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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalahuntuk membandingkan pertumbuhan dan hasil berbagai varietas 

kacang hijau antara penanaman secara tunggal danbersama padi beras merah pada sistem aerobik, 

dengan melaksanakan percobaan penanaman di pot dalam rumah plastik di Dasan Tebu, Kecamatan 

Kediri Lombok Barat, dari bulan Mei sampai dengan September 2017. Percobaan ditata menurut 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor yang ditata secara factorial, yaitu varietas kacang 

hijau (varietas No. 129, Merak, Vima 3, Vima 1 dan Kenari) dan pola tanam (secara tunggal dan 

bersama padi), dan setiap kombinasi perlakuan diulang 3 kali. Data dianalisis menggunakan sidik 

ragam dan diuji lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwaterdapat interaksi antara varietas dan pola tanam terhadap jumlah daun tanaman 

kacang hijaupada umur 70 hst dan berat biji kering per pot. Pada pola tanam tunggal, jumlah daun 70 

hst tanaman kacang hijau tidak berbeda nyata antar varietas sedangkan pada penanaman bersama padi 

beras merah ada perbedaan antar varietas, tetapi terhadap berat biji kering per pot tidak ada perbedaan 

antar varietas, baik pada pola tanam tunggal maupun bersama padi beras merah. Sebaliknya, terhadap 

pola tanam, respon varietas berbeda-beda.Berdasarkan pengaruhnya terhadap jumlah daun 70 hst, 

hanya varietas Vima 1 yang menunjukkan perbedaan jumlah daun, yaitu lebih tinggi pada pola tanam 

tunggal dibandingkan dengan bersama padi beras merah, sedangkan terhadap berat biji kering per pot, 

varietas Vima 1 dan Kenari menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi pada pola tanam tunggal 

dibandingkan dengan pola tanam bersama padi beras merah. Berdasarkan main effect, varietas 

berpengaruh nyata terhadap laju pertambahan tinggi tanaman, berat biji kering per pot dan berat 50 biji 

kering, namun tidak berpengaruh nyata terhadap laju pertambahan jumlah daun dan berat berangkasan 

kering per pot, sedangkan pola tanam hanya berpengaruh nyata terhadap laju pertambahan tinggi 

tanaman, tinggi tanaman 70 hst, dan berat berangkasan kering per pot. 

Kata Kunci :Varietas Kacang Hijau, Pola Tanam, Padi Sistem Aerobik 

ABSTRACT 

The objective of this study was to compare the growth and yield of various mungbean varieties 

between monocrop and growing together with red rice plant in an aerobic system, by conducting pot 

experimentin plastic house in Dasan Tebu, Kediri District of West Lombok, from May to September 

2017. The experiment was designed according to Completely Randomized Design (CRD) with two 

treatment factorsarrangedfactorially, namely mungbean varieties (No. 129, Merak, Vima 3, Vima 1 

and Kenari) and cropping pattern (monocrop and growing with rice plant), and each treatment 

combination was replicated 3 times. The data were analyzed using Analysis of Variance and tested 

further with the Honestly Significant Difference test (Tukey’s HSD) at 5%level of significance. The 

results indicated that there were interactioneffects between varieties and cropping pattern onmungbean 

leaf number at 70 DAP and weight of dry seeds per pot. Under the monocrop pattern,there were no 
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differencesin leaf number at 70 DAP between varieties whereas when growing with rice plants there 

were differencesbetween varieties, but on the weight of dry seeds per pot there were no differences 

between varieties, either on monocrop or growing with rice plants. In contrast, varieties response to 

the cropping patternsvaries.Based on the treatment effects on leaf number at 70 DAP, only Vima 1 

variety showed a difference, which was higher in monocrop than in growing with red rice plant, 

whereas with the weight of dry seeds per pot, the Vima 1 and Kenari varieties showed a higher mean 

value on monocrop compared with on growing with red rice. Based on the main effect, varieties 

showed significant effects on plant growth rate, dry seed weight per pot and weight of 50 dry seeds, but 

no significant effect on leaf growth rate and dry stover weight per pot, while cropping pattern only had 

significant effects on the rate of plant heightincrease, plant height at 70 DAP, and dry stover weight 

per pot. 

Keywords: Mungbean Varieties, Cropping Patterns, Aerobic Rice System 

PENDAHULUAN 

Kacang hijau (Vigna radiata (L) Wilczek) merupakan salah satu bahan pangan yang banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat  selain beras. Kacang hijau merupakan salah satu bahan pangan yang 

dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia karena mengandung unsur makro, mikro, vitamin, asam 

amino yang dapat memperlancar peredaran darah, kaya akan serat, vitamin A, asam folat, vitamin B1, 

vitamin B2, protein, karbohidrat, Ca, dan fosfor (Yusuf, 2014). Di masyarakat kebutuhan kacang hijau 

cukup tinggi karena selain sebagai sumber protein nabati, juga merupakan komoditas strategis yang 

permintaannya cukup besar setiap tahunnya, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, 

pakan dan industri(Alfandi, 2015). 

Sampai saat ini permintaan kacang hijau terus mengalami peningkatan seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk, namun produksi kacang hijau belum mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (2016), produksi kacang hijau pada tahun 2015 mencapai 

27.074 ton dan mengalami peningkatan menjadi 41.602 ton pada tahun 2016. Meskipun produksi 

kacang hijau terus meningkat setiap tahunnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat.Oleh karena itu, pemerintah masih mengimpor kacang hijau hingga 20,000 ton per 

tahunnya.Berdasarkan hal tersebut produksi kacang hijau perlu ditingkatkan lagi agar dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat (Fitriani, 2014).Peningkatan produksi kacang hijau dapat dilakukan dengan cara 

memperbaiki kultur teknis yang diterapkan petani, mendapatkan varietas-varietas yang masak 

serempak yang dapat berproduksi tinggi serta perluasan areal penanaman (Cahyono, 2007). 

Usaha untuk meningkatkan produksi kacang hijau dilakukan baik secara intensifikasi maupun 

ekstensifikasi.Pada usaha intensifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan benih produksi tinggi. 

Beberapa varietas yang telah dilepas di Indonesia diantaranya adalah No. 129, Merak, Vima 1, Vima 3, 
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dan Kenari dengan potensi hasil masing-masing 1,6 ton/ha, 1,6 ton/ha, 1,38 ton/ha, 1,8 ton/ha, dan 1,38 

ton/ha (Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, 2014). 

Kacang hijau dapat ditanam sebagai komoditas alternatif yang dapat dikembangkan di lahan 

sawah dan lahan kering, khususnya yang memiliki indeks panen rendah.Tanaman ini merupakan 

tanaman yang berumur genjah (pendek), toleran terhadap kekeringan karena berakar dalam dan dapat 

tumbuh pada lahan yang miskin unsur hara.Hal ini karena kacang hijau merupakan tanaman legume 

yang dapat bersimbiosis dengan Rhizobium (Alfandi, 2015). 

Padi beras merah merupakan salah satu jenis padi gogo, sehingga dapat ditanam di lahan kering 

(Mufidah, 2017).Sama halnya dengan padi beras merah, kacang hijau juga merupakan tanaman yang 

tahan terhadap kekeringan.Untuk meningkatkan produksi kacang hijau perlu dilakukan perluasan lahan 

tanam. Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan dapat dilakukan dengan cara menanam 

bersamaan. Penanaman dengan cara ini dapat dilakukan dengan menanam tanaman yang sesuai dengan 

kondisi lahan. 

Sistem padi aerobik adalah cara baru dalam menumbuhkan padi dengan lebih sedikit air 

dibandingkan rata-rata kebutuhan padi dataran rendah. Disebut sistem aerobik karena dalam hal ini 

padi dapat tumbuh layaknya tanaman di dataran tinggi seperti gandum pada tanah yang tak digenangi 

air atau jenuh air.Sistem aerobik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan dapat meningkatkan 

produktivitas tanaman (Hingdri et al., 2013). Menurut Simarta, 2008 dalam Hingdri et al., 2013 

budidaya padi sistem aerobik memiliki keunggulan di antaranya mengurangi penggunaan air 30 ─ 

49%. Menurut Randriamiharisoa et al (2006) metode aerobik dapat meningkatkan aktivitas biota tanah, 

mendorong pertumbuhan akar, serta meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman padi.Beberapa 

peneliti juga telah membuktikan bahwa keuntungan dari sistem budidaya padi aerobik adalah dapat 

mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim (Sato et al., 2011). 

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian tentang “Pengaruh Penanaman 

Bersama Padi Beras Merah Pada Sistem Aerobik terhadap Pertumbuhan dan Hasil Berbagai 

Varietas Kacang Hijau” 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan pertumbuhan dan hasil berbagai varietas kacang 

hijau antara penanaman secara tunggal dan bersama padi beras merah pada sistem aerobik. 
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Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber informasi bagi para petani dan sebagai 

sumbangan data bagi peneliti selanjutnya. 

 

Hipotesis 

Diduga bahwa penanaman bersama padi beras merah pada system aerobic berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil berbagai varietas kacang hijau. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Percobaan 

Percobaan dilaksanakan dari bulan Juni sampai September 2017 di dalamrumah plastik di lahan 

petani Dasan Tebu, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat pada ketinggian 50 mdpl. 

Alat dan Bahan 

Alat Penelitian 

Alat yang digunakan adalah cangkul, garu, parang, sekop, ayakan, timbangan, timba cor (tinggi 

23 cm x diameter bawah 19 cm),jaring, paku, bambu, kawat, isolasi bening, tali nilon, sprayer botol 

penyemprot tanaman, penggaris 100 cm, kamera dan alat tulis.  

Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan adalah varietas kacang hijau (No. 129, Merak, Vima 3, Vima 1 dan 

Kenari), tissue, benih padi beras merah galur Ampibi G4, Atonik 6,5 L (Zat Pengatur Tumbuhan), 

Cruiser 350 FS (Insektisida), pupuk Phonska dan Urea. 

Rancangan Percobaan 

Dalam penelitian ini digunakan metode eksperimental dengan melaksanakan percobaan 

penanaman di pot dalam rumah plastik. Percobaan menguji dua faktor yang ditata menurut Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) yaitu : 

1. Varietas tanaman kacang hijau (V) terdiri atas 5 aras yaitu: 

v1 = varietas No. 129 

v2 = varietas Merak 
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v3 = varietas Vima 3 

v4 = varietas Vima 1 

v5 = varietas Kenari 

2. Pola tanam (P) terdiri atas 2 aras yaitu: 

p1 = pola tanam tunggal 

p2 = pola tanam bersama padi 

Dengan demikian diperoleh 10 kombinasi perlakuan, yaitu v1p1, v1p2, v2p1, v2p2, v3p1, v3p2, 

v4p1, v4p2, v5p1, v5p2. Tiap kombinasi perlakuan diulang 3 kali  sehingga didapatkan 30 pot 

percobaan. 

Pelaksanaan Penelitian 

Persiapan Rumah Plastik 

Lahan yang dijadikan sebagai tempat pembangunan rumah plastik, sebelumnya dibersihkan dari 

rumput, kotoran dan permukaan tanah diratakan menggunakan cangkul.Kemudian dibangun rumah 

plastik dengan menggunakan bambu sebagai tiang penyangga, jaring hitam sebagai dinding dan plastik 

bening digunakan sebagai atap dari rumah plastik. 

Persiapan Pot dan Pengisian Pot 

Pot sebanyak 30 buah masing-masing dilubangi (2 lubang per pot) setinggi 1 cm di atas dasar 

pot. Pengisian pot dilakukan dengan menimbang tanah 6,5 kg/pot yang telah dikeringanginkan dan 

diayak sebelumnya menggunakan ayakan pasir diameter lubang 2 mm. 

Persiapan Benih dan Bibit Padi 

Sebelum ditanam benih padi terlebih dahulu direndam menggunakan larutan Atonik 6,5 L 2 

ml/L dan larutan Cruiser 350 FS 1 ml/L selama 36 jam, dan setelah ditiriskan, benih dibungkus dengan 

kertas tisue yang dijaga tetap lembab selama 3 hari agar berkecambah. 

Penanaman Padi 

Penanaman dilakukan dengan menugal tanah sedalam ± 2 cm. Benih padi yang telah 

berkecambah ditanam sebanyak 2 kecambah per pot percobaan pada perlakuan penanaman kacang 

hijau bersama padi beras merah pada sistem aerobik. 

 



6 
 

Crop Agro Vol.... No.... 2018 

Persiapan dan Penanaman Benih Kacang Hijau 

Benih kacang hijau yang digunakan dalam percobaan ini adalah benih yang sudah direndam 

dengan larutan Atonik 6,5 L 2 ml/L dan larutan Cruiser 350 FS 1 ml/L selama 12 jam. Penanaman 

benih kacang hijau dilakukan menggunakan 2 perlakuan, yaitu penanaman tunggal dan bersama padi, 

masing-masing 15 pot percobaan.Penanaman kacang hijau dilakukan dengan menugal tanah sedalam 

±2 cmdan ditanam 4benih untuk 30 pot percobaan (pola tanam kacang hijau yang ditanam bersama 

padi dan tunggal) pada sistem aerobik. Benih kacang hijau ditanam setelah padi berumur 14 hst dengan 

jarak antar tanaman padi beras merah dan kacang hijau 5 cm. 

Pengairan 

Pengairan dilakukan dengan penempatan pot yang sudah dilubangi sebelumnya di dalam bak 

yang diisi air.Ukuran bak yang digunakan 5 m x 1 m untuk menampung pot-pot percobaan dengan 

dinding papan setinggi 10 cm yang dilapisi lembaran plastik sehingga berbentuk bak.Jika air di bak 

berada di bawah lubang sub irigasi maka dilakukan pengisian sampai air di dalam bak dipertahankan 1 

− 2 cm di atas lubang sub irigasi. 

Penjarangan dan Penyulaman 

Penjarangan padi dan kacang hijau dilakukan pada umur 14 hari setelah tanam (hst) dengan 

mencabut tanaman dan dibiarkan 1 tanaman padi dan 2 tanaman kacang hijau per pot percobaan, 

sedangkan penyulaman dilakukan terhadap tanamanyang tidak sehat atau mati. 

Penyiangan 

Penyiangan dilakukan  secara manual yaitu mencabut gulma dengan tangan setiap 1 kali 

minggu. Penyiangan dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan antara tanaman budidaya 

dengan gulma dalam memperebutkan unsur hara  di dalam tanah. 

Pemupukan 

Dalam percobaan ini pupuk yang digunakan ada dua macam, yaitu pupuk Phonska dan Urea. 

Pemupukan dasar menggunakan Phonska dengan dosis 200 kg/ha (0,8 g/pot) untuk tanaman kacang 

hijau dan 300 kg/ha(1,2 g/pot) untuk tanaman padi,yang diberikan pada saat tanaman berumur 7 hst. 
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Pupuk Urea hanya untuk padi yang diberikan pada saat padi berumur 50 hst dengan dosis 100 kg/ha 

(0,4 g/pot). 

Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan di rumah plastik dengan menggunakan Decis 25 EC 

dan Dursban 200 EC. Decis 25 EC dan Dursban 200 EC disemprotkan pada tanaman dengan 

konsentrasi 1,5 ml/L. 

Panen  

Kacang hijau dipanen apabila polong sudah berwarna hitam, yang pertama dilakukan pada saat 

tanaman berumur 67 hst, secara bertahap, dan pemanenan terakhir pada umur 74 hst. Tanaman padi 

dipanen dengan menggunakan sabit pada saat tanaman berumur 110 hst. 

Variabel yang Diamati 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel pertumbuhan dan variable 

hasil tanaman kacang hijau. Variael pertumbuhan terdiri dari laju pertambahan tinggi tanaman, tinggi 

tanaman 70 hst, laju pertambahan jumlah daun dan jumlah daun 70 hst. Variabel hasil yang diamati 

yaitu berat biji kering per pot, berat berangkasan kering per pot dan berat 50 biji kering per pot. 

Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam berdasarkan uji F pada taraf 5% dan 

apabila H0 ditolak maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Rangkuman hasil analisis sidik ragam pengaruh varietas, pola tanam dan interaksi kedua faktor 

terhadap laju pertambahan tinggi, laju pertambahan jumlah daun, tinggi tanaman 70 hst, jumlah daun 

70 hst berat berangkasan kering, berat biji kering dan berat 50 biji kering kacang hijau, seperti pada 

Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Rangkuman Hasil Analisis Sidik Ragam (ANOVA) Pengaruh Varietas, Pola Tanam dan 

Interaksi Kedua Faktor terhadap Laju Pertambahan Tinggi, Laju Pertambahan Jumlah Daun, 

Tinggi Tanaman, Jumlah Daun, Berat Berangkasan Kering, Berat Biji Kering dan Berat 50 

Biji Kering Kacang Hijau 

Variabel Pengamatan 

Perlakuan 

Varietas 

(V) 

Pola Tanam 

(P) 

Interaksi 

Perlakuan (VxP) 

Laju pertambahan tinggi tanaman 

(cm/cm/minggu) 
s s ns 

Laju pertambahan jumlah daun 

(helai/helai/minggu) 
ns ns ns 

Tinggi Tanaman 70 hst (cm) s s ns 

Jumlah Daun 70 hst (helai) ns ns s 

Berat berangkasan kering (g/pot) ns s ns 

Berat biji kering (g/pot) s ns s 

Berat 50 biji kering (g) s ns ns 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa perbedaan varietas kacang hijau berpengaruh nyata terhadap 

variabel yang diamati yaitu pada laju pertambahan tinggi tanaman, tinggi tanaman umur 70 hst, berat 

biji kering dan berat 50 biji kering. Pola tanam memberikan pengaruh yang tidak signifikan pada semua 

variabel pengamatan, kecuali laju pertambahan tinggi tanaman, tinggi tanaman umur 70 hst dan berat 

berangkasan kering sedangkan interaksi antara varietas dan pola tanam (VxP) tidak memberikan 

pengaruh nyata terhadap semua variabel pengamatan kecuali pada jumlah daun umur 70 hst dan berat 

biji kering. 

Tabel 4.2. Pengaruh Varietas dan Pola Tanaman terhadap Laju Pertambahan Tinggi Tanaman Kacang 

Hijau 

Perlakuan 
Laju Pertambahan 

Tinggi (cm/cm/minggu) 

Tinggi Tanaman 70 

hst (cm) 

No. 129 0,2135 ab 52,4833 a 

Merak 0,2314  a 48,4167 a 

Vima 3 0,2051 ab 50,1167 a 

Vima 1 0,1860 b 34,0167 ab 

Kenari 0,2088 ab 45,7000 b 

BNJ 5 % 0,0368  11,8829  

Tunggal 0,1908 b 37,4067 b 

Bersama Padi 0,2271 a 54,8867 a 

BNJ 5 % 0,0162  5,2387  
Keterangan:Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata (nonsignifikan) 

berdasarkan uji BNJ pada taraf nyata 5%. 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa varietas dan pola tanam memberikan pengaruh nyata terhadap 

laju pertambahan tinggi tanaman kacang hijau.Varietas Merak tidak berbeda nyata dengan varietas No. 

129, Vima 3 dan Kenari, tetapi berbeda nyata dengan varietas Vima 1. Varietas Merak mempunyai 

nilai LPR (Laju Pertambahan Relatif) lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya yaitu 0,2314 

cm/cm/minggu. Pola tanam bersama padi beras merah memberikan laju pertambahan tinggi yang nyata 

lebih tinggi dibandingkan dengan pola tanam tunggal, dengan LPR 0,2271 cm/cm/minggu.  Tabel 4.2 

juga menunjukkan bahwa varietas dan pola tanam terhadap tinggi tanaman 70 hst kacang hijau varietas 

No. 129 tidak berbeda nyata terhadap varietas Merak, Vima 3,  dan Vima 1, tetapi berbeda nyata 

terhadap varietas Kenari. Varietas No. 129 memiliki nilai LPR lebih tinggi dibandingkan varietas 

lainnya yaitu 52,4833 cm. Pola tanam bersama padi beras merah memberikan tinggi tanaman yang 

nyata dibandingkan pola tanam tunggal, dengan LPR 54,8867 cm. 

Varietas Merak memiliki laju pertambahan tinggi yang nyata lebih tinggi dibandingkan varietas 

lainnya yaitu 0,2314 cm/cm/minggu. Perbedaan laju pertambahan tinggi tanaman antar varietas 

tanaman kacang hijau disebabkan oleh faktor varietas dan lingkungan. Kurniawan (2006), menyatakan 

bahwa suatu varietas merupakan populasi genetik dari suatu jenis tanaman yang mempunyai pola 

pertumbuhan vegetatif dan tingkat produksi yang selalu berbeda-beda satu dengan yang lain. 

 

Tabel 4.3. Pengaruh Interaksi Antar Pola Tanam dan Varietas terhadap Jumlah Daun 70 hst Kacang 

Hijau 

 No. 129 Merak  Vima 3 Vima 1 Kenari  

Tunggal 

 

9,333 

a 

p 15,333 

a 

p 14,333 

a 

p 18,000 

a 

p 16,333 

a 

p 

Bersama Padi 

Beras Merah 

12,333 

a 

p 16,333 

a 

p 13,667 

a 

p 8,000 

a 

q 13,667 

a 

p 

Keterangan: 1. Angka yang ada dibawah rerata perlakuan yaitu menunjukkan pengaruh varietas kacang hijau pada masing-

masing aras pola tanam pada uji BNJ 5%.  

2. Angka yang ada disebelah kanan rerata perlakuan yaitu menunjukkan pengaruh pola tanam pada masing-

masing varietas kacang hijau dengan uji BNJ 5%. 

3. BNJ 5% = 8,8052 

 

Di antara variabel pertumbuhan tanaman jumlah daun umur 70 hst terdapat interaksi antara 

varietas dan pola tanam kacang hijau. Seperti terlihat pada tabel 4.3, yang menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan antar varietas baik pada pola tanam tunggal maupun pada pola tanam bersama padi 

beras merah, tetapi antar pola tanam ada perbedaan jumlah daun umur 70 hst walaupun hanya pada 

varietas Vima 1. 

 Namun demikian terhadap berat berangkasan kering biji per pot tanaman kacang hijau tidak 

terdapat pengaruh interaksi antara varietas dan pola tanam.Selain itu, varietas juga tidak berpengaruh 
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terhadap berat berangkasan kering, tetapi ada pengaruh pola tanam di mana berat berangkasan kering 

lebih tinggi pada pola tanam bersama padi beras merah daripada pada pola tanam tunggal (Tabel 4.4). 

Tabel 4.4 Pengaruh Varietas dan Pola Tanam terhadap Berat Berangkasan Kering dan Berat 50 Biji 

Kering Tanaman Kacang Hijau 

Perlakuan 
Berat Berangkasan 

Kering (g/pot) 

Berat 50 Biji 

Kering (g) 

No. 129 7,5230 

6,3270 

11,2470 

5,8720 

9,4830 

2,9733 

2,5483 

2,6483 

2,5583 

3,1433 

Merak 

Vima 3 

Vima 1 

Kenari 

BNJ 5 % ─ ─ 

Tunggal 6,2693 2,7473 

Bersama Padi 9,9113 2,8013 

BNJ 5 % 2,8664 − 

Keterangan:Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata (nonsignifikan) 

berdasarkan uji BNJ pada taraf nyata 5%. 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa varietas tidak berpengaruh terhadap berat berangkasan. Berat 

berangkasan kering kacang hijau varietas Vima 3 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan varietas 

lainnya dengan kisaran berat antara 6,2693 – 11,2470 g/pot. Pada faktor pola tanam, pola tanam 

bersama padi beras merah memberikan berat berangkasan kering yang nyata lebih tinggi dibandingkan 

dengan penanaman tunggal. Tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa varietas Kenari memiliki berat 50 biji 

yang tertinggi dibandingkan varietas lainnya, yang berbeda nyata dengan varietas No. 129 akan tetapi 

berbeda nyata dengan varietas Merak, Vima 3 dan Vima 1. Pola tanam berpengaruh terhadap berat 50 

biji kering tanaman kacang hijau dengan kisaran berat antara 2,7473 – 2,8013 g.  

Tabel 4.5. Pengaruh Interaksi Antara Varietas dan Pola Tanam terhadap Berat Biji Kering Kacang 

Hijau 

 No. 129 Merak  Vima 3 Vima 1 Kenari  

Tunggal 

 

9,7933 

a 

p 9,8300 

a 

p 10,0933 

a 

p 9,3200 

a 

p 8,3333 

a 

p 

Bersama Padi 

Beras Merah 

11,7833 

a 

p 9,1733 

a 

p 11,6567 

a 

p 6,4967 

b 

p 7,0433 

b 

p 

Keterangan: 1. Angka yang ada dibawah rerata perlakuan yaitu menunjukkan pengaruh varietas kacang hijau pada 

masing-masing aras pola tanam pada uji BNJ 5%.  

2. Angka yang ada disebelah kanan rerata perlakuan yaitu menunjukkan pengaruh pola tanam pada 

masing-masing varietas kacang hijau dengan uji BNJ 5%. 

3. BNJ 5% = 3,9845 
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Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar varietas pada pola tanam tunggal. 

Pada pola tanam bersama padi beras merah varietas No. 129 tidak berbeda nyata terhadap varietas 

Merak dan Vima 3, tetapi berbeda nyata dengan Vima 1 dan Kenari. Pada pola tanam bersama padi 

beras merah juga tidak terdapat perbedaan antar pola tanam. 

Tidak seperti berat 50 biji kering, berat biji kering menunjukkan adanya interaksi antara varietas 

dan pola tanam (Tabel 4.5).Pada berat biji kering g/pot terdapat interaksi antara varietas dan pola tanam 

tanaman kacang hijau.Pada pola tanam tunggal berat biji kering tanaman kacang hijau lebih tinggi 

dibandingkan pola tanam bersama padi beras yaitu pada varietas Vima 1 (v4) dan Kenari (v5). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat interaksi antara varietas dan pola tanam terhadap jumlah daun umur 70 hst dan berat biji 

kering per pot tanaman kacang hijau. Pada pola tanam tunggal, jumlah daun 70 hst tanaman kacang 

hijau tidak berbeda nyata antar varietas sedangkan pada penanaman bersama padi beras merah ada 

perbedaan antar varietas, tetapi terhadap berat biji kering per pot tidak ada perbedaan antar varietas, 

baik pada pola tanam tunggal maupun bersama padi beras merah. Sebaliknya, terhadap pola tanam, 

respon varietas berbeda-beda. Terhadap jumlah daun 70 hst, hanya varietas Vima 1 yang 

menunjukkan perbedaan jumlah daun, yaitu lebih tinggi pada pola tanam tunggal dibandingkan 

dengan bersama padi beras merah, sedangkan terhadap berat biji kering per pot, varietas Vima 1 dan 

Kenari menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi pada pola tanam tunggal dibandingkan dengan 

pola tanam bersama padi beras merah.  

2. Faktor varietas berpengaruh nyata terhadap laju pertambahan tinggi tanaman, berat biji kering per 

pot dan berat 50 biji kering, namun tidak berpengaruh nyata terhadap laju pertambahan jumlah daun 

dan berat berangkasan kering per pot, sedangkan pola tanam hanya berpengaruh nyata terhadap laju 

pertambahan tinggi tanaman, tinggi tanaman 70 hst, dan berat berangkasan kering per pot. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada skala 

lapangan, untuk mendapatkan varietas yang paling toleran terhadap naungan oleh tanaman pangan 

lainnya, terutama pada penanaman bersama padi beras merah secara tumpangsari pada sistem aerobik. 
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