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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengamatan Selintas 

4.1.1. Keadaan Cuaca 

Lingkungan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman sebagai faktor eksternal dan faktor internalnya yaitu genetika dari tanaman. 

Keadaan cuaca merupakan faktor eksternal yang meliputi suhu, kelembaban udara 

dan curah hujan. 

Tabel 4.1. Keadaan Cuaca Selama Penelitian 

 

Bulan 

Suhu 

max  

(
 o
C) 

Suhu 

min  

(
 o
C) 

Suhu 

rata-rata 

(
 o
C) 

Kelembaban 

udara  

(%) 

Curah  

hujan 

(mm) 

Juni 32,3 20,7 26,5 77 1 

Juli 32,1 20,2 26,1 76 0 

Agustus 32,3 19,7 26 74 5 

September 33,7 21,5 27,6 72 0 
Sumber data : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun klimatologi Semarang. 

 

Tanaman buncis (Phaseolus vulgaris L.) dapat tumbuh dengan baik pada suhu 

optimum berkisar 20-25 
o
C (Cahyono, 2003), sedangkan pada saat penelitian 

berlangsung rata-rata suhu udara diatas suhu optimum. Suhu minimum, paling rendah 

pada bulan Agustus yaitu 19,7 
o
C, suhu udara maximum  semuanya di atas 32 

o
C. 

Kelembaban udara yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman buncis  adalah 50-60 % 

(Cahyono, 2003), pada saat penelitian kelembaban udara diatas 70 %. Curah hujan 

yang dikehendaki tanaman buncis untuk tumbuh dengan baik adalah 1500-2500 mm 

per tahun (Cahyono, 2003), curah hujan bulanan selama penelitian (Tabel 4.1) masih 

dalam kisaran rendah di bulan Juni dan Agustus 2015, bahkan pada bulan Juli dan 

September 2015 tidak ada hujan.  

Suhu udara, kelembaban udara dan curah hujan pada saat penelitian kurang sesuai 

untuk pertumbuhan tanaman buncis dapat tumbuh dengan baik. 
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4.1.2. Tanah 

Tanah merupakan faktor yang berperan penting dalam proses pertumbuhan 

tanaman. Kandungan unsur hara di dalam tanah yaitu hara makro dan hara mikro 

sangat diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. Unsur hara akan diserap oleh akar 

tanaman sebagai nutrisi untuk proses fotosintesis. Adanya pemberian pupuk hijau 

dapat menjaga ketersediaan unsur hara, memperbaiki sifat biologi tanah dan 

meningkatkan bahan organik dalam tanah. Manfaat pupuk hijau ini terbukti pada saat 

analisis tanah, sebelum (awal) pemberian pupuk hijau daun gamal (Gliricidia sepium) 

kandungan C-Organik sebesar 2,8 % (Tabel 4.2) mengalami peningkatan setelah 

pemberian pupuk hijau daun gamal (Gliricidia sepium) ditunjukkan pada (Tabel 4.3) 

perlakuan 3 ton ha
-1

 4,37 %, 6 ton ha
-1

 5,06 %, 9 ton ha
-1

 5,38 % dan 12 ton ha
-1

 5,93 

%. Tabel 4.2 merupakan analisis tanah (awal) sebelum pemberian pupuk hijau daun 

gamal (Gliricidia sepium). 

Tabel 4.2. Analisis Tanah Sebelum Penelitian  

 

N- 

Total 

P- 

Tersedia 

K- 

Tersedia 

C- 

Organik 

pH 

 

C/N KTK 

Cmol 

BI 

 

 (%)  (ppm)  (ppm)  (%)    (+) kg
-1

 (g cc
-1

) 

0,37 

[sedang] 

24 

[sedang] 

34 

[sangat 

rendah] 

2,8  

[sedang] 

5,04 

[agak 

masam] 

8 

[[rendah] 

13,83 

[rendah] 

0,93 

Keterangan : Metode analisis N-Kjeldahl, P-Bray, K-Morgan, C-Organik-Walkly dan Black, pH-   

        pH meter, KTK-Destilasi. Sumber harkat: Hardjowigeno, Ilmu Tanah, 2010. 

 

Tanah yang digunakan sebagai media tumbuh tanaman buncis dalam 

penelitian ini adalah tanah Andosol. Analisis tanah awal menunjukkan N-Total 0,37 

% [sedang], P-Tersedia 24 ppm [sedang], K-Tersedia 34 ppm [sangat rendah], pH 

5,04 [agak masam]. Kondisi tanah terbaik (tidak mengandung bahan toksik) terjadi 

pada kondisi agak masam sampai netral (pH 5,0-7,5) Sutanto (2010a). Syarat pH 

optimum untuk tanaman buncis (Phaseolus vulgaris L.) berkisar 5,5-6 (Cahyono, 

2003). Nilai pH pada media tanah yang dipakai pada penelitian ini masih dalam 

kisaran pH yang tidak mengandung bahan toksik. Kapasitas Tukar Kation (KTK) 

merupakan sifat kimia yang sangat erat hubungannya dengan kesuburan tanah. 

Kondisi tanah pada (Tabel 4.2) memiliki nilai Kapasitas Tukar Kation (KTK) yang 
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rendah, nilai KTK yang semakin tinggi berarti bahan tersebut mampu menjerap dan 

menyediakan unsur hara lebih baik daripada tanah dengan nilai KTK rendah 

(Hardjowigeno,2010). Bobot Isi (BI) merupakan petunjuk kepadatan tanah. Makin 

padat suatu tanah makin tinggi bobot isi, yang berarti makin sulit meneruskan air atau 

ditembus akar tanaman. Pada umumnya bobot isi berkisar dari 1,1-1,6 g/cc 

(Hardjowigeno,2010). Hasil bobot isi tanah 0,93 g/cc, yang masih berada dibawah 

bobot isi tanah pada umumnya. 

Tabel 4.3.  Analisis Tanah Setelah Penelitian 

 

 0 ton ha
-1

 3 ton ha
-1

 6 ton ha
-1

 9 ton ha
-1

 12 ton ha
-1

 

N-Total  

(%) 

0,11 

[rendah] 

0,13 

[rendah] 

0,20 

[rendah] 

0,22 

[sedang] 

0,23 

[sedang] 

P-Tersedia  

(ppm) 

19,55 

[sedang] 

19,22 

[sedang] 

18,59 

[sedang] 

18,51 

[sedang] 

18,47 

[sedang] 

K-Tersedia 

(ppm) 

3,76 

[sangat 

rendah] 

9,76 

[rendah] 

9,68 

[rendah] 

15,52 

[rendah] 

15,48 

[rendah] 

C-Organik 

(%) 

3,02 

[tinggi] 

4,37 

[tinggi] 

5,06 

[sangat 

tinggi] 

5,38 

[sangat 

tinggi] 

5,93 

[sangat 

tinggi] 

p H  5,94 

[agak 

masam] 

5,92 

[agak 

masam] 

6,35 

[agak 

masam] 

6,08 

[agak 

masam] 

6,05 

[agak 

masam] 

C/N 26,80 

[sangat 

tinggi] 

34,22 

[sangat 

tinggi] 

25,57 

[sangat 

tinggi] 

24,54 

[tinggi] 

26,31 

[sangat 

tinggi] 

KTK (Destilasi) 

Cmol (+) kg
-1 

BI (g cc
-1

) 

10,59 

[rendah] 

0,83 

17,93 

[sedang] 

0,82 

11,42 

[rendah] 

0,83 

15,84 

[rendah] 

0,89 

16,98 

[rendah] 

0,85 
Keterangan : Metode analisis N-Kjeldahl, P-Bray, K-Larut dalam air, C-Organik-Spektrofotometer 

p H-p H meter, KTK-Destilasi. Analisis tanah dilakukan 70 Hari Setelah Tanam.   Sumber 

harkat : Hardjowigeno, Ilmu Tanah, 2010. 

 

Keberadaan unsur hara tanah yang diperlihatkan pada (Tabel 4.3) merupakan 

hasil analisis tanah (akhir) setelah pemberian pupuk hijau daun gamal (Gliricidia 

sepium). Hasil analisis tanah sebelum penelitian yang ditunjukkan pada (Tabel 4.2) 

dibandingkan dengan analisis tanah akhir yang diperlihatkan pada (Tabel 4.3) yakni 

unsur hara makro N, P, K keberadaannya menunjukkan penurunan. Tetapi dengan 

penambahan dosis pupuk hijau daun gamal (Gliricidia sepium) yang semakin tinggi 

secara berkala mampu meningkatkan Ntotal dalam tanah. Peningkatan Ntotal ini dapat 
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disebabkan oleh tingginya kandungan N daun gamal (Gliricidia sepium) yang 

diaplikasikan. Sedangkan perbandingan C/N analisis tanah (akhir) dari perlakuan 

pemberian daun gamal (Gliricidia sepium) pada (Tabel 4.3) masih tinggi.  

Tabel 4.4. Analisis Jaringan Daun Gamal Sebelum Diaplikasikan  

 

N-Total P-Total K-Total C/N 
* 

(%) (%) (%)  

0,7 0,15 1,52 14,56 
Keterangan : Metode analisis N-Kjeldahl, P dan K-Eks. H2SO4+H2O  

* 
: Fermentasi 1 minggu (Seni et al., 2013) 

 

4.1.3. Serangan Hama, Penyakit dan Gulma 

 Selama penelitian berlangsung, hama yang menyerang tanaman buncis 

(Phaseolus vulgaris L.) adalah ulat jengkal (Plusia signata), gejala serangan daun 

tampak berlubang . Dikendalikan secara manual dengan cara mengambil ulat yang 

menyerang tanaman.  

Tanaman buncis (Phaseolus vulgaris L.) yang terserang penyakit 

menunjukkan gejala pada daun terdapat bercak-bercak kecil berwarna coklat 

kekuningan, penyebabnya adalah cendawan (Cercospora canescens). Dikendalikan 

dengan mengurangi organ daun yang terserang penyakit. 

Sedangkan gulma yang dijumpai seperti rumput teki (Cyperus rotundus), 

alang-alang (Imperata cylindrica) dan putri malu (Mimosa pudica). Dikendalikan 

dengan melakukan penyiangan.  

 

4.2. Pengamatan Utama 

4.2.1. Pertumbuhan Tanaman 

 Pertumbuhan tanaman merupakan suatu proses dalam kehidupan tanaman 

yang mengakibatkan perubahan ukuran tanaman semakin besar dan juga yang 

menentukan hasil tanaman (Sitompul dan Guritno,1995). 

Pengaruh pemberian pupuk hijau daun gamal (Gliricidia sepium) terhadap 

variabel pertumbuhan tanaman buncis dapat diketahui dari hasil analisis sidik ragam 

yang ditunjukkan pada Tabel 4.5. Parameter yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dosis pupuk hijau daun gamal (Gliricidia sepium) terhadap pertumbuhan 
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tanaman buncis (Phaseolus vulgaris L.) adalah tinggi tanaman, brangkasan basah dan 

brangkasan kering tanaman. Dalam pertumbuhan suatu tanaman unsur hara sangatlah 

diperlukan. Pertumbuhan tanaman buncis pada (Tabel 4.5) saling tidak berbeda nyata 

hal ini karena pemberian pupuk hijau yang dilakukan masih  menunjukkan C/N yang 

tinggi (Tabel 4.3).  

C/N tanah yang tinggi (Tabel 4.3) disebabkan oleh pemberian pupuk hijau 

daun gamal (Gliricidia sepium) dalam bentuk segar. C/N masih tinggi menjadikan 

mikroba aktif dan berkembang biak secara cepat, menghasilkan CO2 dalam jumlah 

besar. Dalam keadaan ini nitrogen dalam bentuk nitrat menghilang dalam tanah, 

karena kebutuhan mikroba akan unsur ini untuk membentuk jaringan tubuhnya 

(Buckman dan Brady,1978). Hara yang seharusnya digunakan oleh tanaman 

digunakan oleh mikroba. Dengan kata lain, mikroba bersaing dengan tanaman untuk 

merebutkan hara yang ada (Rosmarkam dan Yuwono,2002).  

Tabel 4.5. Pengaruh Dosis Pupuk Hijau Daun Gamal (Gliricidia sepium) Terhadap 

Tinggi Tanaman, Brangkasan Basah Tanaman dan Brangkasan Kering 

Tanaman  

  

Perlakuan 

(ton ha
-1

) 

Tinggi 

Tanaman 

(cm) 

Brangkasan 

Basah Tanaman 

(g) 

Brangkasan 

Kering Tanaman 

(g) 

0 68,86 a 54,89 a 14,11 a 

3 78,51 a 52,54 a 13,32 a 

6 65,53 a 54,40 a 14,34 a 

9 68,31 a 55,78 a 13,76 a 

12 73,49 a 65,88 a 15,02 a 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata antar perlakuan menurut Uji BNJ pada taraf 5%. 

 

 Berdasarkan Uji BNJ pada taraf 5 % terhadap tinggi tanaman, brangkasan 

basah tanaman dan brangkasan kering tanaman, seperti yang ditunjukkan pada (Tabel 

4.5)  pemberian berbagai dosis pupuk hijau daun gamal tidak memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata dengan pengaruh dosis pupuk lainnya. Meskipun pengaruh dosis 

pupuk tidak berbeda nyata, pengaruh dosis pupuk terhadap pertumbuhan memberikan 

peningkatan rata-rata bagi pertumbuhan tanaman. Rata-rata tinggi tanaman buncis 

pada dosis 0 ton ha
-1 

sebagai kontrol dibandingkan dengan perlakuan 3 ton ha
-1

 dan 

12 ton ha
-1

 menunjukkan peningkatan. Peningkatan terbesar pada dosis 3 ton ha
-1
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sebesar 78,51 cm kemudian disusul pemberian dosis 12 ton ha
-1 

sebesar 73,49 cm. 

Sedangkan tanaman buncis yang diberi perlakuan dosis pupuk belum mampu 

mencapai tinggi sesuai dengan diskripsi varietas yaitu ± 200 cm. Hal ini diduga pada 

saat pembelahan meristem mengalami hambatan yang disebabkan oleh tidak 

terpenuhinya unsur hara sesuai yang dikehendaki tanaman agar tumbuh dengan 

optimal. Tidak terpenuhinya unsur hara bagi tanaman diduga karena bahan organik 

dari perlakuan dosis yang diberikan belum terdekomposisi dengan sempurna 

sehingga unsur hara yang terkandung didalamnya belum dapat diserap dengan baik 

oleh akar tanaman. Menurut Rosmarkam dan Yuwono (2002) Nitrogen (N) 

merupakan hara makro utama yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. 

Nitrogen diserap oleh tanaman dalam bentuk ion NO3
-
 atau NH4

+
 dari tanah. 

Pemberian pupuk hijau daun gamal yang memiliki kandungan N jaringan tinggi 

(Tabel 4.4) terhadap kandungan kimia tanah terutama unsur N meningkat. Akan 

tetapi unsur N dalam tanah mudah mengalami kehilangan baik karena tercuci oleh air 

pengairan atau proses denitrifikasi. Didalam tanaman antara unsur hara P dan K 

saling ketergantungan. Unsur K berperan dalam transport unsur hara ke seluruh 

jaringan tanaman, termasuk hara P ke daun dan mentranslokasi asimilat dari daun ke 

seluruh jaringan tanaman (Styaningrum et al.,2013). Analisis tanah awal (Tabel 4.2) 

menunjukkan P tersedia (sedang) dan K tersedia (sangat rendah), analisis tanah 

setelah penelitian (Tabel 4.3) 70 Hari Setelah Tanam (HST) P tersedia (sedang) dan 

K tersedia (sangat rendah hingga rendah) dan analisis jaringan tanaman P total 0,15 

% dan K total 1,52 % (Tabel 4.4). Diduga unsur hara makro P dan K tidak 

sepenuhnya diserap oleh tanaman bagi pertumbuhannya, sehingga hasil pertumbuhan 

tidak saling berbeda nyata. Pupuk hijau merupakan pupuk organik, umumnya 

mengandung unsur hara yang relatif kecil dan biasanya lambat tersedia di dalam 

tanah sehingga proses pelepasan unsur hara lambat. Pelepasan unsur hara yang 

lambat menyebabkan ketersediaan unsur hara di dalam tanah belum mampu 

menunjang pertumbuhan tanaman (Tawakkal, 2009 dalam Nurmayulis et al., 2014). 
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Gambar 4.1. Kurva pengaruh dosis pupuk hijau terhadap tinggi tanaman buncis 

umur 14 HST- 84 HST 

  Berdasarkan Gambar 4.1 tinggi tanaman buncis (Phaseolus vulgaris L.) pada 

umur 14 – 28 HST (Hari Setelah Tanam) pada semua perlakuan saling tidak berbeda 

nyata. Pertumbuhan tanaman dapat digolongkan dalam fase vegetatif dan fase 

generatif. Pada fase vegetatif tinggi tanaman yang telah melewati umur pertumbuhan 

awal menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang besar (Kunianto, 2010 dalam 

Mahdiannoor, 2011). Hal ini dapat dilihat (Gambar 4.1) tinggi tanaman buncis 

(Phaseolus vulgaris L.)  pada umur 28 HST-70 HST. Fase generatif ditandai dengan 

munculnya bunga, berdasarkan pengamatan di lapangan 42 HST adalah tanaman 

mulai berbunga kemudian 56 HST adalah 80 % tanaman berbunga. Dalam fase 

generatif saat proses pembentukan polong pertumbuhan akan menurun karena unsur 

hara yang ada lebih banyak dimanfaatkan untuk proses terbentuknya polong 

(Mahdiannoor,2011). Ditunjukkan (Gambar 4.1) umur tanaman 70 HST-84 HST. 

Dari semua perlakuan dosis pupuk hijau daun gamal berpengaruh terhadap rata-rata 

tinggi tanaman, paling tinggi cenderung ditunjukkan pada dosis 3 ton ha
-1

. Hasil 

penelitian yang dilakukan Lahadassy Jusuf et al., (2007) menjelaskan bahwa 

penggunaan daun gamal dengan dosis lebih dari 8 ton ha
-1 

cenderung mengurangi laju 

pertumbuhan vegetatif dan berat basah tanaman.  

 Pada Tabel 4.5 hasil rata-rata pengaruh pemberian dosis pupuk hijau daun 

gamal paling tinggi, terhadap brangkasan basah dan brangkasan kering tanaman 

buncis (Phaseolus vulgaris L.) terdapat pada perlakuan 12 ton ha
-1 

hasilnya yaitu 

65,88 g dan 15,02 g. Brangkasan basah yang tidak beda nyata dibanding kontrol 



23 

 

diduga karena minimnya ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Sedangkan untuk 

mencapai brangkasan basah yang optimal, tanaman membutuhkan cukup unsur hara 

agar peningkatan jumlah maupun ukuran sel dapat mencapai optimal serta 

memungkinkan adanya peningkatan kandungan air tanaman. Kandungan air 

mempengaruhi brangkasan basah tanaman. Berdasarkan dari kurva (Gambar 4.2) 

pengaruh dosis pupuk hijau terhadap berat brangkasan basah tanaman buncis masih 

menunjukkan peningkatan sampai dosis terbesar, yang mana dari kurva belum dapat 

ditentukan dosis optimalnya. 

 

Gambar 4.2. Kurva pengaruh dosis pupuk hijau terhadap berat brangkasan basah 

tanaman buncis 

 Berat basah tanaman umumnya sangat berfluktuasi, bergantung pada keadaan 

kelembaban tanaman (Gardner et al.,1985 dalam Lahadassy Jusuf et al., 2007). Pada 

saat penelitian curah hujan relatif rendah dan suhu tinggi (Tabel 4.1) sehingga diduga 

pertumbuhan tanaman buncis terganggu dan pemberian pupuk menjadi kurang 

berpengaruh dan penyerapan unsur hara di dalam tanah terhambat.  
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Gambar 4.3. Kurva pengaruh dosis pupuk hijau terhadap berat brangkasan kering 

tanaman buncis 

 Brangkasan kering tanaman merupakan efisiensi dari penyerapan dan 

pemanfaatan radiasi matahari yang tersedia sepanjang musim pertumbuhan. 

Berdasarkan Gambar 4.3 peningkatan dosis pupuk hijau daun gamal awalnya 

mengalami penurunan. Namun peningkatan dosis lebih lanjut 6 ton ha
-1

 berdampak 

pada peningkatan berat brangkasan kering hingga menurun kembali pada dosis 9 ton 

ha
-1

 dan dosis 12 ton ha
-1

 menunjukkan peningkatan berat brangkasan kering 

tanaman. Berdasarkan dari kurva (Gambar 4.3) pengaruh dosis pupuk hijau terhadap 

berat brangkasan kering tanaman buncis masih menunjukkan peningkatan sampai 

dosis terbesar, yang mana dari kurva belum dapat ditentukan dosis optimalnya.  

 

4.2.2. Hasil Tanaman 

Pengaruh pemberian pupuk hijau daun gamal (Gliricidia sepium) terhadap 

variabel hasil tanaman buncis dapat diketahui dari hasil analisis sidik ragam pada 

Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Pengaruh Dosis Pupuk Hijau Daun Gamal (Gliricidia sepium) Terhadap 

Panjang Polong Per Tanaman, Berat Individu Polong Segar, Jumlah Polong 

Segar Per Tanaman, Berat Polong Segar Per Tanaman, Berat Polong Segar 

Per Petak Netto dan Berat Polong Segar Per Hektar  

 

Perlakuan 

(ton ha
-1

) 

Panjang 

Polong/ 

Tanaman  

(cm) 

Berat 

Individu 

Polong 

Segar  

(g) 

Jumlah  

Polong 

Segar/ 

Tanaman  

(polong) 

Berat  

Polong 

Segar/ 

Tanaman 

(g) 

Berat 

Polong 

Segar/ 

Petak 

Netto (g) 

Berat 

Polong 

Segar/ 

Hektar 

(Ton) 

0 16,71 a 8,06 a 111,20 a 93,25 a 932,52 a 4,97 a 

3 16,30 a 8,32 a 122,20 a 102,91a 1029,14a 5,48 a 

6 17,12 a 8,37 a 98,20   a 83,52  a 835,28 a 4,45 a 

9 16,74 a 7,89 a 111,00 a 89,69  a 896,96 a 4,78 a 

12 16,67 a 8,29 a 126,00 a 104,04a 1040,48a 5,54 a 
Keterangan: 1.Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata antar perlakuan menurut Uji BNJ pada taraf 5%. 

2.Berat polong segar per hektar diperoleh dari konversi berat polong segar per petak    

netto.    

 

Aplikasi pupuk hijau daun Gamal tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap hasil tanaman buncis (Phaseolus vulgaris L.) seperti panjang polong per 

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

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

(Tabel 4.6).  

Nilai panjang polong buncis terbaik dari kelima perlakuan belum mencapai 

panjang polong sesuai deskripsi varietas buncis yaitu ± 20 cm. Ditunjukkan pada 

(Gambar 4.4) meskipun belum mencapai panjang polong sesuai deskripsi varietas, 

panjang polong buncis per tanaman terbaik diperoleh dengan pemberian dosis pupuk 

6 ton ha
-1 

17,12 cm (Tabel 4.6) yang hampir mendekati panjang polong sesuai 

deskripsi varietas disusul pemberian dosis 9 ton ha
-1 

16,74 cm. Pada perlakuan dosis 3 

ton ha
-1

 16,30 cm dan 12 ton ha
-1

 16,67 cm nilai rata-rata panjang polong berada 

dibawah kontrol 0 ton ha
-1

 16,71 cm. 



26 

 

 

Gambar 4.4. Kurva pengaruh dosis pupuk hijau terhadap panjang polong tanaman 

buncis 

Pada (Tabel 4.6) meskipun pemberian dosis pupuk hijau daun gamal tidak 

berbeda nyata pengaruhnya, dari dosis 0 ton ha
-1 

(kontrol) sampai dengan perlakuan 

dosis tertinggi 12 ton ha
-1

, terhadap berat individu polong, hasil lain ditunjukkan 

dengan pemberian dosis pupuk hijau daun gamal yang semakin tinggi mampu 

meningkatkan rata-rata berat individu polong. Hasil peningkatan rata- rata ini terjadi 

pada perlakuan dosis pupuk hijau daun gamal ditunjukkan (Gambar 4.5) dengan dosis 

3 ton ha
-1 

berat individu polong 8,32 g, 6 ton ha
-1

 berat individu polong 8,37 g dan 12 

ton ha
-1

 sebesar 8,29 g dibandingkan dengan kontrol sebesar 8,06 g. 

 

Gambar 4.5. Kurva pengaruh dosis pupuk hijau terhadap berat individu polong segar 

Jumlah polong merupakan salah satu veriabel pengamatan yang menentukan 

hasil tanaman buncis pada lingkungan tumbuhnya. Jika tanaman mampu 

menghasilkan polong yang banyak berarti lingkungan tumbuhnya telah sesuai 

menurut Meilya dan Juang (2013).  
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Gambar 4.6. Kurva pengaruh dosis pupuk hijau terhadap jumlah polong segar 

tanaman buncis 

Berdasarkan Gambar 4.6 peningkatan dosis pupuk hijau awalnya meningkatkan 

jumlah polong, sampai dosis 3 ton ha
-1

. Namun dengan pemberian dosis lebih lanjut 6 

ton ha
-1

 jumlah polong mengalami penurunan, peningkatan dosis 9 ton ha
-1

 dan 12 ton 

ha
-1

 kembali meningkatkan jumlah polong buncis. Hasil jumlah polong tanaman 

buncis tidak berbeda nyata berarti semua perlakuan yang dicobakan memberikan 

pengaruh yang sama. Hal ini dapat disebabkan adanya faktor lingkungan yang kurang 

mendukung. Pada saat muncul bunga 42 HST (Hari Setelah Tanam) dan pada saat 

pembentukan polong rata-rata suhu udara tinggi menyebabkan banyak bunga yang 

gugur dan kurang baik untuk pembentukan polong. Selain itu kelembaban udara yang 

tinggi berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan tanaman, terutama bagi 

pertumbuhan vegetatif yang dapat berdampak pada hasil. Jika kelembaban tinggi, laju 

transpirasi rendah sehingga penyerapan unsur hara juga rendah, hal ini akan 

mengurangi ketersediaan hara untuk pertumbuhan tanaman.  
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Gambar 4.7. Kurva pengaruh dosis pupuk hijau terhadap berat polong segar per 

tanaman buncis 

Pemberian dosis pupuk tidak berbeda nyata terhadap berat polong segar per 

tanaman. Hasil peningkatan dosis pupuk 3 ton ha
-1

 sebesar 102,91 g lebih tinggi 

dibandingkan kontrol sebesar 93,25 g. Peningkatan dosis lebih lanjut 6 ton ha
-1 

dan 9 

ton ha
-1

 menunjukkan penurunan (Gambar 4.7) kemudian dosis 12 ton ha
-1

 kembali 

meningkatkan berat polong segar per tanaman. Pengaruh dosis pupuk terhadap berat 

polong segar per tanaman belum mencapai potensi hasil sesuai deskripsi varietas. 

 

Gambar 4.8. Kurva pengaruh dosis pupuk hijau terhadap berat polong segar per 

petak netto 

Pemberian dosis pupuk tidak berbeda nyata terhadap berat polong segar per 

petak netto dan berat polong segar per hektar. Berdasarkan hasil terbaik pengaruh 

dosis pupuk terhadap berat polong segar per petak netto sebesar 1040,48 g dan berat 

polong segar per hektar sebesar 5,54 ton pada perlakuan dosis pupuk 12 ton ha
-1
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mampu memberikan hasil terbaik. Dosis pupuk hijau yang optimal terhadap berat 

polong segar per petak netto (Gambar 4.8) dan berat polong segar per hektar (Gambar 

4.9) belum dapat diketahui, kurva berat polong segar per petak netto dan per hektar 

masih menunjukkan peningkatan sampai dosis terbesar. 

 

Gambar 4.9. Kurva pengaruh dosis pupuk hijau terhadap berat polong segar per 

hektar 

 


