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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Dan 

NPKTerhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Kacang Panjang (Vigna sinensis L.), 

sekaligus mengetahui interaksi Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Dan NPK Terhadap 

Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Kacang Panjang (Vigna sinensisL.). Penelitian ini 

merupakan percobaan lapangan yang dilaksanakandi Jalan Balai desa (Kebun Percobaan 

Fakultas Pertanian UPMI Medan), Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dengan 

ketinggian tempat sekitar ± 40 m dpl. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret  sampai Mei 

2017, dengan metode RAK (Rancangan Acak Kelompok) faktorial. Faktor pertama adalah pupuk 

organik cair yang terdiri dari 3 taraf yaitu C0= 0 ml/l air plot, C1= 5 ml/l air plot dan C2 = 7 ml/l 

air plot. Faktor kedua adalah pupuk NPK yang terdiri dari 3 taraf yaitu N0 = 0 g/plot, N1 =4 

g/plot dan N2 = 6 g/plot. Parameter yang diamati adalah Tinggi Tanaman (cm), Jumlah Cabang 

(unit), Umur Berbunga (hari), Umur Panen (hari), Panjang Polong (cm) dan Jumlah Polong 

Pertanaman Sampel (polong). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk 

organik cair menujukkan berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman (cm), jumlah cabang 

produktif (unit), umur berbunga (hari), panjang polong (cm) dan jumlah polong pertanaman 

sampel (polong), sedangkan berpengaruh tidak nyata terhadap umur panen (hari). Pemberian 

pupuk NPK menujukkan berbeda sangat nyata terhadap tinggi tanaman (cm), jumlah cabang 

produktif (cabang), umur berbunga (hari), umur panen (hari), panjang polong (cm) dan jumlah 

polong pertanaman sampel (polong).Interaksi pengaruh pemberian pupukorganik cair danNPK 

terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kacang panjangberpengaruh sangat nyata tiap-tiap 

peubah parameter yang diamati. 

Kata kunci : Kacang Panjang, Pupuk organik Cair, Pupuk NPK, Kecamatan Patumbak 

ABSTRACT 

This study aims to determine the Effect of Provision of Liquid Organic Fertilizer and NPKT on 

Growth and Production of Long Bean Plants (Vigna sinensis L.), as well as to find out the 

interaction of the Effects of Liquid and NPK Organic Fertilizer on Growth and Production of 

Long Bean Plants (Vigna sinensisL.). This research is a field experiment conducted at Jalan 

Balai Desa (Experimental Garden of the Faculty of Agriculture UPMI Medan), Patumbak 

District, Deli Serdang Regency with a height of about ± 40 m above sea level. The study was 

conducted in March to May 2017, using factorial randomized block design (RAK). The first 

factor is liquid organic fertilizer consisting of 3 levels, namely C0 = 0 ml / l water plot, C1 = 5 

ml / l water plot and C2 = 7 ml / l water plot. The second factor is NPK fertilizer consisting of 3 

levels, namely N0 = 0 g / plot, N1 = 4 g / plot and N2 = 6 g / plot. The parameters observed 

were Plant Height (cm), Number of Branches (units), Flowering Age (days), Harvest Age (days), 

Pod Length (cm) and Number of Planted Samples (pods). The results showed that the treatment 

of liquid organic fertilizer showed a very significant effect on plant height (cm), number of 

productive branches (units), flowering age (days), pod length (cm) and number of sample 

planting pods (pods), while the effect was not real effect on harvest age (days). NPK fertilizer 

showed very significant differences in plant height (cm), number of productive branches 

(branches), age of flowering (days), age of harvest (days), length of pods (cm) and number of 

pods planted samples (pods). Interaction effect of administration liquid organic fertilizer and 

NPK on the growth and production of long bean plants have a very significant effect on each 

parameter observed. 
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PENDAHULUAN 

Tanaman kacang panjang merupakan jenis kacang-kacangan yang sudah lama ditanam di Indonesia. 

Tetapi, pembudidayaan tanaman kacang panjang ini belum menjadi komoditas komersial oleh petani baik 

itu secara luas. Kurangnya informasi tentang kacang panjang serta belum adanya teknologi yang sesuai 

dengan kemampuan petani dan juga belum berkembangnya industri petani yang mengutamakan bahan 

baku kacang panjang inilah yang membuat masalah utama yang dihadapi oleh para petani. Pemerintah 

memprogramkan pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura termasuk tanaman 

palawija terutama kacang-kacangan. Itulah suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap tanaman kacang-

kacangan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk pada masa yang akan datang diperkirakan permintaan 

terhadap tanaman kacang-kacangan terutama kacang panjang akan terus meningkat. Kacang panjang itu 

bukan hanya untuk bahan pangan saja tetapi juga secara langsung diperlukan untuk memenuhi bahan 

konsumsi (Asrifah, 2010 ). Tanaman kacang panjang berasal dari daerah tropis India dan Afrika, terutama 

Abissinia ataupun Ethiopia. Selain bahan pangan sayur bukanlah makanan pokok melainkan hanya 

sebagai pelengkap. Sayur yang tumbuh didataran rendah tidak menghasilkan jumlah yang banyak 

melainkan sayur yang tumbuh didataran tinggi akan banyak tumbuh melimpah di Indonesia. Maka tak 

akan heran lagi jika kacang panjang banyak dikonsumsi. Tetapi di daerah perkotaan besar seperti di 

Kalimantan, Sulawesi dan juga Irian masih kekurangan sayur untuk di konsumsi. (Nazaruddin, 1993). 

Produktivitas kacang panjang masih rendah. Di Indonesia berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) 

tahun 1990, produksi kacang panjang sebanyak 194.690 ton dengan areal panen 98.176 ha. Dengan 

demikian produktivitas rata-ratanya 1,9 ton/ha. Dan pada tahun 1991 produksi kacang panjang mulai 

meningkat menjadi 222.672 ton dengan luas areal penanaman 100.768 ha sehingga produksi rata-rata 2,2 

ton per hektar.  Tetapi produktivitas itu masih lah dikatakan rendah maka dari itu untuk meningkatkan 

nya perlu teknik budidaya yang lebih baik lagi dari sebelum nya. (Haryanto, dkk, 2007). Salah satu 

alternatif untuk meningkatkan kesuburan tanah adalah melalui penggunaan dan pemakaian pupuk organik 

cair lengkap yang berkesinambungan yang sesuai dengan anjuran dapat mengurangi pemakaian urea 

sebanyak 40%. Senyawa ini juga mampu merangsang pertumbuhan dan kegiatan mikro organisme di 

dalam tanah, meningkatkan humus organik serta memperbaiki sifat fi sik tanah (Badan penelitian 

pengembangan pertanian, 1990). Aplikasi pupuk organik cair lengkap telah dilakukan terhadap produksi 

kacang panjang dengan konsentrasi 4 cc/liter air dan menunjukkan hasil positif berupa peningkatan 

produksi dan kualitas panjang polong (Bakrie, 2003). Hara N,P,K merupakan hara yang sangat 

dibutuhkan pada tanaman kacang panjang untuk tumbuh dan berproduksi, dimana untuk setiap polong 

yang dihasilkan memerlukan 27,4 kg N, 4,8 kg P dan 18,4 kg K (Cooke, 2007). Tanggapan tanaman 

terhadap pupuk yang diberikan bergantung pada jenis pupuk dan tingkat kesuburan tanah. Pemberian 

pupuk yang tepat jumlah yang sesuai akan memacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil 

(Simatupang, et al.,2009). Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

untuk mengetahui “Pengaruh Pemberian Pupuk Cair Organik dan NPK Terhadap Pertumbuhan dan 

Produksi Kacang Panjang (Vigna sinensis L.)”. Penelitian ini dilakukan pada komoditi kacang panjang 

(Vigna sinensis L.) yang bertujuan untuk mengetahui respon dari pemberian Pupuk Cair Organik dan 

Pupuk NPK serta interaksinya berorientasi pada peningkatan produksi tanaman kacang panjang. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok ( RAK)  dengan dua faktor penelitian 

yaitu: Faktor I pemberian pupuk organik cair lengkap (C) terdiri 3 taraf perlakuan yaitu:C0 = Kontrol C1 

= 2 ml/plot C2 = 4 ml/plot. Faktor II pemberian pupuk NPK (N) dengan 3 taraf perlakuan yaitu: N0 = 

Kontrol 1 = 2 kg/plot  N2= 3 kg/plot. Berdasarkan model linier penelitian di analisis dengan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) sebagai berikut: 

Yijk = µ + αi + βj + γk + (βγ)jk + ∑ijk 

Yijk= Hasil pengamatan dari faktor pemberian pupuk organik cair (C)  pada taraf  ke-j dan faktor 

pemberian pupuk NPK (N) pada taraf ke-k dalam ulangan ke-i. µ=  Pengaruh nilai tengah. αi= Pengaruh 

ulangan ke-i. βj= Pengaruh pemberian pupuk organik cair (C) pada taraf  ke-j.γk = Pengaruh pemberian 

pupuk NPK (N) pada taraf ke-k. (βγ)jk=Pengaruh interaksi pemberian pupuk organik cair (C) pada taraf  

ke-j dan pemberian pupuk NPK (N)  pada taraf  ke-k. ∑ijk= Pengaruh galat dari faktor pemberian pupuk 

organik cair (C) pada taraf ke-j dan faktor pemberian pupuk NPK (N) pada taraf ke-k dalam ulangan ke-i  

Pengamatan Parameter  

Penelitian ini akan dilakukan pengamatan pada tinggi tanaman, jumlah cabang, umur berbunga, 

umur panen, panjang polong,jumlah polong pertanaman sampel yang diuraikan sebagai berikut : 1.Tinggi 

Tanaman (cm). Pengamatan tinggi tanaman dilakukan pada saat tanaman berumur 14,28 sampai 42 hari 

setelah tanam (hst). Tinngi tanaman diukur mulai dari pangkal batang hingga titik tumbuh.. 2. Jumlah 
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Cabang (Unit) Jumlah cabang yang dihitung adalah cabang dari batang utama, dilakukan pengamatan 

pada berumur 14,28 sampai 42 hari setelah tanam (hst).. 3. Umur Berbunga (Hari). Umur bunga adalah 

kondisi dimana tanaman mengalami fase generatif  dan fase pembungaan, umur berbunga diawali setelah 

tanamn mengeluarkan bunga sekitar 60 %.. 4. Umur Panen (HST) Umur panen 45 hari setelah tanam. 

Kriteria panen adalah ditandai sesudah polong  terisi penuh  dan warna polongnya hijau merata sampai 

hijau keputihan.5.  Panjang polong (cm). Pengukuran panjang polong diambil dari seluruh tanaman 

sempel dengan mengukur panjang polong. 6. Jumlah polong pertanaman sampel (polong) Pengamatan 

dilakukan terhadap semua jumlah polong setiap tanaman sampel dengan menghitung jumlah polong. 

Pengamatan ini dilakukan pada saat panen. 

HASIL 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

 Data pengamatan rataan tinggi tanaman (cm) serta daftar sidik ragam umur 14, 28 dan 42 hari setelah 

tanam dapat dilihat pada lampiran 3 sampai lampiran 8. Dari hasil uji statistik tinggi tanaman dapat 

dilihat bahwa pemberian pupuk organik cair berpengaruh nyata pada umur 14 hari setelah tanam dan 

berpengaruh sangat nyata pada umur 28 dan 42 hari setelah tanam. Rataan tinggi tanaman (cm) pada 

umur 14, 28 dan 42 hari setelah tanam pada perlakuan pupuk organik cair (C) dapat dilihat pada Tabel 

1 dan grafiknya dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.  

Tabel 1. Rataan tinggi tanaman (cm) pada perlakuan pupuk organik cair (C) 

Perlakuan Pupuk 

 

Tinggi Tanaman (cm) 

Organik Cair (C) 14 hst 28 hst 42 hst 

C0 (0 ml/l air plot) 24,07 a 138,20 ab 176,66 ab 

C1 (5 ml/l air plot)  24,02 ab 136,11 b 169,22 b 

C2 (7 ml/l air/plot) 22,94 b 145,00 a 182,40 a 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata menurut Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf uiji 5 %  

 

Dari tabel 1 dilihat bahwa pada umur 42 hari setelah tanam, pemberian pupuk organik cair untuk 

tinggi tanaman menunjukkan berpengaruh yang sangat nyata dengan dosis C2 (7 ml/l air plot) dengan 

tinggi tanaman 182,40 cm berbeda sangat nyata pada pemberian C1 (5 ml/l air plot) dengan tinggi 

tanaman 169,22 cm. Grafik hasil regresi linear pengaruh pertumbuhan kacang panjang pada perlakuan 

pupuk organik cair (ml/l air plot) terhadap tinggi tanaman (cm) umur 42 hari setelah tanam dapat 

dilihat pada Gambar 1 dibawah ini : 

 
 Gambar 1. Hubungan pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap tinggi  

tanaman pada umur 42 hari setelah tanam pada taraf 5 % 

Pada (Gambar 1) dapat dilihat bahwa pemberian pupuk organik cair memberikan pengaruh terhadap 

tinggi tanaman dan menunjukkan hubungan linear dengan persamaan regresi : 

 Ŷ = 2,869X + 173,2 ; R2 = 0,188 

Pemberian pupuk organik cair sebanyak 7 ml/l air plot menghasilkan rata-rata tinggi tanaman terbesar 

dan 5 ml/l air plot menghasilkan rata-rata tinggi tanaman yang terendah. 
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2. Jumlah cabang (unit)  

Data pengamatan rataan jumlah cabang (unit) serta daftar sidik ragam umur 14, 28 dan 42 hari setelah 

tanam dapat dilihat pada lampiran 9 sampai lampiran 14. Dari hasil uji statistik jumlah cabang dapat 

dilihat bahwa pemberian pupuk organik cair berpengaruh nyata pada umur 14 hari setelah tanam dan 

berpengaruh sangat nyata pada umur 28 dan 42 hari setelah tanam. 

Rataan jumlah cabang (unit) pada umur 14, 28 dan 42 hari setelah tanam pada perlakuan pupuk 

organik cair (C) dapat dilihat pada Tabel 2 dan grafiknya dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.  

Tabel 2. Rataan jumlah cabang (unit) pada perlakuan pupuk organik cair (C) 

Perlakuan Pupuk 

 

Jumlah Cabang (unit) 

Organik Cair (C) 14 hst 28 hst 42 hst 

C0 (0 ml/l air plot) 0,96 ab 9,73 a 19,51 b 

C1 (5 ml/l air plot) 1,00 a 8,99 b 20,36 ab 

C2 (7 ml/l air/plot) 0,92 b 9,32 ab 20,47 a 

Keterangan :    Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata menurut Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf uiji 5 %   

Dari tabel 2 dilihat bahwa pada umur 42 hari setelah tanam, pemberian pupuk organik cair untuk 

jumlah cabang (unit) menunjukkan berpengaruh yang sangat nyata dengan dosis C2 (7 ml/l air plot) 

dengan jumlah cabang 20,47 unit berbeda sangat nyata pada pemberian C0 (0 ml/l air plot) dengan 

jumlah cabang 19,51 unit. Grafik hasil regresi linear pengaruh pertumbuhan kacang panjang pada 

perlakuan pupuk organik cair (ml/l air plot) terhadap jumlah cabang (unit) umur 42 hari setelah tanam 

dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini : 

 
Gambar 2. Hubungan pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap jumlah cabang pada umur 42 

hari setelah tanam pada taraf 5 % 

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk organik cair memberikan pengaruh terhadap 

jumlah cabang dan menunjukkan hubungan linear dengan persamaan regresi : 

 Ŷ = 0,481X + 19,63 ; R2 = 0,834 

Pemberian pupuk organik cair sebanyak 7 ml/l air plot menghasilkan rata-rata jumlah cabang 

terbanyak dan 0 ml/l air plot menghasilkan rata-rata jumlah cabang yang terendah. 

 

3. Umur Berbunga (hari) 

Data pengamatan rataan umur berbunga (hari) serta daftar sidik ragam mengeluarkan bunga sekitar 60 

% dapat dilihat pada lampiran 15 sampai lampiran 16. Dari hasil uji statistik umur berbunga dapat 

dilihat bahwa pemberian pupuk organik cair berpengaruh sangat nyata mengeluarkan bunga sekitar 60 

%. Rataan umur berbunga (hari) mengeluarkan bunga sekitar 60 % pada perlakuan pupuk organik cair 

(C) dapat dilihat pada Tabel 3 dan grafiknya dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.  

Tabel 3. Rataan umur berbunga (hari) pada perlakuan pupuk organik cair (C) 

Pupuk Organik 

Cair (C) 

Umur Berbunga 

(hari) 
Notasi 

C0 32,00 A 

C1 31,66 Ab 

C2 31,55 B 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata menurut Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf uiji 5 %   
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Dari tabel 3 dilihat pemberian pupuk organik cair untuk umur berbunga (hari) menunjukkan 

berpengaruh sangat nyata dengan dosis C0 (0 ml/l air plot) dengan umur berbunga 32,00 hari 

berpengaruh sangat nyata pada pemberian C2 (7 ml/l air plot) dengan umur berbunga 31,55 hari. 

Grafik hasil regresi linear pengaruh pertumbuhan kacang panjang pada perlakuan pupuk organik cair 

(ml/l air plot) terhadap umur berbunga (hari) mengeluarkan bunga sekitar 60 % dapat dilihat pada 

Gambar 3 dibawah ini : 

 
Gambar 3. Hubungan pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap umur berbunga  

mengeluarkan bunga sekitar 60 % pada taraf 5 % 

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk organik cair memberikan pengaruh terhadap 

umur berbunga dan menunjukkan hubungan linear dengan persamaan regresi : 

 Ŷ = 0,222X + 31,96 ; R2 = 0,923 

Pemberian pupuk organik cair sebanyak 0 ml/l air plot menghasilkan rata-rata umur berbunga yang 

terlambat dan 7 ml/l air plot menghasilkan rata-rata umur berbunga yang tercepat. 

 

4. Umur Panen (hari) 

Data pengamatan rataan umur panen serta daftar sidik ragam dapat dilihat pada lampiran 17 sampai 

lampiran 20. Dari hasil uji statistik umur panen bahwa pemberian pupuk organik cair tidak berbeda 

nyata. Rataan umur panen (hari) pada perlakuan pupuk organik cair (C) dapat dilihat pada Tabel 4 dan 

grafiknya dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini.  

Tabel 4. Rataan umur panen (hari) panen 1 dan panen 2 pada perlakuan pupuk organik cair (C) 

Pupuk Organik Cair (C) Umur Panen (hari) Notasi 

C0 (0 ml/l air plot) 51,33 A 

C1 (5 ml/l air plot) 51,66 A 

C2 (7 ml/l air/plot) 51,66 A 

Keterangan :     Angka-angka yang diikuti oleh huruf  kecil yang tidak sama pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata menurut Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf uiji 5 %   

 

Dari tabel 4 dilihat pemberian pupuk organik cair untuk umur panen (hari) menunjukkan tidak 

berbeda nyata dengan dosis C2 (7 ml/l air plot) dengan umur panen 51,66 hari tidak berbeda nyata 

pada pemberian C0 (0 ml/l air plot) dengan umur panen 51,33 hari.  

Grafik hasil regresi linear pengaruh produksi kacang panjang pada perlakuan pupuk organik cair (ml/l 

air plot) terhadap umur panen dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini : 
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Gambar 4. Hubungan pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap umur panen  pada taraf 5 % 

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk organik cair memberikan pengaruh terhadap 

umur panen dan menunjukkan hubungan linear dengan persamaan regresi : 

 Ŷ = 0,1667X + 51,389 ; R2 = 0,75  

Pemberian pupuk organik cair sebanyak 7 ml/l air plot menghasilkan rata-rata umur panen yang 

terlambat dan 0 ml/l air plot menghasilkan rata-rata umur berbunga yang tercepat. 

 

5. Panjang Polong (cm) 

Data pengamatan rataan panjang polong panen 1 dan panen 2  serta daftar sidik ragam dapat dilihat 

pada lampiran 21 sampai lampiran 24. Dari hasil uji statistik panjang polong panen 1 dan 2 dapat 

dilihat bahwa pemberian pupuk organik cair berpengaruh sangat nyata. Rataan panjang polong (cm) 

pada perlakuan pupuk organik cair (C) dapat dilihat pada Tabel 5 dan grafiknya dapat dilihat pada 

Gambar 5 dibawah ini.  

Tabel 5. Rataan panjang polong (cm) panen 1 dan panen 2 pada perlakuan pupuk organik cair (C) 

P    

 erlakuan Pupuk Panjang Polong (cm) 

Organik Cair (C) Panen I Panen II 

C0 (0 ml/l air plot) 19,84 ab 19,61 b 

C1 (5 ml/l air plot) 19,82 b 20,25 a 

C2 (7 ml/l air/plot) 19,93 a 19,73 ab 

Keterangan :     Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata menurut Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf uiji 5 %   

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa pada panen 2, pemberian pupuk organik cair untuk panjang polong 

(cm) menunjukkan berpengaruh yang sangat nyata dengan dosis C1 (5 ml/l air plot) dengan panjang 

polong 20,25 cm berbeda sangat nyata pada pemberian C0 (0 ml/l air plot) dengan panjang polong 

19,61 cm.  Grafik hasil regresi linear pengaruh produksi kacang panjang pada perlakuan pupuk 

organik cair (ml/l air plot) terhadap panjang polong (cm) panen 2 dapat dilihat pada Gambar 5 

dibawah ini : 

 
Gambar 5.   Hubungan pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap panjang polong panen 2 pada 

taraf 5 % 
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Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk organik cair memberikan pengaruh terhadap 

panjang polong dan menunjukkan hubungan linear dengan persamaan regresi : 

 Ŷ = 0,057X + 19,81 ; R2 = 0,028 

Pemberian pupuk organik cair sebanyak 5 ml/l air plot menghasilkan rata-rata panjang polong 

terpanjang dan 0 ml/l air plot menghasilkan rata-rata jumlah panjang polong yang terendah. 

 

6. Jumlah Polong Pertanaman Sampel (polong) 

Data pengamatan rataan jumlah polong pertanaman sampel panen 1 dan panen 2  serta daftar sidik 

ragam dapat dilihat pada lampiran 25 sampai lampiran 28. Dari hasil uji statistik jumlah polong 

pertanaman sampel panen 1 dan 2 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk organik cair berpengaruh 

sangat nyata. Rataan jumlah polong pertanaman sampel (polong) pada perlakuan pupuk organik cair 

(C) dapat dilihat pada Tabel 6 dan grafiknya dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini.  

Tabel 6. Rataan jumlah polong pertanaman sampel (polong) panen 1 dan panen 2 pada perlakuan   pupuk 

organik cair (C) 

Perlakuan Pupuk 

Organik Cair (C) Jumlah Polong Pertanaman Sampel (polong 

 

Panen I Panen II 

C0 (0 ml/l air plot) 6,07 ab 5,33 b 

C1 (5 ml/l air plot) 5,77 b 5,51 ab 

C2 (7 ml/l air/plot) 7,14 a 5,73 a 

Keterangan :    Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata menurut Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf uiji 5 %   

 

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa pada panen 2, pemberian pupuk organik cair untuk jumlah polong 

pertanaman sampel (polong) menunjukkan berpengaruh yang sangat nyata dengan dosis C2 (7 ml/l air 

plot) dengan jumlah polong pertanaman sampel 5,73 polong berbeda sangat nyata pada pemberian C0 

(0 ml/l air plot) dengan jumlah polong pertanaman sampel 5,33 polong. Grafik hasil regresi linear 

pengaruh produksi kacang panjang pada perlakuan pupuk organik cair (ml/l air plot) terhadap jumlah 

polong pertanaman sampel (cm) panen 2 dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini : 

 
Gambar 6.   Hubungan pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap jumlah polong pertanaman 

sampel panen 2 pada taraf 5 % 

Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk organik cair memberikan pengaruh terhadap 

jumlah polong pertanaman sampel dan menunjukkan hubungan linear dengan persamaan regresi : 

 Ŷ = 0,203X + 5,323 ; R2 = 0,997 

Pemberian pupuk organik cair sebanyak 7 ml/l air plot menghasilkan rata-rata jumlah polong 

pertanaman sampel terbanyak dan 0 ml/l air plot menghasilkan rata-rata jumlah polong pertanaman 

sampel yang terendah. 

Pengaruh Pemberian Pupuk NPK (N) Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Kacang Panjang 

(Vigna sinensis. L) 

Tinggi Tanaman (cm) 

Data pengamatan rataan tinggi tanaman (cm) serta daftar sidik ragam umur 14, 28 dan 42 hari setelah 

tanam dapat dilihat pada lampiran 3 sampai lampiran 8. Dari hasil uji statistik tinggi tanaman dapat 
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dilihat bahwa pemberian pupuk NPK berpengaruh nyata pada umur 14 hari setelah tanam dan 

berpengaruh sangat nyata pada umur 28 dan 42 hari setelah tanam. Rataan tinggi tanaman (cm) pada 

umur 14, 28 dan 42 hari setelah tanam pada perlakuan pupuk NPK (N) dapat dilihat pada Tabel 7 dan 

grafiknya dapat dilihat pada Gambar 7 dibawah ini.  

Tabel 7. Rataan tinggi tanaman (cm) pada perlakuan pupuk NPK (N) 

Perlakuan 

Pupuk NPK Tinggi Tanaman (cm) 

 

14 hst 28 hst  42 hst 

N0 (0 g/plot) 23,88 ab 137,24 ab 173,37 ab 

N1 (4 g/plot) 23,42 b 133,80 b 173,07 b 

N2 (6 g/plot) 27,73 a 148,47 a 181,84 a 

Keterangan :    Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata menurut Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf uiji 5 %   

Dari tabel 7 dilihat bahwa pada umur 42 hari setelah tanam, pemberian pupuk NPK untuk tinggi 

tanaman menunjukkan berpengaruh yang sangat nyata dengan dosis N2 (6 g/plot) dengan tinggi 

tanaman 181,84 cm berbeda sangat nyata pada pemberian N1 (4 g/plot) dengan tinggi tanaman 173,07 

cm. Grafik hasil regresi linear pengaruh pertumbuhan kacang panjang pada perlakuan pupuk NPK 

(g/plot) terhadap tinggi tanaman (cm) umur 42 hari setelah tanam dapat dilihat pada Gambar 7 

dibawah ini : 

 
Gambar 7. Hubungan pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap tinggi tanaman pada umur 42 hari 

setelah tanam pada taraf 5 % 

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk NPK memberikan pengaruh terhadap tinggi 

tanaman dan menunjukkan hubungan linear dengan persamaan regresi : 

 Ŷ = 4,231X + 171,8 ; R2 = 0,723 

Pemberian pupuk NPK sebanyak 6 g/plot menghasilkan rata-rata tinggi tanaman terbesar dan 4 g/plot 

menghasilkan rata-rata tinggi tanaman yang terendah. 

 

Jumlah cabang (unit) 

Data pengamatan rataan jumlah cabang (unit) serta daftar sidik ragam umur 14, 28 dan 42 hari setelah 

tanam dapat dilihat pada lampiran 9 sampai lampiran 14. Dari hasil uji statistik jumlah cabang dapat 

dilihat bahwa pemberian pupuk NPK berpengaruh nyata pada umur 14 hari setelah tanam dan 

berpengaruh sangat nyata pada umur 28 dan 42 hari setelah tanam. Rataan jumlah cabang (unit) pada 

umur 14, 28 dan 42 hari setelah tanam pada perlakuan pupuk NPK (N) dapat dilihat pada Tabel 8 dan 

grafiknya dapat dilihat pada Gambar 8 dibawah ini.  
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Tabel 8. Rataan jumlah cabang (unit) pada perlakuan pupuk NPK (N) 

Perlakuan Pupuk NPK Jumlah Cabang (unit) 

 

14 hst 28 hst  42 hst 

N0 (0 g/plot) 1,03 a 9,03 b 19,03 b 

N1 (4 g/plot) 0,85 b 9,17 ab 19,51 ab 

N2 (6 g/plot) 1,00 ab 9,84 a 21,81 a 

Keterangan :     Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata menurut Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf uiji 5 %   

 

Dari tabel 8 dilihat bahwa pada umur 42 hari setelah tanam, pemberian pupuk NPK untuk jumlah 

cabang (unit) menunjukkan berpengaruh yang sangat nyata dengan dosis N2 (6 g/plot) dengan jumlah 

cabang 21,81 unit berbeda sangat nyata pada pemberian N0 (0 g/plot) dengan jumlah cabang 19,03 

unit. Grafik hasil regresi linear pengaruh pertumbuhan kacang panjang pada perlakuan pupuk NPK 

(g/plot) terhadap jumlah cabang (unit) umur 42 hari setelah tanam dapat dilihat pada Gambar 8 

dibawah ini : 

 
Gambar 8. Hubungan pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap jumlah cabang pada umur 42 hari 

setelah tanam pada taraf 5 % 

Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk NPK memberikan pengaruh terhadap jumlah 

cabang dan menunjukkan hubungan linear dengan persamaan regresi : 

 Ŷ = 1,388X + 18,73 ; R2 = 0,875 

Pemberian pupuk NPK sebanyak  6 g/plot menghasilkan rata-rata jumlah cabang terbanyak dan 0 

g/plot menghasilkan rata-rata jumlah cabang yang terendah. 

 

Umur Berbunga (hari) 

Data pengamatan rataan umur berbunga (hari) serta daftar sidik ragam mengeluarkan bunga sekitar 60 

% dapat dilihat pada lampiran 15 sampai lampiran 16. Dari hasil uji statistik umur berbunga dapat 

dilihat bahwa pemberian pupuk NPK berpengaruh sangat nyata mengeluarkan bunga sekitar 60 %. 

Rataan umur berbunga (hari) mengeluarkan bunga sekitar 60 % pada perlakuan pupuk NPK (N) dapat 

dilihat pada Tabel 9 dan grafiknya dapat dilihat pada Gambar 9 dibawah ini.  

Tabel 9. Rataan umur berbunga (hari) pada perlakuan pupuk NPK (N) 

Pupuk NPK (N) Umur Berbunga (hari) Notasi 

N0 (0 g/plot) 31,55 ab 

N1 (4 g/plot) 32,33 a 

N2 (6 g/plot) 31,33 B 

Keterangan :     Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata menurut Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf uiji 5 %   

  

Dari tabel 9 dilihat pemberian pupuk NPK untuk umur berbunga (hari) menunjukkan berpengaruh 

sangat nyata dengan dosis N1 (4 g/plot) dengan umur berbunga 32,33 hari berbeda sangat  nyata pada 

pemberian N2 (6 g/plot) dengan umur berbunga 31,33 hari. Grafik hasil regresi linear pengaruh 
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pertumbuhan kacang panjang pada perlakuan pupuk NPK (g/plot) terhadap umur berbunga (hari) 

mengeluarkan bunga sekitar 60 % dapat dilihat pada Gambar 9 dibawah ini : 

 
Gambar 9. Hubungan pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap umur berbunga mengeluarkan 

bunga sekitar 60 % pada taraf 5 % 

Pada Gambar 9 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk NPK memberikan pengaruh terhadap umur 

berbunga dan menunjukkan hubungan linear dengan persamaan regresi : 

 Ŷ = 0,111X + 31,85 ; R2 = 0,044 

Pemberian pupuk NPK sebanyak 4 g/plot menghasilkan rata-rata umur berbunga yang tercepat dan 6 

g/plot menghasilkan rata-rata umur berbunga yang terlambat. 

 

Umur Panen (hari) 

Data pengamatan rataan umur panen  serta daftar sidik ragam dapat dilihat pada lampiran 17 sampai 

lampiran 20. Dari hasil uji statistik umur panen dapat dilihat bahwa pemberian pupuk NPK 

berpengaruh sangat nyata.  Rataan umur panen (hari) pada perlakuan pupuk NPK (N) dapat 

dilihat pada Tabel 10 dan grafiknya dapat dilihat pada Gambar 10 dibawah ini.  

Tabel 10. Rataan umur panen pada perlakuan pupuk NPK (N) 

Pupuk NPK (N) Umur Panen (hari) Notasi 

N0 (0 g/plot) 50,66 Ab 

N1 (4 g/plot) 52,00 A 

N2 (6 g/plot) 52,00 A 

Keterangan :     Angka-angka yang diikuti oleh huruf  kecil yang  sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata menurut Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

pada taraf uiji 5 %   

 

Dari tabel 10 dilihat pemberian pupuk NPK untuk umur panen (hari) menunjukkan berpengaruh 

sangat nyata dengan dosis C2 (7 ml/l air plot) dengan umur panen 52,00 hari berpengaruh sangat 

nyata pada pemberian C0 (0 ml/l air plot) dengan umur panen 50,00 hari. Grafik hasil regresi linear 

pengaruh produksi kacang panjang pada perlakuan pupuk NPK (g/plot) terhadap umur panen (hari) 

dapat dilihat pada Gambar 10 dibawah ini : 

 
           Gambar 10. Hubungan pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap umur panen pada taraf 5 % 

Pada Gambar 10 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk NPK memberikan pengaruh terhadap umur 

panen dan menunjukkan hubungan linear dengan persamaan regresi : 

 Ŷ = 0,6667X+ 50,889; R2 = 0,75 
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Pemberian pupuk NPK sebanyak 7 ml/l air plot menghasilkan rata-rata umur panen yang terlambat 

dan 0 ml/l air plot menghasilkan rata-rata umur berbunga yang tercepat. 

 

Panjang Polong (cm) 

Data pengamatan rataan panjang polong panen 1 dan panen 2  serta daftar sidik ragam dapat dilihat 

pada lampiran 21 sampai lampiran 24. Dari hasil uji statistik panjang polong panen 1 dan 2 dapat 

dilihat bahwa pemberian pupuk NPK berpengaruh sangat nyata. Rataan panjang polong (cm) pada 

perlakuan pupuk NPK (N) dapat dilihat pada Tabel 11 dan grafiknya dapat dilihat pada Gambar 11 

dibawah ini.  

Tabel 11. Rataan panjang polong (cm) panen 1 dan panen 2 pada perlakuan pupuk NPK (N) 

Perlakuan Pupuk NPK Panjang Polong (cm) 

 

Panen I Panen II 

N0 (0 g/plot) 20,08 a 20,01 ab 

N1 (4 g/plot) 19,85 ab 19,22 b 

N2 (6 g/plot) 19,65 b 20,36 a 

Keterangan :     Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata menurut Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf uiji 5 %   

 

Dari tabel 11 dapat dilihat bahwa pada panen 2, pemberian pupuk NPK untuk panjang polong (cm) 

menunjukkan berpengaruh yang sangat nyata dengan dosis N2 (6 g/plot) dengan panjang polong 

20,36 cm berbeda sangat nyata pada pemberian N1 (4 g/plot) dengan panjang polong 19,22 cm. 

Grafik hasil regresi linear pengaruh produksi kacang panjang pada perlakuan pupuk NPK (g/plot) 

terhadap panjang polong (cm) panen 2 dapat dilihat pada Gambar 11 dibawah ini : 

 
Gambar 11. Hubungan pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap panjang polong  

panen 2 pada taraf 5 % 

Pada Gambar 11 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk NPK memberikan pengaruh terhadap panjang 

polong dan menunjukkan hubungan linear dengan persamaan regresi : 

 Ŷ = 0,178X + 19,68 ; R2 = 0,092 

Pemberian pupuk NPK sebanyak 6 g/plot menghasilkan rata-rata panjang polong terpanjang dan 4 

g/plot menghasilkan rata-rata jumlah panjang polong yang terendah. 

 

Jumlah Polong Pertanaman Sampel (polong) 

Data pengamatan rataan jumlah polong pertanaman sampel panen 1 dan panen 2  serta daftar sidik 

ragam dapat dilihat pada lampiran 25 sampai lampiran 28. Dari hasil uji statistik jumlah polong 

pertanaman sampel panen 1 dan 2 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk NPK berpengaruh sangat 

nyata. Rataan jumlah polong pertanaman sampel (polong) pada perlakuan pupuk NPK (N) dapat 

dilihat pada Tabel 12 dan grafiknya dapat dilihat pada Gambar 12 dibawah ini.  
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Tabel 12. Rataan jumlah polong pertanaman sampel (polong) panen 1 dan panen 2 pada perlakuan  

pupuk NPK (N) 

Perlakuan Pupuk NPK Jumlah Polong Pertanaman Sampel (polong) 

 

Panen I Panen II 

N0 (0 g/plot) 5,84 b 5,29 ab 

N1 (4 g/plot) 6,47 ab 5,07 b 

N2 (6 g/plot) 6,66 a 6,22 a 

Keterangan :     Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata menurut Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf uiji 5 %   

  

Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa pada panen 2, pemberian pupuk NPK untuk jumlah polong 

pertanaman sampel (polong) menunjukkan berpengaruh yang sangat nyata dengan dosis N2 (6 g/plot) 

dengan jumlah polong pertanaman sampel 6,22 polong berbeda sangat nyata pada pemberian N1 (4 

g/plot) dengan jumlah pertanaman sampel 5,07 polong. Grafik hasil regresi linear pengaruh produksi 

kacang panjang pada perlakuan pupuk NPK (g/plot) terhadap jumlah polong pertanaman sampel (cm) 

panen 2 dapat dilihat pada Gambar 12 dibawah ini : 

 
Gambar 12. Hubungan pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap jumlah polong   

pertanaman sampel panen 2 pada taraf 5 % 

Pada Gambar 12 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk NPK memberikan pengaruh terhadap jumlah 

polong pertanaman sampel dan menunjukkan hubungan linear dengan persamaan regresi : 

 Ŷ = 0,463X + 5,063 ; R2 = 0,578 

Pemberian pupuk NPK sebanyak 6 g/plot menghasilkan rata-rata jumlah polong pertanaman sampel 

terbanyak dan 4 g/plot menghasilkan rata-rata jumlah polong pertanaman sampel yang terendah. 

 

Interaksi Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair dan Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan Dan 

Produksi Kacang Panjang (Vigna sinensis. L) 

Data pengamatan rataan serta data sidik ragam pertumbuhan dan produksi kacang panjang yaitu 

tinggi tanaman, jumlah cabang, umur berbunga, umur panen, panjang polong dan jumlah polong 

pertanaman sampel dapat dilihat pada lampiran 3 sampai lampiran 28, dan interaksi dari pupuk organik 

cair dan pupuk NPK dapat dilihat pada lampiran 29. Dari uji statistik yang dilakukan tiap peubah yang 

diamati pada perlakuan pupuk organik cair menujukkan pengaruh yang sangat nyata pada tinggi tanaman, 

jumlah cabang, umur berbunga, panjang polong dan jumlah polong pertanaman sampel tetapi yang tidak 

berpengaruh nyata pada umur panen. pada perlakuan pupuk NPK menujukkan pengaruh yang sangat 

nyata pada tinggi tanaman, jumlah cabang, umur berbunga, panjang polong dan jumlah polong 

pertanaman sampel tetapi yang tidak berpengaruh nyata pada umur panen. Namun secara visual 

pangamatan pertumbuhan dilapangan yang terbaik adalah C1N2 (5 ml/l air plot + 6 g/plot) sedangkan 

produksi adalah C2N2 (7 ml/l air plot + 6 g/plot) menunjukkan pertumbuhan dan produksi yang baik dari 

tiap-tiap peubah yang diamati. 



 

ISSN(Cetak)  : 2620-6048 

ISSN(Online) : 2686-6641 
 

366 Regional Development Industry & Health Science, Technology and Art of Life 

 

Tabel 13. Rataan interaksi pemberian pupuk organik cair dan pupuk NPK pertumbuhan dan  

produksi kacang panjang (Vigna sinensis. L) 

Pupuk 

Organik 

Cair (C) 

dan Pupuk 

NPK (N) 

1. 

Tinggi 

Tanaman 

(cm) 42 hst 

2. Jumlah 

Cabang 

(unit) 42 

hst 

3. Umur 

Berbunga 

(hari) 60 % 

4. umur panen 

(hari) panen 2 

5. Panjang 

Polong (hari) 

Panen 2 

6. Jumlah 

Polong/tanaman 

Sampel 

(polong) Panen 

2 

C0N0 184,57 abc 17,88 d 30,66 d 51 bc 
 

20,21 bc 5,44 bc 

C0N1 179,74 bcd 19,44 c 33,33 a 52 ab 18,20 d 5,66 abc 

C0N2 165,68 bc 21,22 abc 32,00 bc 51 bc 20,43 a 4,88 cd 

C1N0 153,28 d 19,10 cd 31,66 cd 51 bc 20,19 bcd 4,99 bcd 

C1N1 164,03 cd 19,77 bcd 32,00 bc 52 ab 20,23 abc 4,99 bcd 

C1N2 190,36 a 22,22 a 31,33 bcd 52 ab 20,34 a 6,55 ab 

C2N0 

182,27 

abcd 20,11 bc 32,33 abc 50 c 19,63 cd 5,44 bc 

C2N1 175,46 c 19,32 cd 31,66 cd 52 ab 19,23 cd 4,55 d 

C2N2 189,47 ab 21,99 ab 30,66 d 53 a 20,32 ab 7,22 a 

Keterangan :      Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata menurut Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf uiji 5 %   

 

Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa tinggi tanaman terbesar pada umur 42 hst diperoleh 190,36 cm 

dari perlakuan C1N2 (5 ml/l air plot + 6 g/plot) sementara tinggi tanaman yang terendah 153,28 cm 

diperoleh pada perlakun C1N0 (5 ml/l air plot + 0 g/plot).  Jumlah cabang terbanyak pada umur 42 

hst diperoleh 22,22 unit dari perlakuan C1N2 (5 ml/l air plot + 6 g/plot) sementara jumlah cabang yang 

terendah 17,88 unit diperoleh pada perlakun C0N0 (0 ml/l air plot + 0 g/plot). Umur berbunga terlambat 

diperoleh 33,33 hari dari perlakuan C0N1 (0 ml/l air plot + 4 g/plot) sementara umur berbunga yang 

tercepat 30,66 hari diperoleh pada perlakun C0N0 (0 ml/l air plot + 0 g/plot). Umur panen terlambat 

diperoleh 53,00 C2N2 (7 ml/l air plot + 6 g/plot) sementera umur panen yang tercepat C2N0 (7 ml/l air 

plot + 0 g/plot) diperoleh 50 hari. Panjang polong terpanjang panen 2 diperoleh 20,34 hari dari perlakuan 

C1N2 (5 ml/l air plot + 6 g/plot) sementara panjang polong panen 2 yang terendah 18,20 hari diperoleh 

pada perlakun C0N1 (0 ml/l air plot + 4 g/plot).  Jumlah polong pertanaman panen 2 terpanjang diperoleh 

7,22 polong dari perlakuan C2N2 (7 ml/l air plot + 6 g/plot) sementara jumlah polong pertanaman panen 

2 yang terendah 4,55 polong diperoleh pada perlakun C2N1 (7 ml/l air plot + 4 g/plot). 

KESIMPULAN 

Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk organik cair menujukkan 

berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman (cm), jumlah cabang produktif (unit), umur berbunga 

(hari), panjang polong (cm) dan jumlah polong pertanaman sampel (polong), sedangkan berpengaruh 

tidak nyata terhadap umur panen (hari). Pemberian pupuk NPK menujukkan berbeda sangat nyata 

terhadap tinggi tanaman (cm), jumlah cabang produktif (cabang), umur berbunga (hari), umur panen 

(hari), panjang polong (cm) dan jumlah polong pertanaman sampel (polong).Interaksi pengaruh 

pemberian pupuko rganik cair dan NPK terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kacang 

panjangberpengaruh sangat nyata tiap-tiap peubah parameter yang diamati. 
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