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Abstrak 

 

Buncis tegak memiliki habitus tanaman yang tegak, tidak seperti buncis rambat 

yang memiliki habitus merambat. Buncis tegak selain mempunyai potensi produksi tinggi, 

pembudidayaannya tidak memerlukan ajir, sehingga dapat mengehemat biaya produksi 

sebesar 30 % dibandingkan dengan buncis tipe merambat (Sumpena dan Hilman, 2000). 

Hingga kini, penggunaan mulsa plastik sudah menjadi standar umum dalam produksi 

tanaman sayuran yang bernilai ekonomis tinggi, baik di negara-negara maju maupun di 

negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, penggunaan mulsa organik berupa 

tanaman penutup tanah masih belum biasa dilakukan oleh petani pada pertanaman 

sayuran, termasuk pada buncis, karena jenis mulsa organik yang cocok untuk tanaman 

ini belum diketahui. Penggunaan mulsa organik dapat menekan erosi, mengurangi 

pencucian hara, dan menambah kandungan bahan organik tanah. Berdasarkan hal 

tersebut, pada penelitian ini akan dikembangkan penggunaaan mulsa organik berupa 

tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah yang dipakai adalah dari jenis 

Leguminoceae yaitu kacang hias atau yang dikenal sebagai Arachis pintoi. Menurut 

Sumarni et al. (2009) dengan penanaman tanaman leguminosa sebagai tanaman penutup 

tanah, dapat mengawetkan N, menekan erosi, dan memperbaiki sifat fisik tanah.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh bahan organik dari tanaman 

penutup tanah jenis legum terhadap produksi tanaman buncis tegak. Atas dasar hal-hal 

tersebut, diharapkan penggunaan tanaman penutup tanah kacang-kacangan, yaitu 

Arachis pintoi, dapat memelihara kesuburan tanah dan meningkatkan hasil sayuran 

buncis tegak. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Penggunaan mulsa organik berupa tanaman penutup tanah masih belum 

biasa dilakukan oleh petani pada pertanaman sayuran, termasuk pada buncis, 

karena jenis mulsa organik yang cocok untuk tanaman ini belum diketahui. 

Penggunaan mulsa organik dapat menekan erosi, mengurangi pencucian hara, dan 

menambah kandungan bahan organik tanah. Berdasarkan hal tersebut, pada 

penelitian ini akan dikembangkan penggunaaan mulsa organik berupa tanaman 

penutup tanah. Tanaman penutup tanah yang dipakai adalah dari jenis 

Leguminoceae yaitu kacang hias atau yang dikenal sebagai Arachis pintoi.  

 

Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka dapat diambil permasalahan yaitu jumlah 

produksi buncis yang relatif meningkat turut memicu peningkatan kebutuhan 

buncis di masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perlunya usaha peningkatan 

produksi buncis melalui budidaya pertanian dengan pemberian mulsa organik 

berupa tanaman penutup tanah yaitu Arachis pintoi. 

 

Tujuan Program 

Mempelajari pengaruh pemberian mulsa Arachis pintoi  terhadap produksi 

tanaman buncis tegak. 

 

Luaran yang Diharapkan 

Penelitian pengaruh pemberian mulsa Arachis pintoi  terhadap produksi 

tanaman buncis tegak diharapkan akan diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Pemberian mulsa Arachis pintoi  pada tanaman buncis tegak . 

2. Pemberian mulsa Arachis pintoi dapat memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan produksi tanaman buncis tegak (Peet, 1996). 

 

Kegunaan Program 

Program penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain : 

1. Memanfaatkan Arachis pintoi sebagai mulsa, mengingat kandungan 

Nitrogen dalam Arachis pintoi cukup tinggi. 

2.  Sebagai alternatif pemberian mulsa organik terutama bagi tanaman sayuran. 

3.  Menurunkan pemberian mulsa anorganik melalui peningkatan penggunaan 

tanaman organik jenis Legum sebagai mulsa. 

4. Meningkatkan produksi buncis tegak agar dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Deskripsi Tanaman Buncis Tegak 

Tanaman buncis (Phaseolus vulgaris L.) berasal dari Amerika Utara, akan 

tetapi kemampuan beradaptasinya sangat luas, mulai dari daerah sub tropika 

sampai dengan daerah tropika. Istilah buncis digunakan untuk Phaseolus vulgaris 

yang buah/polong dikonsumsi dalam stadium muda, sedangkan yang dikonsumsi 

dalam bentuk biji disebut kacang jogo (Permadi dan Djuariah, 2000). Secara 
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umum terdapat dua tipe buncis, yaitu tipe merambat (climbing bean/pole) dan tipe 

tidak merambat atau dikenal dengan tipe tegak (dwarf bean). Oleh karena itu, 

buncis memiliki beberapa nama dalam Bahasa Inggris, seperti “bean”, “snap 

bean”, “reen bean”, “kidney bean”, “haricot bean”, dan “dwarf bean” (Sofiari dan 

Djuariah, 2004). 

Manfaat Arachis pintoi sebagai Mulsa 

Menurut Peet (1996) dan Sumarni et al. (2009) tanaman penutup tanah 

dapat digunakan sebagai mulsa organik yang dapat mengurangi aliran permukaan 

dan pencucian hara, memelihara struktur tanah, menekan pertumbuhan gulma, dan 

menambah kandungan bahan organik tanah. Persyaratan penting yang harus 

dimiliki tanaman penutup tanah adalah mudah diperbanyak, mempunyai sistem 

perakaran yang tidak mengganggu tanaman pokok, pertumbuhannya cepat, tahan 

pangkas, dan dapat memfiksasi N bebas (Kartika et al., 2009).  

 

III. METODE PENDEKATAN 

Penelitian ini akan menggunakan metode Rancangan Kelompok Lengkap 

Teracak (RKLT) faktor tunggal dengan 3 perlakuan, yaitu tanpa mulsa (P0), 

mulsa plastik hitam perak (P1), dan mulsa Arachis pintoi  (P2). Setiap perlakuan 

diulang empat kali sehingga terdapat 12 satuan percobaan. Model rancangan 

penelitian yang digunakan adalah: 

Yij = μ + τi + εij    ( i = 1, 2, ..., 4 ; j = 1, 2, ..., 6 ) 

Keterangan : 

Yij = pengamatan pada perlakuan mulsa ke-i dan kelompok ke-j 

μ     = rataan umum 

τi = pengaruh perlakuan ke-i 

εij = pengaruh acak pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j 

Jika terdapat pengaruh nyata dari perlakuan mulsa yang diuji berdasarkan 

uji F-hitung pada taraf 5%, maka dilakukan uji lanjut DMRT pada taraf 5%. 

 

IV. PELAKSANAAN PROGRAM 

Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian akan dilaksanakan di Kebun Percobaan Cikabayan, IPB, 

Darmaga Bogor. Penelitian dimulai bulan Januari 2012 hingga bulan Mei 2013.  

 

Tahapan Pelaksanaan 

Pengolahan Lahan  

Dua minggu sebelum penanaman Arachis pintoi akan dilakukan 

pembersihan dan pengolahan lahan dan  membuat petak-petak percobaan 

berukuran 4 m x 1.5 m dengan jarak antar petak 30 cm dan jarak antar ulangan 50 

cm.  

 

Penanaman 

Penanaman Arachis pintoi  dilakukan dengan stek batang tunggal sepanjang 

15 cm atau empat ruas yang sebelumnya direndam selama 1 malam dalam hormon 

tumbuh akar berbahan aktif  IBA, IAA dan NAA dengan dosis 1 g/l air untuk 

merangsang pertumbuhan akar. Arachis pintoi  ditanam pada bedengan dengan 

jarak 10 cm x 10 cm dan dilakukan pemeliharaan meliputi penyiraman dan 

penyiangan.  
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Penanaman buncis tegak dilakukan setelah Arachis pintoi berumur ± 8-9 

minggu. Jarak tanam yang digunakan untuk tanaman buncis tegak adalah 50 cm x 

20 cm (Susila, 2006) dengan penanaman 1 biji/lubang. Pada setiap bedeng 

tanaman buncis tegak terdapat 60 tanaman. Tanaman contoh yang diamati 

sebanyak 5 tanaman diambil secara acak untuk setiap petak. 

 

Pengamatan 

A. Komponen pertumbuhan dan hasil tanaman buncis tegak diamati pada 5 

tanaman contoh, peubah yang diamati antara lain: 

1. Daya berkecambah 

2. Tinggi tanaman (cm) 

3. Jumlah daun 

4. Jumlah cabang 

5. Jumlah polong 

6. Bobot polong (g) 

7. Panjang polong (cm) 

8. Jumlah polong/tandan 

9. Jumlah bunga 

10. Analisis N tanah 

 

B. Pengamatan pada Arachis pintoi: 

1. Persentase tumbuh 

2. Persentase penutupan 

3. Persentase gulma 

 

Instrumen Pelaksanaan 

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah benih buncis 

tegak; stek batang  Arachis pintoi; pupuk kandang 20 ton/ha; pupuk NPK (15-15-

15);  kapur 2 ton/ha; sekam; Rootone F; dan insektisida berbahan aktif karbofuran 

3%. Peralatan yang akan digunakan adalah mulsa plastik hitam perak; alat-alat 

pertanian; alat ukur; serta alat-alat lainnya yang menunjang pelaksanaan 

penelitian. 

 

Rekapitulasi rancangan dan Realisasi Biaya 

Tabel 1 Rincian biaya yang telah digunakan 
No. Keterangan Kegiatan Biaya 

1 Penyewaan lahan Rp 50.000 

2 Pengolahan lahan dan pembuatan petakan Rp 500.000 

3 Pembelian kapur dan pupuk kandang Rp 70.000 

4 Pemberian kapur dan pupuk kandang ( 2 HOK) Rp 50.000 

5 Pembelian Arachis pitoi Rp 500.000 

6 Pembelian mulsa plastik hitam perak Rp 24.000 

7 Pemasangan mulsa plastik hitam perak Rp 50.000 

8 Pembelian Rootone-F Rp 22.000 

9  Pembelian pupuk Urea Rp 20.000 

10 Pemberian pupuk ( 2 HOK) Rp 50.000 

11 Pembelian benih buncis tegak (2 kg) Rp 320.000 

12 Pembelian benih buncis tegak ke 2 Rp 64.000 

13 Pembelian Furadan Rp 8.000 

14 Pembelian media tanam Rp 50.000 
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15 Pembelian polybag Rp 5.000 

16 Pembelian tray semai Rp 120.000 

17 Pembelian Gandasil-D Rp 20.000 

18 Pembelian gunting pangkas Rp 50.000 

19 Pembelian insektisida Rp 16.000 

20 Pembelian koret Rp 25.000 

21 Pembersihan gulma dan penaikan petakan ( 3 x @ 3 

HOK) 

Rp 250.000 

22 Pembersihan gulma dan pembuatan alur (2 HOK) Rp 80.000 

23 Penanaman buncis tegak di lahan (2 HOK) Rp 70.000 

24 Jasa penyiraman Rp 350.000 

25 Pembuatan proposal dan laporan  

 Print Rp 60.000 

 Penjilidan Rp 50.000 

 Transportasi Rp 679.000 

 Total Rp 4.053.000 

Tabel 2 Rincian biaya yang belum terpakai dan akan digunakan 
No. Keterangan kegiatan Biaya 

1 Pembelian pupuk Urea Rp 40.000 

2 Pembelian pupuk KCl Rp 45.000 

3 Pembelian pupuk SP-36 Rp 62.500 

4 Pemberian pupuk oleh pekerja Rp 150.000 

5 Penyewaan pekerja untuk panen Rp 60.000 

6 Penyewaan jasa penyiraman Rp 700.000 

7 Penyewaan laboratorium Rp 75.000 

8 Pembelian plastik Rp 50.000 

9 Transportasi Rp 600.000 

10 Pembuatan Laporan Akhir  

 Print + Penjilidan Rp 100.000 

 Total Rp 1.882.000 

 

V.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.Hasil penelitian yang telah dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Pengolahan lahan 

Dua minggu sebelum penanaman Arachis pintoi telah dilakukan 

pembersihan dan pengolahan lahan dan membuat petak-petak percobaan 

berukuran 4 m x 1.5 m dengan jarak antar petak 30 cm dan jarak antar ulangan 50 

cm. Selain itu, sebelum dilakukan penanaman Arachis pintoi telah dilakukan 

analisis tanah awal di Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya 

Lahan Fakultas Pertanian IPB untuk megetahui kandungan beberapa mineral di 

dalam tanah. Berikut adalah hasil analisis tanahnya : 

Tabel 3 Hasil Analaisis Tanah 
No. Lab No. Lapang Walkley & Black Kjeldhal Bray l 

C-org N-Total P K 

% % (ppm) 

E.2748 Tanah 2.07 0.19 5.30 117.80 

 

b. Penanaman Arachis pintoi 

Penanaman Arachis pintoi  dilakukan dengan stek batang tunggal sepanjang 

15 cm atau empat ruas yang sebelumnya direndam selama 1 malam dalam hormon 

tumbuh akar berbahan aktif  IBA, IAA dan NAA dengan dosis 1 g/l air untuk 

merangsang pertumbuhan akar. Arachis pintoi  ditanam pada bedengan dengan 
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jarak 10 cm x 10 cm dan dilakukan pemeliharaan meliputi penyiraman dan 

penyiangan.Saat ini penutupan Arachis pintoi sudah mencapai 100% di lahan. 

c. Penanaman buncis tegak 

Penanaman buncis tegak telah dilakukan setelah Arachis pintoi mencapai 

penutupan 100%. Jarak tanam yang digunakan untuk tanaman buncis tegak adalah 

50 cm x 20 cm (Susila, 2006) dengan penanaman 1 biji/lubang. Pada setiap 

bedeng tanaman buncis tegak terdapat 60 tanaman. Tanaman contoh yang diamati 

sebanyak 5 tanaman diambil secara acak untuk setiap petak. 

 

2.Pembahasan 

Arachis pintoi sebagai mulsa organik cukup efektif dalam menekan 

beberapa jenis gulma, menambah kandungan BO tanah, dan mengurangi 

pemakaian pupuk Urea. Adanya Arachis juga membantu menjaga kelembapan 

tanah karena dapat menampung air dengan cukup efektif. Sehingga diharapkan 

dengan kondisi seperti ini, dapat membantu perkecambahan benih nantinya.  

Dalam hal menekan gulma, Arachis cukup efektif menekan beberapa gulma 

jenis daun lebar dan rumput. Seperti Mimosa (putri malu), Imperata cylindrica 

(alang-alang), dan rumput teki. Sampai saat ini untuk buncis tegak, setelah 

dilakukan penanaman, baru hanya dapat diamati dalam hal kecepatan 

pertumbuhan/perkecambahan dari peubah vegetatifnya saja karena umur tanaman 

buncis tegak yang baru 2 MST atau dalam masa pertumbuhan sehingga belum 

maksimal. Tanaman baru berumur 2 MST karena adanya beberapa kendala saat 

penanaman kemarin. Berikut hasil rata-rata dari 5 tanaman contoh tiap ulangan : 

Tabel 4 Hasil Pengamatan Vegetatif 

Ulangan Peubah Tanpa Mulsa Mulsa Plastik 

Hitam Perak 

Mulsa Arachis 

pintoi 

1 

MST 

2 

MST 

1 

MST 

2 

MST 

1 

MST 

2 

MST 

1 Tinggi 

tanaman 

(cm) 

5 10 6 12 6 12 

2 5,5 11 7 14 6.5 13 

3 4,25 9,5 6,5 13 5 10 

4 5,25 10,5 7.5 15 7 14 

1 Jumlah 

daun 

(cm) 

2 4 3 5 3 5 

2 2 4 3 5 2 4 

3 2 4 2 4 3 4 

4 2 4 2 4 2 4 

 

Dari tabel hasil pengamatan di atas dapat dilihat secara kasar bahwa 

pertumbuhan vegetatif tanaman buncis tegak pada lahan dengan mulsa plastik 

hitam perak sekilas menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang lebih baik 

dibandingan dengan lahan tanpa mulsa. Tetapi pertumbuhan vegetatif buncis 

tegak dilihat dari tinggi tanaman dan jumlah daun, antara lahan dengan mulsa 

plastik dengan lahan dengan mulsa Arachis tidak jauh berbeda nyata. Sesuai 

dengan yang sudah diperkirakan bahwa memang lahan dengan mulsa plastik 

hitam perak menunjukkan pertumbuhan awal buncis tegak yang baik karena 

keefektifitasnya dalam menekan gulma yang dapat mengahambat pertumbuhan 

tanaman, sedangkan lahan dengan mulsa Arachis pintoi cukup baik menunjukkan 

pertumbuhan buncis tegaknya, karena sifatnya yang cepat merambat dan 
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menutupi seluruh permukaan tanah sehingga menjaga kelembapan tanah. Oleh 

karena itu di lahan dengan mulsa Arachis tidak cepat kering dan kondisi 

lembabnya membantu dalam mempercepat proses perkecambahan buncis tegak. 

Beberapa permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan PKM ini 

adalah benih buncis tegak yang cukup sulit didapat. Karena belum 

dibudidayakannya secara luas sehingga di agen ataupun toko pertanian belum 

tentu ada. Selain itu, permasalahan juga terdapat pada penanaman buncis tegak di 

lapangan yang belum menunjukkan adanya pertumbuhan. Sudah dilakukan 

penanaman ulang hingga dua kali, tetapi tidak menunjukkan hasil. Benih tidak 

berkecambah di lahan dan mengalami kebusukan di dalam tanah. Setelah 

dianalisis hal ini terjadi mungkin karena tidak cocoknya lingkungan tumbuh di 

lapangan bagi bucis tegak, tanah yang terlalu basah karena terjadi hujan hampir 

setiap hari, adanya serangan hama/binatang di dalam tanah yang memakan benih, 

dan kemungkinan benih yang terserang penyakit atau daya tumbuhya kurang baik. 

Karena sebelumnya telah dilakukan uji Daya Kecambah menggunakan metode 

UKD-dp tetapi hasilnya DB nya hanya 50% saja. Seperti yang diketahui benih 

yang baik adalah benih yang memilki  DB ± > 70 %. Sedangkan benih buncis 

tegak tersebut hanya memiliki DB 50%, sehingga kurang mememuhi syarat benih 

berkualitas baik. Benih bucis tegak telah diujicobakan terlebih dahulu denga 

disemaikan di polybag kecil. Jika kemudian dapat tumbuh dengan baik, makan 

bibit yang sudah jadi akan dipindahkan ke lapang jika bibit sudah cukup umur dan 

kuat. 

 
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Lahan dengan mulsa Arachis pintoi menunjukkan pertumbuhan vegetatif awal 

buncis tegak yang cukup baik tidak jauh berbeda dengan mulsa plastik hitam 

perak yang memang sudah diyakini sejak awal bahwa memiliki keunggulan dalam 

menekan pertumbuhan gulma. 

Saran  

Diperlukan penelitian lanjutan sampai akhir (panen) tentunya dengan benih buncis 

tegak yang baik agar didapatkan pengamatan yang maksimal. Selain itu 

lingkungan tumbuh benih buncis tegak harus benar dijaga kelembapannya agar 

tidak terjadi lagi kegagalan dalam perkecambahan. 
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Nota Keuangan 

 
Dokumentasi Kegiatan 

 

          
          Kebun Percobaan Cikabayan                         Pengambilan sampel tanah awal 

 

 
Hasil Laboratorium Analisis Tanah Awal 
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       Perendaman stek dengan Rootone-F                  Pembuatan lubang tanam untuk Arachis 

     
Penanaman Arachis pintoi                                                 Pembersihan gulma 

 

Proses Penutupan Arachis 

 

   
                 1 MST                                    2 MST                                        3 MST 
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                 4 MST                                    5 MST                                    6 MST 

 

   
                  7 MST                                    8 MST                                      9 MST 

 

      
 
        Benih buncis tegak                     Buncis tegak 1 MST                      Buncis tegak 2 MST 


