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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada penelitian kali ini peneliti mencoba membuat pupuk 

berbahan dasar kulit pisang untuk menyuburkan tanaman. Latar belakang dari 

penelitian ini adalah karena peneliti melihat pisang merupakan buah yang 

tidak memiliki musim atau hampir selalu ada pada semua musim sehingga 

pisang mudah dijumpai kapan saja. Pisang merupakan jenis buah yang paling 

banyak dan paling digemari oleh masyarakat. Orang – orang hanya memakan 

ataun menggunakan buah pisang saja sedangkan kulit dari pisang tersebut 

tidak dipakai dan pada akhirnya dibuaang. Selain itu pisang memiliki harga 

yang tidak mahal atau bias dibilang murah. 

Tidak banyak orang yang mengetahui banyaknya manfaat yang 

terkandung dalam kulit pisang, yang salah satu manfaatnya adalah memiliki 

kandungan yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Maka dari itu kami 

mencoba membuat pupuk yang berbahan dasar kulit pisang yang akan kami 

coba menggunakan tanah yang tandus. 

Tanah yang tandus seringkali sudah tidak bisa dipergunakan lagi 

karena minimnya unsur hara yang terkandung di dalam tanah tersebut 

sehingga tidak ada tanaman yang dapat tumbuh dalam tanah tersebut. Maka 

dari itu kami mencoba untuk membuat tanah tandus tersebut menjadi dapat 

digunakan kembali dengan cara di beri pupuk yang berasal dari kulit pisang. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis 

mengambil beberapa rumusan masalah, yaitu : 
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1.2.1. Apakah kulit pisang dapat mengembalikan kesuburan tanah? 

1.2.2. Bagaimana pengaruh kulit pisang terhadap kesuburan tanaman ? 

1.3. HIPOTESIS 

 Kulit pisang dapat mengembalikan kesuburan tanah 

 Kulit pisang dapat membuat tanaman menjadi subur dengan cara 

memotongnya menjadi kecil dan meletakannya pada tanah 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, yang pertama kami memiliki tujuan untuk 

memenuhi nilai tugas pelajaran Karya Ilmiah, yang penelitiannya sudah 

dilakukan kurang lebih selama 1 bulan. Dan selama penelitian kami memiliki 

tujuan untuk mengolah barang – barang yangsudah tidak berguna dan 

dianggap sampah di masyarakat, misalnya kulit pisang dan tanah tandus.  

Dalam  penelitian  ini  kami  mengupayakan  untuk  memanfaatkan  kulit  

pisang menjadi  pupuk  secara  maksimal  agar  dapat  memanfaatkan  

kembali  tanah  yang  sudah tandus tersebut menjadi tanah yang subur dan 

tumbuhan dapat tumbuh kembali  dengan subur. Jadi pada intinya adalah, 

dengan penelitian ini kami ingin mengolah kembali barang– barang yang 

tidak berguna menjadi berguna kembali. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. LANDASAN TEORI 

 Pertumbuhan adalah suatu  proses pertambahan ukuran, baik volume, 

bobot dan jumlah sel yang bersifat irreversible (tidak dapat kembali ke asala). 

Sedangkan, perkembangan adalah perubahan atua diferensiasi sel menuju keadaan 

yang lebih dewasa. Pertumbuhan pada tanaman diawali dengan fase 

perkecambahan, 

 

2.1.1.Perkecambahan 

Perkecambahan adalah fase yang diawali dengan penyerapan air oleh biji tanaman 

dari berbagai media seperti tanah, udara, dll. Setelah biji menyerap air, biji akan 

bertambah ukurannya karena embrio bertambah besar dan biji melunak. 

Perkecambahan dibagi menjadi dua yaitu perkecambahan hipogeal dan 

perkecambahan epigeal. 

 Hipogeal adalah pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan 

plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah, kotiledeton relative 

tetap posisinya. Contoh tanaman pada fase perkecambahan ini adalah kacang 

kapri dan jagung.  

 Epigeal adalah pertumbuhan memanjang dari hipokotil yang menyebabkan 

kotiledon dan plumula muncul di atas permukaan tanah. Fase perkecambahan ini 

dialami oleh kacang hijau dan jarak. 
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2.1.2.Macam pertumbuhan pada tumbuhan 

 Pertumbuhan tanaman dibagi menjadi dua yaitu pertumbuhan primer dan 

pertumbuhan sekunder. 

 Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan pada tumbuhan dengan 

memanjang baik akar maupun ujung batang. Pertumbuhan primer dapat dihitung 

secara kuantitatif dengan menggunakan alat auksanomometer. Pertumbuhan pada 

primer dapat dibagi menjadi tiga daerah yaitu: 

a. Daerah pembelahan sel 

Terdapat pada ujung akar, sel-sel di daerah ini aktif untuk membelah diri 

(meristematik) 

b. Daerah perpanjangan sel 

Terletak di belakang daerah pembelahan, sel-sel di daerah ini memiliki 

kemampuan untuk membesar dan memanjang. 

c. Daerah diferensiasi sel 

merupakan daerah yang sel-selnya berdiferensiasi menjadi sel-sel yang 

mempunyai fungsi dan struktur khusus. 

 Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang dapat menambah 

diameter batang. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas sel-sel meristem 

sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan ini dijumpai pada 

tumbuhan dikotil.  

2.1.3.Faktor-faktor yang mempengaruhi  pertumbuhan kacang hijau 

a. Faktor eksternal/lingkungan adalah faktor ini merupakan faktor luar yang 

erat sekali hubungannya dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. 

Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan 

adalah sebagai berikut : 

- Air dan mineral 

- Iklim 

Tanaman kacang hijau dapat tumbuh di daerah tropis dan di dataran 

rendah dengan ketinggian antara 5 sampai 700 meter jika ditanam di 
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ketinggian lebih dari 700 meter maka akan mempengaruhi jumlah 

produksinya. 

- Kelembapan 

Agar dapat tumbuh subur tanaman kacang hijau memperlukan 

kelembapan sebesar 50% sampai 89%  

- Suhu 

- Cahaya 

Cahaya bermanfaat bagi tumbuhan terutama sebagai energi yang 

nantinya digunakan untuk proses fotosintesis. Cahaya juga berperan 

dalam proses pembentukan klorofil. Akan tetapi cahaya dapat bersifat 

sebagai penghambat (inhibitor) pada proses pertumbuhan, hal ini 

terjadi karena cahaya dapat memacu difusi auksin ke bagian yang tidak 

terkena cahaya. Sehingga, proses perkecambahan yang diletaan di 

tempat yang gelap akan menyebabkan terjadinya etiolasi. Tanaman 

kacang hijau membutuhkan paparan sinar matahari selama 10 jam per 

hari. 

- Kulit pisang 

Pisang adalah tanaman terna berukuran raksasa berdaun besar 

memanjang  dari suku Musaceace. Dari semua jenis tanaman pisang 

(Musa acuminata, M. balbisiana, dan M. paradisiaca) memiliki buah 

konsumsi yang mempunyai nama yang sama yaitu buah pisang. Pisang 

mengandung (68%) air, (25%) gula, (2%) protein, (1%), lemak dan 

minyak, (1%) serat Selulosa. Buah pisang juga mengandung pati dan 

asam tanin, vitamin A (300 IU per seratus gram), vitamin B dengan 

berbagai jenisnya; B1, B2, B 6, dan 12 (100 mg per seratus gram), 

vitamin D, dan sedikit Vitamin Z. Dan pisang juga mengandung 

Kalsium (100 mg per seratus gram), Fosfor, Besi, Sodium, Kalium 

(potassium), Magnesium, dan Seng.Namun ada juga buah pisang yang 

bukan merupakan buah konsumsi yaitu pisang abaka, pisang hias dan 

pisang kipas. Buah pisang tersusun dalam tandan yang membentuk 

kelompok-kelompok yang disebut sisir.  Tanaman pisang merupakan 

tanaman asli yang berasal dari wilayah Asia Tenggara dan dengan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Musa_acuminata&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=M._balbisiana&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=M._%C3%97paradisiaca&action=edit&redlink=1
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pusat keanekaragamannya di wilayah Indo-Malaysia. Pisang dapat 

tumbuh di daerah pantai dan pegunungan, tanaman pisang dapat 

tumbuh di  hampir seluruh wilayah Indonesia. 

Kulit pisang adalah bagian terluar dari buah pisang. Kulit pisang 

berfungsi untuk membungkus danging buah pisang dan biji buah 

pisang. Kulit pisang mengandung karbohidrat, vitamin C, vitamin B, 

kalsium, dan protein. Kulit pisang juga mengandung air, kabohidrat, 

kalium fosfor, potassium, magnesium, sulfur, dan sodium sebagai 

nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. 

- Tanah 

Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan 

bahan organik dan sebagai tempat hidup sebagian besar makhluk 

hidup.  

Bahan organik tanah  merupakan bahan di dalam atau 

permukaan tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, 

dan manusia baik yang telah mengalami dekomposisi lanjut maupun 

yang sedang megalami proses dekomposisi. secara substansi bahan 

organik tersusun dari bahan humus dan non humus  

Bahan non humus meliputi bahan yang sedang terdekomposisi dan 

terdekomposisi sebagian. Bahan non humus merupakan 

sumber energi bagi mikroorganisme tanah serta serta sumber hara bagi 

tanaman. Melalui proses mineralisasi bahan organik, akan tersedia 

unsur hara mikro maupun makro. Sedangkan bahan humus 

mengandung unsur hara seperti NH4, NO3, SO4, S, H2PO4. 

Bahan humus merupakan bahan yang telah terdekomposisi dan 

merupakan lapisan tanah yang paling subur. Humus mempunyai 

pengaruh memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas 

pertukaran kation dalam tanah, penyangga pH tanah, dan 

meningkatkan daya simpan lengas. Selain itu bahan organik juga 

mempunyai pengaruh yang kuat di dalam agregasi tanah dan 

pembentukan struktur tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Dekomposisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Humus
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mineralisasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Subur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Agregasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_tanaman
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sehingga pada gilirannya memperbaiki drainase dan permeabilitas, 

penetrasi akar dan meningkatkan ketahanan terhadap erosi. 

Kandungan bahan organik tanah berkisar antara 0,5-5% pada tanah-

tanah mineral, dan mencapai 98% untuk tanah 

gambut/organik. Banyak parameter yang dapat digunakan untuk 

mencirikan kualitas bahan organik diantaranya adalah 

kandungan karbon dan nitrogen (C/N), kandungan bahan-bahan 

humus, kandungan lignin, selulosa, dll. 

Di dalam tanah juga terkandung unsur hara yang dibutuhkan oleh 

tanaman. Unsur hara dibagi menjadi dua yaitu unsur hara mikro dan 

unsur hara makro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit (konsentrasi kurang dari 

atau sama dengan 100 mg/kg bahan kering) dan unsur hara makro 

adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak 

(konsentrasi 1000 mg/kg bahan kering). Unsur hara makro terdiri dari 

unsur N, P, K, Ca, Mg, S dan unsur hara mikro terdiri dari unsur Fe, 

Mn, B, Mo, Cu, Zn, Cl.  

b. Faktor Internal adalah faktor yang melibatkan hormon dan gen yang akan 

mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 

Macam-macam hormon pada tumbuhan: Auksin, Giberelin, Sitokinin, Gas 

Etilen, Asam Absisat, Kalin 

 

2.1.4.KACANG HIJAU 

Tanaman kacang hijau adalah sejenis tanaman palawija yang memiliki 

nama ilmiah Vigna radiate. Tanaman kacang hijau biasanya memiliki tinggi 

sekitar 3 meter; memiliki bunnga berbentuk majemuk, dari bunga tersebut dapat 

terlihat polongan yang berisi 10 sampai 15 biji kacang hijau dan daun yang 

menyirip. Tanaman kacang hijau dapat tumbuh di daerah tropis dan di dataran 

rendah dengan ketinggian antara 5 sampai 700 meter jika ditanam di ketinggian 

lebih dari 700 meter maka akan mempengaruhi jumlah produksinya. Agar dapat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Drainase
http://id.wikipedia.org/wiki/Akar
http://id.wikipedia.org/wiki/Erosi
http://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanah_gambut&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanah_gambut&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanah_gambut&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Lignin
http://id.wikipedia.org/wiki/Selulosa
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tumbuh subur tanaman kacang hijau memperlukan kelembapan sebesar 50% 

sampai 89% dan membutuhkan paparan sinar matahari semala 10 jam per hari. 

Biji kacang hijau merupakan buah yang dihasilkan oleh tanaman kacang 

hijau. Terdapat dua jenis biji kacang hijau yaitu Golden Gramm (Phaseolus 

aureus) yang berwarna keemasan dan Green Gramm (Phaseolus radiatus) yang 

berwarna hijau. Di dalam kacang hijau terdapat beberapa kandungan nutrisi 

seperti protein, Vitamin B1, asam folat, kalsium, fosfor, asam lemak yang terdiri 

dari asam lemak tak jenuh (27%), asam lemak jenuh (73%),  
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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

eksperimental. Yang dimaksud penelitian eksperimental adalah metode 

penelitian yang bisa menguji dengan benar hipotesis yang menyangkut jalinan 

kausal (sebab-akibat). Penulis menggunakan metode ini karena penulis 

menguji coba tentang benar tidaknya hipotesis dalam sebuah eksperimen. 

3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan eksperimen. Melalui eksperimen, penulis menemukan 

perbedaan pertumbuhan tanaman kacang hijau dari penggunaan kulit pisang 

yang diletakkan di berbagai posisi di dalam pot. 

3.3. PROSEDUR PENELITIAN 

Tempat : Laboratorium Biologi SMA Santa Angela Bandung dan 

Rumah peneliti 

Waktu   : 11 September 2014 – 22 September 2014 (Percobaan 1) 

     22 September 2014 – 5 November 2014 (Percobaan 2) 

Variabel Penelitian  

 Variabel bebas  :  

 Letak kulit pisang 

 Variabel terikat : Hasil pertumbuhan kacang hijau 

 Variabel kontrol :  

 Kacang hijau 

 Cahaya matahari 
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 Kapas  

 Jumlah tanah 

 Jumlah air 

Percobaan 1 

Alat dan Bahan : 

- 3 buah pot 

- 40 ml air 

- 15 biji kacang hijau 

- 850 ml tanah/pot 

 

 Pot dengan Kulit Pisang di Atas Tanah : 50 ml kulit pisang 

 Pot dengan Kulit Pisang di Dalam Tanah : 100 ml kulit pisang 

Langkah Kerja : 

- Menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan 

- Mengukur jumlah tanah yang akan digunakan  

- Memasukan tanah ke setiap pot sesuai kebutuhan 

- Pada setiap pot dimasukan kulit pisang pada posisi yang berbeda-beda. Pada pot 

pertama, kulit pisang dimasukkan di tengah-tengah tanah. Pada pot kedua, kulit 

pisang diletakkan di atas tanah dan pada pot yang terakhir tidak diberikan kulit 

pisang 

- Tambahkan tanah pada pot yang masih perlu dibutuhkan tanah 

- Masukkan benih biji kacang hijau sebanyak 5 biji dalam setiap pot 

- Siram dengan air pada masing-masing pot sebanyak 40ml 
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Percobaan 2 

Alat dan Bahan : 

- 3 buah pot 

- 18 biji kacang hijau 

- 1250 g tanah/pot 

 

 Pot dengan Kulit Pisang di Atas Tanah : 50 gr kulit pisang 

 Pot dengan Kulit Pisang di Dalam Tanah : 50 gr kulit pisang 

 

Langkah Kerja : 

1. Menimbang bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

2. Memasukkan tanah ke dalam pot pertama sebanyak 1250 g 

3. Memasukkan tanah ke dalam pot kedua sebanyak 1250 g 

4. Memasukkan tanah ke dalam pot ketiga sebanyak 625 g 

5. Potong kulit pisang menjadi kotak-kotak kecil lalu timbang sesuai 

kebutuhan 

6. 50 gr kulit pisang diletakkan di atas pot pertama (yaitu pot dengan kulit 

pisang di atas tanah) 

7. 50 gr kulit pisang diletakkan di atas pot ketiga lalu ditutup kembali 

dengan tanah sebanyak 625 g 

8. Kacang hijau ditanam pada media kapas terlebih dahulu sebelum 

ditanam pada tanah 

9. Setelah kacang hijau berumur 5 hari, kacang hijau dipindahkan ke dalam 

pot 

10. Lakukan pengamatan dan penyiraman secara teratur 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Percobaan 1 

Pengamatan ke-1 (11 September 2014) : Benih ditanam 

 

Pengamatan ke-2 (18 September 2014):  

 Kulit Pisang di Atas Tanah : pada satu biji mulai tumbuh batang (panjang 

= 8,3 cm) dan daun 

 Kulit Pisang di Dalam Tanah : belum tumbuh 

 Tanpa Kulit Pisang : pada biji 1 tumbuh batang (panjang = 7 cm) dan daun 

(daun masih menguncup), pada biji 2 baru tumbuh batang (panjang = 5 

cm) 

 

Pengamatan ke-3 (22 September 2014):  

 Kulit Pisang di Atas Tanah : kelima biji telah tumbuh batang dan daun 

dengan panjang bervariasi 
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 Kulit Pisang di Dalam Tanah : masih belum tumbuh 

 Tanpa Kulit Pisang : 2 biji lain mulai bertumbuh, biji pertama panjangnya 

bertambah 

 

 

 

 

Percobaan  

 

Pengamatan ke-1 (22 Oktober 2014): Penanaman biji-biji kacang hijau 

 

 

 

 

Pengamatan ke-2 (24 Oktober 2014): Tunas pada kacang hijau mulai bertumbuh 
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Pengamatan ke-3 (26 Oktober 2014): Batang dan daun bertumbuh tinggi 

 

 

 

 

 

Pengamatan ke-4 (27 Oktober 2014): Kacang hijau dipintahkan ke dalam tanah 

pada pot 

 

 

 

 

 

 

Pengamatan ke-5 (28 Oktober 2014): Batang pada kacang hijau bertumbuh 

semakin tinggi 

 

 

Pen

gam

atan 

ke-6 

(5 

Nov
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ember 2014): Batang pada kacang hijau bertumbuh semakin tinggi daripada 

pengamatan ke-5, muncul tanaman liar, dan beberapa batang patah karena tidak 

kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Akhir dari Percobaan ke-2 : 
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Data : 

 

Jenis Pot Tanaman Daun Batang Akar 

Panjang Lebar Jumlah 

 

 

Tanpa Kulit 

Pisang 

1 2,7 cm 1,1 cm 2 23,5 cm 7,5 cm 

2 3,6 cm 1,2 cm 2 25,5 cm 3 cm 

3 2,5 cm 1 cm 2 23 cm 5 cm 

4 2,5 cm 1 cm 2 23 cm 1,5 cm 

5 2 cm 0,8 cm 2 19 cm 5 cm 

6 3,2 cm 1,2 cm 2 25 cm 4 cm 

Total 16,5 cm 6,3 cm 12 139 cm 26 cm 

Rata-Rata 2,75 cm 1,05 cm 2 23,17 cm 4,3 cm 

 

 

Jenis Pot Tanaman Daun Batang Akar 

Panjang Lebar Jumlah 

 

 

Kulit Pisang 

di Luar 

Tanah 

1 3,2 cm 1,3 cm 2 25,5 cm 6 cm 

2 3 cm 1,3 cm 2 24 cm 4 cm 

3 2,2 cm 0,9 cm 2 19, 5 cm 1 cm 

4 2,7 cm 1 cm 2 23 cm 2,5 cm 

5 Daun layu 23,5 cm 3,5 cm 

6 2,1 cm 0,9 cm 2 21 cm 2,7 cm 

Total 13,2 cm 5,4 cm 10 136,5 cm 19,7 cm 

Rata-Rata 2, 64 

cm 

1,08 cm 2 22,75 cm 3,28 cm 
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Jenis Pot Tanaman Daun Batang Akar 

Panjang Lebar Jumlah 

 

 

Kulit Pisang 

di Dalam 

Tanah 

1 2,5 cm 0,9 cm 2 23,5 cm 4 cm 

2 3,4 cm 1,3 cm 2 25,3 cm 4,7 cm 

3 2,7 cm 1,2 cm 2 23 cm 2,5 cm 

4 2,6 cm 0,9 cm 2 22 cm 5 cm 

5 Daun hilang 21,5 cm 5,5 cm 

6 2,5 cm 1 cm 2 21,6 cm 6 cm 

Total 13,7 cm 5,3 cm 10 136,9 cm 27,7 cm 

Rata-Rata 2,74 cm 1,06 cm 2 22,8 cm 4,62 cm 

 

Pembahasan : 

Percobaan 1 =  

- Berdasarkan pengamatan mata, kacang hijau tumbuh paling 

baik di pot yang kulit pisangnya berada di atas tanah. 

- Percobaan dapat dikatakan gagal karena saat pengamataan ke-

4 atau di minggu ke-3 tanaman mati karena tertimpa pohon yang tumbang di 

lokasi penempatan tanaman. 

- Alasan lain percobaan pertama gagal yaitu karena pengamatan 

tidak dilakukan secara teratur atau perhari, air yang digunakan untuk menyiram 

terlalu sedikit, dan kacang hijau harus dikecambahkan terlebih dahulu agar 

usianya cukup untuk medapatkan nutrisi. 

 

Percobaan 2 : 

- Berdasarkan pengamatan mata tanaman yang terlihat paling 

bagus dan subur adalah kacang hijau yang terdapat pada pot tanpa kulit pisang. 

- Berdasarkan pengukuran struktur daun, panjang, lebar, dan 

jumlahnya hampir sama dan tidak berbeda jauh. Namun struktur akarnya pada 

pot yang kulit pisangnya berada dalam tanah lebih kuat dan sedikit lebih 

panjang dari pot yang lain.  



22 
 

- Faktor yang menyebabkan daun hilang/layu yaitu dimakan 

serangga dan faktor ketidakcocokan dengan kulit pisang 

- Faktor yang menyebabkan batang patah yaitu batang tumbuh 

panjang dan tinggi ke atas dengan cepat sehingga tidak kuat dan langsung jatuh 

ke bawah 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan : 

• Berdasarkan hasil penelitian pertumbuhan kacang hijau yang paling baik 

adalah yang tanpa menggunakan kulit pisang 

• Kulit pisang dapat mengembalikan kesuburan tanah dan berpengaruh 

dalam pertumubuhan tanaman. 

• Pengaruhnya dapat dilihat dengan jelas dalam pertumbuhan akar 

Saran :  

• Untuk percobaan berikutnya, tanaman kacang hijau dapat dicoba diganti 

dengan tanaman lain 

• Pengamatan harus dilakukan secara teratur 

• Pengamatan dilakukan dalam waktu yang lebih lama 
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