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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Telaah Teori 

2.1.1. Pupuk Hijau 

Pupuk hijau merupakan sumber bahan organik yang diberikan kedalam tanah 

berupa bagian atau sisa tanaman tidak terpakai yang belum terdekomposisi (Sutanto, 

2010b). Sutanto (2010a) mengemukakan nilai pupuk yang dikandung pupuk hijau 

lebih besar daripada kehilangan nitrogen bersama hasil panen, apabila kebutuhan 

nitrogen tidak ditambahkan dari luar. Kandungan nitrogen cukup tinggi pada saat 

tanaman pupuk hijau masih muda. 

Manfaat pemberian pupuk hijau, dalam usaha peningkatan kapasitas produksi 

tanaman. Salah satunya sebagai penyuplai bahan organik tanah. Pembenaman pupuk 

hijau tidak hanya menambah karbon organik pada tanah, tetapi juga mengembalikan 

unsur hara ke tanah. Bahan organik yang ditambahkan dalam pupuk hijau juga 

berfungsi sebagai makanan untuk organisme tanah dan cenderung memacu perubahan 

biologi tanah. Selain itu pupuk hijau juga bermanfaat untuk pengawetan akan 

tersedianya unsur hara tanah (Buckman dan Brady,1978). 

 

2.1.2. Daun Gamal Sebagai Pupuk Hijau 

 Pupuk hijau digunakan sebagai bahan penyubur tanah telah dilakukan 

semenjak dahulu oleh petani tradisional. Penelitian tentang aplikasi pupuk hijau dari 

berbagai jenis tanaman sudah banyak dilakukan. Damanik (2009), menyebutkan 

bahwa pemberian pupuk hijau krinyu (Chromolaena odorata) dengan dosis 18,75 

ton/ha berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman jagung 5 minggu setelah tanam 

(MST). Kemudian penelitian Melati dan Andriyani (2005), menyebutkan bahwa 

penggunaan 15 ton/ha kacang asu (bahasa Jawa) (Calopogonium mucunoides) dapat 

berpengaruh terhadap tinggi tanaman kedelai pada 4-7 MST dan jumlah daun pada 5-

6 MST. Farni et al., (2011) menyebutkan bahwa pembenaman kacang alit (bahasa 

Jawa) (Pueraria javanica) dan kacang asu (Calopogonium mucunoides) dengan dosis 

10 ton/ha mampu meningkatkan tinggi tanaman dan hasil produksi kedelai. Penelitian 



6 

 

daun gamal oleh Jusuf et al., (2007) mengenai penggunaan pupuk organik padat daun 

gamal secara umum berpotensi meningkatkan pertumbuhan tanaman terutama sawi. 

Hasil terbaik yang dapat diperoleh pada penggunaan pupuk organik padat daun gamal 

terhadap tanaman sawi adalah 6-8 ton per hektar. Penggunaan pupuk organik padat 

daun gamal dengan dosis lebih dari 8 ton per hektar, cenderung mengurangi laju 

pertumbuhan vegetatif  dan berat basah tanaman sawi.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terhadap daun gamal sebelum 

fermentasi berpengaruh nyata terhadap kandungan N, K, Mg, dan pH (Jusuf, 2006). 

Dengan pemanfaatan daun gamal dapat diperoleh sebesar 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). Dari penelitian, hijauan daun gamal yang diberi pupuk 

organik cair (POC) memiliki nilai kadar protein antara 17,93-19,64 % menurut 

Mayasari et al., (2012). Kadar protein hijauan daun gamal ini dapat dipengaruhi oleh 

umur tanaman, unsur hara dan pemupukan.  

 

2.1.3. Tanaman Buncis 

Tanaman buncis merupakan jenis tanaman yang menghasilkan polong sebagai 

bahan makanan yang bergizi terutama sebagai sumber protein, karbohidrat, vitamin, 

serat kasar dan mineral. Taksonomi dari buncis adalah sebagai berikut : 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Leguminales 

Famili  : Leguminoceae 

Genus  : Phaseolus 

Spesies  : Phaseolus vulgaris L. 

Tanaman buncis dapat ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi 

tergantung pada varietasnya. Tanaman buncis tipe tegak baik untuk dibudidayakan 

pada daerah dengan ketinggian 200-300 meter dari permukaan laut. Buncis tipe 

merambat baik untuk dibudidayakan pada daerah dengan ketinggian 1000-1500 meter 
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dari permukaan laut. Jenis tanah yang cocok untuk tanaman buncis adalah regosol, 

latosol dan andosol. Ketiga jenis tanah tersebut merupakan tanah lempung ringan dan 

memiliki drainase baik. Keasaman (pH) tanah yang cocok untuk tanaman buncis 

adalah berkisar antara 5,5-6. Pada daerah yang memiliki curah hujan berkisar 1500-

2500 mm per tahun sangat cocok untuk budidaya buncis. Intensitas penyinaran 

matahari yang dibutuhkan berkisar 10-12 jam per hari, suhu udara antara 20ºC-25ºC 

dengan kelembaban 50-60 % (Cahyono, 2003). 

Evita (2009) menyebutkan, keuntungan  dari pengembangan tanaman buncis 

adalah kemampuannya untuk menyuburkan tanah karena akarnya dapat bersimbiosis 

dengan bakteri Rhizobium sp. untuk mengikat nitrogen bebas (N2) diudara sehingga 

unsur nitrogen dapat tersedia dalam tanah. 

 

2.2.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka, maka 

disusun hipotesis sebagai berikut: 

1. Penggunaan pupuk hijau daun gamal (Gliricidia sepium)   pada tanaman buncis 

dapat meningkatkan tinggi tanaman, berat brangkasan basah tanaman, berat 

brangkasan kering tanaman, jumlah polong segar per tanaman, berat polong segar 

per tanaman, berat polong segar per petak dan panjang polong per tanaman . 

2. Dosis pupuk hijau dari daun gamal (Gliricidia sepium) yang paling efektif untuk 

pertumbuhan dan hasil tanaman buncis adalah 6 ton/ha. 

 

2.3.  Definisi dan Pengukuran Variabel 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis yang 

dikemukakan, maka dibuat definisi dan pengukuran variabel sebagai berikut: 

1. Dosis pupuk adalah jumlah berat pupuk hijau yang diaplikasikan ke tanah per 

satuan luas tanah.  

2. Tinggi tanaman adalah panjang tanaman dari batas leher akar hingga ujung 

daun tertinggi dengan satuan sentimeter. 
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3. Berat brangkasan basah tanaman yaitu berat tanaman utuh setelah dipanen dan 

dibersihkan dari pengotor. Ditimbang sesaat setelah panen menggunakan 

satuan gram. 

4. Berat kering total atau berat brangkasan kering tanaman merupakan berat dari 

brangkasan segar yang sudah dikeringkan didalam oven. Dengan suhu 80ºC 

sampai kadar airnya konstan selama 24 jam.  

5. Panjang polong per tanaman adalah panjang polong dari batas bawah hingga 

ujung polong per tanaman buncis (Phaseolus vulgaris L.) dengan satuan 

sentimeter. 

6. Berat individu polong segar adalah berat individu polong hasil panenan tiap 

tanaman yang ditimbang sesaat setelah polong dipanen dengan satuan gram. 

7. Jumlah polong segar per tanaman adalah jumlah total dari hasil panen polong 

dari panen awal hingga panen akhir. Dihitung secara manual saat dipanen. 

8. Berat polong segar per tanaman adalah berat polong hasil panenan tiap 

tanaman yang ditimbang sesaat setelah polong dipanen dengan satuan gram. 

9. Berat polong segar per petak netto adalah berat polong hasil panenan tiap 

tanaman dalam satu petak netto yang ditimbang sesaat setelah polong dipanen 

dengan satuan gram. 

 


