
iii 

 

RINGKASAN 

 

ACHMAD ANTON PRASTYO CAHYO 15021004 KAJIAN MACAM 

PUPUK ORGANIK CAIR DAN MULSA ORGANIK TERHADAP 

PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI (Glycine max L). 

Dibawah Bimbingan Ana Amiroh, M.P., Sebagai Dosen Pembimbing Utama 

dan H. Suharso, S.P., M.P. Sebagai Dosen Pembimbing Pendamping. 

 

Kedelai (Glycine max L.) merupakan salah satu komoditas pangan utama di 

Indonesia. Kedelai memiliki banyak produk-produk olahan yang menjadi 

kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti tempe, tahu, kecap, dan tauco. Bahan 

pangan tersebut mengandung gizi tinggi dan harganya terjangkau. Kebutuhan akan 

kedelai terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. 

Untuk mengatasi masalah kesenjangan antara produksi dan konsumsi kedelai, maka 

dapat dilakukan upaya peningkatan produksi kedelai melalui pupuk. Selain pupuk, 

pemberian mulsa merupakan salah satu komponen penting dalam usaha 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Oleh karena itu pupuk organik cair 

dan mulsa organik adalah inovasi yang tepat diterapkan untuk mendukung 

pertumbuhan tanaman kedelai tersebut. Adanya bahan organik kedua bahan 

tersebut mampu memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah.  

 

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Kebondalem Desa Sumengko 

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan pola faktorial dengan 3 ulangan, yang 

terdiri dari 2 faktor yaitu : Macam Pupuk Organik Cair (P) dan Macam Mulsa 

Organik (M). Faktor Pupuk Organik Cair terdiri dari 3 level yaitu: POC Urine Sapi 

(P1), POC Urine Kambing (P2),  dan POC Urine Kelinci (P3). Faktor macam Mulsa 

Organik terdiri dari 3 level juga yaitu: Tanpa Mulsa Organik (M0), Mulsa Organik 

Jerami (M1), Mulsa Organik Sekam  (M2).  Indikator pertumbuhan dan produksi 

yang diamati meliputi : tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah tanaman, berat 

kering tanaman, berat biji pertanaman, berat biji kering perpetak perlakuan dan 

berat 1000 butir biji kering. Pengamatan dilaksanakan mulai umur 14 hari dengan 

interval 14 hari sekali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian 

aplikasi Macam Pupuk Organik Cair dan Mulsa Organik terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman kedelai (Glycine max L.). Data hasil dari penelitian sejak 

tanaman berumur 14 hari hingga akhir pengamatan, dianalisa dengan analisa sidik 

ragam dan dilanjutkan dengan Uji BNT 5%. 

 

Dari hasil pengamatan dan perhitungan melalui analisa sidik ragam dapat 

disimpulkan bahwa yang memberikan produksi tinggi yaitu perlakuan Pupuk 

Organik Cair Urine Kelinci dan Mulsa Organik Jerami (P3M1).  

 


