik terhadap pertumbuhan 2 varietas

kacang tunggak.

2. Untuk mengetahui interaksi antara pemberian dosis sludge kelapa sawit

dan varietas terhadap pertumbuhan tanaman kacang tunggak.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang jenis

varietas tanaman kacang tunggak yang cocok ditanam dengan pemberian sludge

pada dosis yang tepat.

1.4. Hipotesis

Pemberian dosis sludge kelapa sawit yang tepat akan meningkatkan

pertumbuhan 2 varietas kacang tunggak.


