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ABSTRAK 

 

Kedelai (Glycine max L. Merr.) merupakan salah satu komoditas tanaman 

pangan yang berperan penting di Indonesia, sehingga kebutuhan akan kedelai 

dalam negeri akan semakin meningkat untuk setiap tahun seiring dengan 

peningkatan jumlah penduduk. Kedelai berperan sebagai sumber protein nabati 

yang sangat penting dalam rangka peningkatan gizi masyarakat, karena aman bagi 

kesehatan dan harganya yang relatif murah dibandingkan dengan sumber protein 

hewani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk organik  urin 

sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glycine max L. Merr), 

serta mendapatkan konsentrasi pupuk organik urin sapi yang dapat memberikan 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai yang terbaik. Penelitian ini dilaksanakan 

di Teaching and Research Farm Fakultas Pertanian Universitas Jambi, yang 

terletak di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro 

Jambi dengan ketinggian tempat ± 35 Mdpl. Penelitian dilaksanakan selama ±3 

bulan, dimulai dari bulan November 2019 sampai Januari 2020. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan satu 

faktor yaitu konsentrasi Pupuk Organik Urin Sapi dengan 5 taraf perlakuan yaitu, 

(p0) Tanpa perlakuan pupuk organik  urin sapi, (p1) Konsentrasi 50 ml-1 air, (p2) 

Konsentrasi 100 ml-1 air, (p3) Konsentrasi 150 ml-1 air, (p4) Konsentrasi 200 ml-1 

air. Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali dengan demikian terdapat 25 

petakan percobaan. Pada setiap petak percobaan diambil 4 tanaman sebagai 

sampel. Pemberian berbagai konsentrasi pupuk organik urin sapi berpengaruh 

terhadap tinggi tanaman dan hasil per hektar tanaman kedelai, akan tetapi belum 

mampu memberikan pengaruh terhadap jumlah cabang primer, jumlah polong 

berisi, bobot 100 biji tanaman kedelai. Pemberian pupuk organik urin sapi dengan 

konsentrasi 100 ml-1 air menunjukkan hasil yang terbaik terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman kedelai. 
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