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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Buncis (Phaseolus vulgaris L.) merupakan komoditas tanaman hortikultura yang 

banyak digemari masyarakat sebagai salah satu sayuran bergizi tinggi. Buncis kaya 

akan kandungan karbohidrat, vitamin, protein dan sumber serat. Tanaman buncis 

umumnya dapat tumbuh dengan baik didataran rendah ataupun dataran tinggi yaitu 

antara 200-1000 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

dan Direktorat Jendral Hortikultura produksi buncis Indonesia pada dua tahun 

terakhir 2012-2013 mengalami penurunan sebesar 2,99%  dari 322,097 ton menjadi 

312,464 ton. Sedangkan permintaan akan buncis semakin bertambah seiring dengan 

pertambahan penduduk dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pemenuhan gizi. Selain itu masyarakat juga sudah banyak yang 

mengetahui produk pertanian yang aman dikonsumsi dan tidak berdampak 

mencemari lingkungan. 

Berdasarkan dari uraian penurunan produksi buncis dan semakin bertambahnya 

permintaan akan buncis, maka perlunya upaya peningkatan produksi melalui 

intensifikasi tanpa harus merusak lingkungan. Salah satu cara untuk meningkatkan 

produksi buncis adalah dengan pemupukan. 

Pupuk adalah suatu bahan yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman 

untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu 

berproduksi dengan baik. Berdasarkan bahan penyusunnya pupuk dapat dibedakan 

sebagai pupuk organik dan non organik. Salah satu jenis pupuk organik yang mampu 

meningkatkan produksi tetapi ramah bagi lingkungan adalah pupuk hijau. 

Pelaksanaan pembenaman jaringan tanaman hijau yang belum terdekomposisi ke 

dalam tanah disebut pemupukan hijau (Buckman dan Brady,1978). Pupuk hijau dapat 

dipilahkan atas : jenis pohon, penutup tanah, polong legum, rerumputan, gulma, 

paku-pakuan dan algae (Sutanto, 2002b). Sumber pupuk hijau dapat berupa sisa-sisa 

tanaman atau tanaman yang ditanam secara khusus sebagai penghasil pupuk hijau, 

dapat juga berasal dari tanaman liar. Pada dasarnya hampir semua jenis tanaman 



2 

 

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan 

daun Gamal (Gliricidia sepium) sebagai pupuk hijau. 

Gamal (Gliricidia sepium) sebagai jenis tanaman leguminoceae mempunyai 

kandungan Nitrogen yang cukup tinggi, dengan C/N rendah menyebabkan biomassa 

tanaman ini mudah terdekomposisi. Berdasarkan dari karakternya tanaman gamal 

berpotensi sebagai bahan baku pupuk hijau. Beberapa penelitian menunjukkan daun 

gamal mengandung 3,15 persen N, 0,22 persen P, 2,65 persen K, 1,35 persen Ca dan 

0,41 persen Mg (Ibrahim. 2002 dalam Lahadassy Jusuf et al., 2007). Dalam 

penelitian Lahadassy Jusuf et al., (2007) menyebutkan juga bahwa dengan perlakuan 

dosis daun gamal sebesar 6-8 ton per hektar memberikan hasil terbaik terhadap 

produksi tanaman sawi. Penggunaan dengan dosis lebih dari 8 ton per hektar 

cenderung mengurangi laju pertumbuhan vegetatif dan berat basah tanaman sawi. 

Sehingga yang perlu menjadi perhatian dalam aplikasi pupuk hijau adalah dosis 

pemberian. Karena pemberian dosis dibawah atau diatas optimum tidak akan 

memberikan, pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Hal ini 

disebabkan adanya kandungan senyawa-senyawa anti nutrisi dalam daun gamal yaitu 

kumarin dan tannin, yang berpeluang membatasi perannya bagi tanaman (Jusuf et al., 

2007)   

Untuk mengetahui sampai sejauh mana potensi daun gamal sebagai pupuk hijau 

pada tanaman buncis. Perlu dilakukan penelitian pemupukan dengan dosis daun 

gamal yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman buncis (Phaseolus 

vulgaris L.). 

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penelitian ini  

bertujuan : 

1. Mengetahui pengaruh dosis pupuk hijau daun Gamal (Gliricidia sepium) 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Buncis (Phaseolus vulgaris L.). 

2. Menetapkan dosis pupuk hijau daun Gamal (Gliricidia sepium) yang mampu 

memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Buncis 

(Phaseolus vulgaris L.). 
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1.3.  Model Hipotetik     

Untuk memperjelas tujuan penelitian, maka dibuat model hipotetik :  

      Keterangan :    

X : Perlakuan dosis pupuk        

Y1: Pertumbuhan tanaman buncis 

      Y2: Hasil tanaman buncis     

Gambar 1.1. Model Hipotetik 

 

1.4. Batasan Masalah  

Permasalahan yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah pengaruh 

berbagai pemberian dosis pupuk hijau (green manure) daun gamal (Gliricidia 

sepium) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman buncis (Phaseolus vulgaris L.), 

dengan kajian agronomi yang dibudidayakan secara monoculture. Untuk menghindari 

penafsiran yang berbeda, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :  

1. Penanaman dilakukan secara monoculture, bertempatkan di kebun percobaan 

Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana di Dusun 

Kali Sari, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi 

Jawa Tengah, dengan jenis tanah Andosol pada ketinggian tempat ± 900 m 

dpl.  

2. Pupuk hijau yang digunakan adalah hijauan yang berasal dari daun gamal 

(Gliricidia sepium ). 

3. Tanaman yang digunakan sebagai indikator adalah buncis (Phaseolus vulgaris 

L.) varietas Lebat. 

4. Pertumbuhan yang dimaksudkan adalah suatu hasil dari perubahan biologi 

yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran (volume, 

massa dan tinggi). Komponen pertumbuhan yang diamati meliputi : tinggi 

tanaman, berat brangkasan basah dan berat brangkasan kering tanaman. 

5. Hasil yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan produksi tanaman, buncis (Phaseolus vulgaris L.). 

Komponen hasil yang diamati meliputi : panjang polong per tanaman, berat 

individu polong segar, jumlah polong segar per tanaman, berat polong segar 

   X 
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per tanaman, berat polong segar per petak netto dan berat polong segar per 

hektar.   

1.5. Signifikansi Penelitian 

Dari segi ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan di bidang pertanian terutama tentang pengaruh pemberian pupuk hijau 

daun gamal (Gliricidia sepium) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman buncis 

(Phaseolus vulgaris L.). 

Dari segi praktisi penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengaplikasian pupuk  hijau daun gamal (Gliricidia sepium) 

untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil terbaik dari budidaya tanaman buncis 

(Phaseolus vulgaris L.). 

 


