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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 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).

Penambahan bahan organik (bokashi) kedalam tanah dapat meningkatkan

kandungan bahan organik dan unsur hara tanah. Hal ini karena semakin banyak

dosis pupuk bokashi yang diberikan, maka N yang terkandung di dalam pupuk

bokashi juga semakin banyak yang diterima oleh tanah. Unsur N merupakan unsur

hara yang sangat penting karena merupakan unsur yang sangat banyak dibutuhkan

untuk pertumbuhan tanaman. Nitrogen sebagai penyusun asam-asam amino,

protein komponen pigmen klorofil yang penting dalam proses fotosintesis.

Sebaliknya jika kekurangan N menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu dan

hasil menurun yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan klorofil yang

sangat penting untuk proses fotosintesis (Sholeh et al. ,1997).
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Dalam pupuk bokashi yang diberikan juga terkandung mikroorganisme EM-4

yang memiliki peran yang sangat penting dalam penyuplaian unsur hara. Kinjo

(1990) melaporkan bahwa pemberian EM-4 pada bahan organik akan

meningkatkan bakteri fotosintetik dan bakteri pengikat nitrogen di dalam tanah

sehingga akan berakibat pada menigkatkan produksi tanaman secara nyata dan

meningkatkan fotosintesis.

Bokashi adalah hasil fermentasi bahan organik seperti jerami dengan EM 4

yang dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk memperbaiki sifat fisik,

kimia, dan biologi tanah, mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi

tanaman, serta menghasilkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang

berwawasan lingkungan (Zahra, 2011). Penggunaan bokashi dapat mempercepat

proses dekomposisi bahan organik, penyediaan dan penyerapan nutrisi serta unsur

organik dalam tanah yang dibutuhkan tanaman, mengontrol secara efektif

perkembangan populasi parasit dan patogen dalam tanah. Hal ini terbukti pada

tanaman kacang buncis bahwa pemberian bokashi menghasilkan 1,8 ton/ha atau

meningkat 29% dibandingkan tanpa pemberian bokashi (Sulistiono, 2000). Hasil

penelitian Nur (2005), menunjukkan bahwa pemberian 15 ton/ha bokashi

menaikkan hasil biji kering kedelai sebanyak 46,16 %.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Pemberian Bokashi dengan Dosis yang Berbeda

Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Dua Varietas Tanaman Kacang Tunggak

(Vigna unguiculata L.)”.
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1.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dosis bokashi dan varietas yang tepat agar mendapatkan

hasil tanaman yang optimum pada kacang tunggak.

1.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang varietas

kacang tunggak yang mempunyai produksi tinggi dengan pemberian pupuk

bokashi pada dosis yang tepat.

1.3. Hipotesis

Perbedaan varietas mempunyai respon pertumbuhan dan hasil yang

berbeda terhadap pemberian pupuk bokashi.


