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PENGARUH MACAM PUPUK KANDANG DAN DOSIS MVA  

(Mikoriza Vasikular Arbuskular) TERHADAP PERTUMBUHAN  

TANAMAN PURWOCENG (Pimpinella pruatjan Molkenb)  

DI TAWANGMANGU 
 

Bany Mukhibin U. 
H0105006 

RINGKASAN 
 

Purwoceng adalah tanaman obat komersial yang dapat digunakan sebagai 

afrodisiak, diuretik, dan tonik. Tanaman tersebut adalah tumbuhan asli Indonesia. 

Dewasa ini, populasinya sangat jarang yang disebabkan oleh erosi genetik secara 

besar-besaran. Berdasarkan tingkat erosinya, purwoceng dikategorikan sebagai 

spesies yang hampir punah. Untuk menghindari kepunahan, tindakan konservasi 

harus dikelola dengan baik.  

Tujuan peneitian ini adalah untuk mendapatkan jenis pupuk kandang dan 

dosis Mikoriza Vasikular Arbuskular (MVA) yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman purwoceng. Penelitian ini dilakukan di lahan penelitian 

B2P2TO-OT Tlogodlingo, Tawangmangu dengan ketinggian tempat 1805 mdpl 

dan suhu udara rata-rata 18 – 22 0C, pada bulan Juli 2009 sampai bulan Januari 

2010. Percobaan dilakukan dalam polybag berukuran 30 x 20 cm berisi tanah 

steril. Dua faktor yang diuji ialah macam pupuk kandang (ayam, kambing, sapi) 

dan dosis MVA spesies Glomus sp. (0, 5, 10, 15 gram/polybag) dan masing-

masing perlakuan diulang tiga kali. Percobaan dirancang menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi interaksi antara perlakuan macam 

pupuk kandang dan dosis MVA untuk semua variabel yang diamati. Pada tanah 

jenis andisol, pupuk kandang sapi lebih sesuai sebagai sumber bahan organik 

untuk tanaman purwoceng. Aplikasi dosis MVA (Glomus sp.) sampai dengan 10 

gram/polybag dapat meningkatkan persentase infeksi MVA pada akar tanaman 

purwoceng. Kondisi agroklimatologi Tawangmangu cukup sesuai untuk 

pengembangan purwoceng. 
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Kata kunci: purwoceng, pupuk kandang, MVA (Mikoriza Vasikular 

Arbuskular) 

THE EFFECT OF TYPE MANURE AND DOSAGE OF VAM  

(Vasicular Arbuscular Mychoorizae) ) ON THE GROWTH OF 

PURWOCENG (Pimpinella pruatdjan Molkenb) IN TAWANGMANGU 

 
Bany Mukhibin U. 

H0105006 
 

SUMMARY 
 

Purwoceng is a commercial medical plant used as aphrodisiac, diuretic, and 

tonic. This plant was indigenous of Indonesian plant. Recently the population was 

getting rare because of high genetic erosion. Based on the erosion level, the 

purwoceng was categorized as endangered species. In order to prevent from 

extinction, the conservation has to be done.  

This research aimed to find out the type of manure and dosage of VAM 

(Vasicular Arbuscular Mycorhizae) for increasing growth of purwoceng. 

Experiment was conducted in field of B2P2TO-OT Tlogodlingu, Tawangmangu 

with altitude 1805  meters above sea level and average temperature 18 – 22 0C , 

from July 2009 to January 2010. It conducted in polybag sized 30 x 20 cm 

contained sterilized soil. Two factors studied were type of manure (chicken, goat, 

cow manure) and dosage VAM species Glomus sp. (0, 5, 10, 15 gram/polybag) 

and each treatment replicated three times. The experimental design used in this 

research was Randomized Completely Design. 

The research result showed that there were no interaction between the type 

of manure and dosage of VAM to all variables observed. For andisols, type cow 

manure more suitable as source organic matter to growth of purwoceng. 

Application dosage MVA until 10 gram/polybag were able to increase percentage 

of VAM infection on porwoceng root. Agroclimatic condition of Tawangmangu 

highland is well suited for the development purwoceng plantation area. 
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II. PENDAHULUAN 
 
 

 
A. Latar Belakang 

Purwoceng   (Pimpinella pruatjan Molk) adalah tanaman asli Indonesia, 

awalnya tumbuh secara liar di daerah pegunungan Dieng (Jawa Tengah), 

pegunungan Pangrango di Jawa Barat dan pegunungan di sekitar Jawa Timur. 

Di kedua propinsi terakhir keberadaan purwoceng belum teridentifikasi secara 

jelas (Yuhono, 2004). Keterbatasan tempat budidaya purwoceng ini, karena 

tanaman purwoceng hanya bisa tumbuh di dataran tinggi. Altitute (ketinggian 

tempat) yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman Purwoceng sekitar 1500- 

3000 mdpl. 

Purwoceng merupakan salah satu tanaman berkhasiat aprodisiak seperti 

pada tanaman gingseng dari Korea (Djazuli dan Pitono, 2009). Pada awalnya 

purwoceng hanya berfungsi untuk menjaga kesehatan, tidak masuk angin dan 

sekedar untuk meningkatkan derajat kesehatan. Tetapi, kemudian terjadi 

pergeseran kesan (image), bahwa tanaman purwoceng   mengandung senyawa 

aprodisiak yang meningkatkan stamina pria (obat kuat). Dari hasil uji praktis 

dilaporkan bahwa pemberian ekstrak purwoceng mampu meningkatkan kadar 

hormon testosteron dan Luteinizing Hormone (LH) tikus jantan secara nyata 

(Taufiqurrachman dan Wibowo, 2006).   

Hasil analisis usaha tani purwoceng   di sekitar pegunungan Dieng pada 

bulan September 2003, menunjukkan di Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar, 

Kabupaten Wonosobo, potensi bisnis tanaman purwoceng   cukup besar. 

Penerapan teknologi sederhana untuk luasan penanaman 1000 m2 

menghasilkan pendapatan bersih Rp. 34.000.000,- (Yuhono, 2004). Kendala 

yang dihadapi dalam pegembangan budidaya purwoceng ini adalah tempat 

budidaya yang terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan uji 

coba penanaman purwoceng di dataran tinggi lain, yang memiliki kesesuaian 

dengan kriteria pertumbuhan tanaman purwoceng.   
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B. Perumusan Masalah 

Tanaman purwoceng adalah jenis tanaman yang tumbuh di dataran tinggi 

dan baru dibudidayakan di Dataran Tinggi Dieng. Purwoceng   dapat tumbuh 

optimal pada dataran tinggi dengan ketinggian 1500 - 3000 mdpl. Daerah 

Tawangmangu adalah salah satu dataran tinggi di Jawa Tengah yang berada di 

Kabupaten Karanganyar, dengan ketinggian 1500 – 3265 mdpl. Dengan 

ketinggian tempat yang sesuai dengan pertumbuhan optimal tanaman 

purwoceng, diharapkan daerah Tawangmangu dapat digunakan sebagai salah 

satu tempat budidaya tanaman purwoceng. 

Teknologi budidaya khususnya pemupukan organik untuk pengembangan 

tanaman puwoceng sangat diperlukan. Bahan organik pada umumnya murah 

dan mudah didapat, sehingga biaya yang dibutuhkan tidak membebani petani. 

Bahan organik yang dapat digunakan antara lain pupuk kandang (kotoran dan 

sisa pakan yang ada dikandang). Pupuk kandang adalah pupuk yang lengkap 

dan memiliki keistimewaan, yaitu mengandung semua hara makro yang 

dibutuhkan oleh tanaman  dan mengandung hara mikro. Selain itu, pupuk 

kandang juga mempunyai pengaruh susulan, karena pupuk kandang 

berpengaruh dalam jangka waktu yang lama dan merupakan gudang makanan 

bagi tanaman yang berangsur-angsur menjadi tersedia (Souri, 2001). Pupuk 

kandang yang sering digunakan masyarakat adalah pupuk kandang ayam, 

kambing dan sapi, karena ketiga jenis pupuk ini mudah didapat di lingkungan 

sekitar tempat tinggal petani. 

Hernani dan Yuliani (1990) cit Yuhono (2004) mengatakan bahwa bahan 

aktif purwoceng   terbanyak terletak pada bagian akarnya. Selain itu, bagian 

yang sering digunakan untuk obat dari tanaman purwoceng adalah bagian 

akar. Maka untuk meningkatkan pertumbuhan akar purwoceng perlu 

pengelolaan dan cara budidaya yang baik. Dengan memperbaiki struktur 

tanah, diharapkan akan berpengaruh baik terhadap perkembangan akar 

purwoceng. Pemberian Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) diharapkan 

dapat memperbaiki porositas tanah, permebilitas tanah dan tata udara tanah. 

Peranan MVA yang lain adalah memperbaiki ketersediaan hara fosfor dan 
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melindungi daerah perakaran dari serangan patogen. MVA hidup bersimbiosis 

dengan tanaman inang. Tanaman inang dari MVA ini bermacam-macam, 

antara lain tanaman hortikultura (tomat, jeruk) dan pohon hutan (Rahmawati, 

2005). 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui :  

1. Apakah terdapat interaksi antara macam pupuk kandang dan dosis MVA 

terhadap pertumbuhan tanaman purwoceng ? 

2. Apakah terdapat pengaruh macam pupuk kandang terhadap pertumbuhan 

tanaman purwoceng ? 

3. Apakah terdapat pengaruh dosis MVA terhadap pertumbuhan tanaman 

purwoceng ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pengaruh interaksi antara macam pupuk kandang dan dosis MVA terhadap 

pertumbuhan tanaman purwoceng. 

2. Pengaruh macam pupuk kandang terhadap petumbuhan tanaman 

purwoceng. 

3. Pengaruh dosis MVA terhadap pertumbuhan tanaman purwoceng. 
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III.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman Purwoceng   (Pimpinella pruatjan Molkenb) 

1. Klasifikasi dan Botani Tanaman 

Klasifikasi tanaman purwoceng   sebagai berikut : 

Devisi  : Spermatophyta 

Sub Devisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Familia  : Apiaceae 

Marga  : Pimpinella 

Jenis  : Pimpinella pruatjan Molkenb sinonim Pimpinella alpina 

Kds. 

Purwoceng   merupakan tanaman potensial. Tanaman purwoceng   berakar 

tunggang. Akar bagian pangkal semakin lama akan bertambah ukurannya 

seolah membentuk umbi seperti gingseng, tetapi tidak sebesar umbi 

gingseng. Akar-akar rambut keluar di ujung-ujung akar tunggang 

(Rahardjo, 2005). 

Habitus tanaman membentuk roset dan tangkai daun berada di atas 

permukaan tanah. Jumlah tangkai berkisar 22-27 buah per tanaman. Warna 

tangkai pada umumnya merah kecoklatan. Panjang tangkai daun berkisar 

18 – 26 cm (Rahardjo, 2005).  

Hasil pengamatan di habitat aslinya (Dataran Tinggi Dieng) 

ditemukan dua tipe berdasarkan warna tangkai daun, tipe 1 tangkai 

daunnya berwarna merah kecoklatan dan tipe 2 tangkai daunnya berwarna 

agak kehijauan. Sebagian besar populasi tanaman terdiri dari tipe 1, yaitu 

lebih kurang sebanyak 98%. Tanaman tipe 1 cenderung lebih vigor 

dibandingkan dengan tanaman tipe 2. Selain itu tipe 1 mempunyai 

pertumbuhan dan produksi yang lebih tinggi dibanding dengan tipe 2 

(Rahardjo dan Rostiana, 2006). 

Purwoceng mempunyai daun majemuk berhadapan berpasang-

pasangan di ujung tangkai terdapat daun tunggal. Bentuk anak daun 

4 
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membulat dengan pinggiran bergerigi. Warna permukaan daun hijau dan 

permuakaan bawahnya hijau keputihan (Rahardjo, 2005).  

2. Syarat Tumbuh 

Purwoceng dapat tumbuh dan dibudidayakan secara optimal di 

dalam maupun di luar lingkungan tumbuh aslinya. Purwoceng dapat 

tumbuh baik pada ketinggian tempat 1500 - 2050 mdpl, curah hujan ≥ 

4000 mm/tahun, suhu udara 15 - 15,8 0C, tanah yang subur kaya bahan 

organik, gembur, pH 5,5 - 7,0 (Rahardjo dan Rostiana, 2006). 

Purwoceng awalnya merupakan tanaman liar yang tumbuh di bawah 

tegakan tanaman keras atau hutan sehingga kurang bagus pertumbuhannya 

jika mendapat sinar matahari secara langsung. Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan pertumbuhan yang baik, diperlukan naungan buatan 

(Rahardjo, 2005). 

3. Penanaman dan Pemeliharaan 

Biasanya penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Jika 

penanaman dilakukan pada awal musim kemarau maka perlu dilakukan 

pengairan dan penyiraman. Penanaman menggunakan bibit berumur 3 

bulan, dengan jarak tanam 25 x 30 cm  atau 30 x 30 cm. Setiap lubang 

tanam yang telah siap, diberi pupuk kandang sebanyak 0,25 - 0,50 gram. 

Selanjutnya bibit ditanam, setiap lubang tanam ditanami satu bibit 

purwoceng (Caropeboke et al., 1985 cit Yuhono, 2004). 

Dilihat dari teknologi budidayanya, tanaman purwoceng sebetulnya 

mudah untuk diperbanyak melalui perbanyakan generatif (bunga/buah). 

Tanaman purwoceng memasuki fase generatif pada umur 6 BST (Bulan 

Setelah Tanam). Cara pemanenan purwoceng dilakukan dengan mencabut 

seluruh bagian tanaman, karena bahan aktif tanaman purwoceng   terdapat 

pada bagian akarnya. Pada umumnya panen dilakukan setelah tanaman 

berumur 7 – 8 bulan, karena bunganya mulai muncul pada umur 5 – 6 

bulan dan bunga berguguran selama waktu sekitar 1,5 – 2 bulan (Yuhono, 

2004). 
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Komponen pertumbuhan rata-rata tanaman purwoceng di Dieng pada 

umur 6 BST, diameter tajuk 32,4 cm; jumlah tangkai daun 25,6 buah; 

panjang tangkai daun 16,6cm; tanaman berbunga 90%; bobot segar 

pertanaman 73,5 gram; berat kering pertanaman 9,8 gram (Rahardjo et al., 

2005)  

 

B. Macam Pupuk Kandang  

Pupuk kandang ialah zat organik yang digunakan sebagai pupuk organik 

dalam pertanian. Pupuk kandang berperan dalam kesuburan tanah dengan 

menambahkan zat dan nutrien, seperti nitrogen yang ditangkap bakteri dalam 

tanah. Dalam pengelolaan tanah, pupuk kandang dapat dikelompokkan 

menjadi 3 macam, yakni pupuk hewan, kompos, dan pupuk hijau (Anonim, 

2009). 

Pupuk kandang penting pula bagi kehidupan jasad-jasad renik di dalam 

tanah. Pupuk kandang sendiri banyak mengandung jasad renik dan merupakan 

makanan baginya serta memperbaiki lingkungan bagi perkembangan jasad-

jasad renik di dalam tanah yang penting bagi kesuburan tanah seperti bakteri 

nitrifikasi (Suriatno, 1992 cit Asnani, 2008). 

Pupuk organik pada umumnya lebih bermanfaat sebagai bahan 

pembenah tanah. Pada umumnya bahan-bahan ini mengandung N,P,dan K 

dalam jumlah yang rendah, tetapi dapat memasok unsur hara mikro esensial. 

Sebagai bahan pembenah tanah bahan organik dan pupuk kandang mempunyai 

kontribusi dalam mencegah erosi, pergerakan tanah, dan retakan tanah. 

Disamping, mampu meningkatkan kemampuan tanah mengikat lengas, 

memperbaiki struktur dan tata udara tanah. Bahan organik juga memacu 

pertumbuhan dan perkembangan bakteri dan biota tanah lainnya  (Sutanto, 

2008). 

Pupuk kandang dapat menambah ketersediaan bahan makanan (unsur 

hara) bagi tanaman yang dapat diserap dari dalam tanah. Selain itu, pupuk 

kandang mempunyai pengaruh positif terhadap sifat fisik dan kimiawi tanah, 

mendorong kehidupan (perkembangan) jasad renik. Dengan kata lain: pupuk 
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kandang mempunyai kemampuan mengubah faktor dalam tanah, sehingga 

menjadi faktor-faktor yang menjamin kesuburan tanah (Sutejo, 1995).  

Pupuk organik yang dapat digunakan seperti pupuk kimia adalah 

kompos, pupuk kandang, azola, pupuk hijau, limbah industri, limbah 

perkotaan termasuk limbah runah tangga. Karakteristik umum yang dimiliki 

pupuk organik, ialah: (i) kandungan unsur hara rendah dan sangat bervariasi, 

(ii) penyediaan hara terjadi sangat lambat, (iii) menyediakan hara dalam 

jumlah yang terbatas (Sutanto, 2008). 

Purwoceng membutuhkan tanah yang gembur, subur dan kaya bahan 

organik, pH 5,7 – 6,0. Tanaman tidak tumbuh baik pada tanah berstruktur liat. 

Untuk meningkatkan kesuburan tanah perlu melakukan pemupukan, terutama 

pupuk organik 20-40 ton/ ha serta penambahan kapur 1- 2 ton/ha pada tanah 

yang kondisi kemasamannya rendah (Rostiana, et al., 2005) 

 
C. Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) 

Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) merupakan asosiasi antara 

cendawan tertentu dengan akar tanaman dengan membentuk jalinan interaksi 

yang komplek. Mikoriza berasal dari karta myco yang berarti cendawan dan 

rhiza yang berarti akar. Mikoriza dikenal dengan jamur tanah karena 

habitatnya berada di dalam tanah dan berada di area perakaran tanaman 

(rizosfer). Selain disebut sebagai jamur tanah juga biasa dikatakan sebagai 

jamur akar. Keistimewaan dari jamur ini adalah kemampuannya dalam 

membantu tanaman untuk menyerap unsur hara terutama unsur hara fosfor (P) 

(Syib’li, 2008). 

Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) sekarang menjadi filum 

tersendiri, yang memiliki perbedaan tegas, baik ciri-ciri genetika maupun 

asal-usul nenek moyangnya, dengan Ascomycota dan Basidiomycota. 

Taksonomi MVA berubah menjadi filum Glomeromikota yang memiliki 

empat ordo yaitu 1) Archaeosporales (famili Arachaeosporaceae dan 

Geosiphonaceae), 2) Paraglomerales (famili Para-glomerace), 3) 

Diversisporales (famili Acaulosporaceae, Diversisporaceae, Gigaspora-ceae, 
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dan Pacisporaceae) dan 4) Glomerales (famili Glomerace). Dewasa ini filum 

Glomeromikota disepakati memiliki dua belas genus yaitu Archaeo-spora, 

Geosiphon, Paraglomus, Gigaspora, Scutellospora, Acaulospora, 

Kuklospora, Intraspora, Entrophospora, Diversipora, Pacispora, dan Glomus 

sp. (Schubler et al., 2001). 

Mikoriza merupakan suatu bentuk hubungan simbiosis mutualistik antar 

cendawan dengan akar tanaman. Baik cendawan maupun tanaman sama-sama 

memperoleh keuntungan dari asosiasi ini. infeksi ini antara lain berupa 

pengambilan unsur hara dan adaptasi tanaman yang lebih baik. Dilain pihak, 

cendawan pun dapat memenuhi keperluan hidupnya (karbohidrat dan 

keperluan tumbuh lainnya) dari tanaman inang. Tanaman yang bermikoriza 

tumbuh lebih baik dari tanaman tanpa bermikoriza. Penyebab utama adalah 

mikoriza secara efektif dapat meningkatkan penyerapan unsur hara baik unsur 

hara makro maupun mikro. Selain daripada itu akar yang bermikoriza dapat 

menyerap unsur hara dalam bentuk terikat dan yang tidak tersedia bagi 

tanaman (Anas, 1997).  

Pemanfaatan Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) pada beberapa 

tanaman komersial telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Inokulasi MVA 

pada apel dapat meningkatkan kandungan P pada daun dari 0,04% menjadi 

0,19%. Penggunaan cendawan mikoriza pada tanaman kopi, dapat 

meningkatkan bobot kering tanaman serta jumlah daun yang berbeda nyata 

dengan tanpa mikoriza. Selain itu, pada tanah dengan ketersediaan hara 

rendah, inokulasi MVA dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman kakao. 

Pada tanaman pisang, inokulasi MVA juga mampu meningkatkan 

pertambahan tinggi tanaman serta kandungan hara N, P, K dan Ca pada daun. 

Kemampuan satu jenis MVA dapat berasosiasi dengan beberapa tanaman 

komersial cukup luas, akan tetapi kesesuaiannya dalam bersimbiosis dengan 

tanaman sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi tanah, jenis mikoriza dan 

jenis tanaman (Syah Anwarudin et al., 2007). 

Cendawan mikoriza mengadakan asosiasi dengan akar tanaman. 

Cendawan ini masuk kedalam tumbuhan dan hidup didalam atau diantara sel 
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kortek dari akar sekunder. Proses infeksi dimulai dari pembentukan 

appresorium yaitu struktur yang berupa penebalan masa hifa yang kemudian 

menyempit seperti tanduk. Appresorium membantu hifa menembus ruang sel 

epidemis melalui permukaan akar, atau rambut-rambut akar dengan cara 

mekanis dan enzimatis. Hifa yang telah masuk ke lapisan korteks kemudian 

menyebar didalam dan diantara sel-sel korteks, hifa ini akan membentuk 

benang-benang bercabang yang mengelompok: disebut arbuskula yang 

berfungsi sebagai jembatan transfer unsur hara, antara cendawan dengan 

tanaman inang (Subiksa, 2002). 

Arbuskular merupakan hifa bercabang halus yang dapat meningkatkan 

luas permukaan akar, dua hingga tiga kali. Pada sistem perakaran yang 

terinfeksi akan muncul hifa yang terletak diluar, yang menyebar disekitar 

daerah perakaran dan berfungsi sebagai alat pengabsorbsi unsur hara. Hifa 

yang terletak diluar ini dapat membantu memperluas daerah penyerapan hara 

oleh akar tanaman (Pujiyanto, 2001). 

Tanaman bermikoriza dapat menyerap P, dalam jumlah beberapa kali 

lebih besar dibanding tanaman tanpa mikoriza, khususnya pada tanah yang 

miskin P. Disamping itu tanaman yang terinfeksi MVA ternyata daya tahan 

mikoriza dan laju fotosintesis lebih tinggi dibanding tanaman tanpa MVA, 

meskipun konsentrasi P pada daun rendah (kekurangan). Dengan adanya hifa 

(benang-benang yang bergerak luas penyebarannya), maka tanaman menjadi 

lebih tahan kekeringan. Hifa cendawan ini memiliki kemampuan istimewa, 

disaat akar tanaman sudah kesulitan menyerap air, hifa jamur masih mampu 

meyerap air dari pori-pori tanah (Buntan, 1997). 

Mikroba tanah juga berperan penting dalam proses pelarutan mineral-

mineral yang tadinya berada dalam bentuk senyawa kompleks menjadi bentuk 

ion,  maupun garam-garam yang dapat diserap oleh akar. Sebagai contoh 

unsur fosfor dalam  senyawa kompleks batuan akan terlarutkan oleh 

kelompok pelarut fosfat sehingga menjadi tersedia bagi tanaman (Wild, 2001 

cit Aryantha et al., 2002). 
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Hasil penelitian pemanfaatan Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) 

serta media campuran subsoil dan kompos pada pembibitan kelapa sawit 

(Elaeis guineensis) kultivar Sungai Pancur 2 (PS 2). CMA diperoleh dari PAU 

Bioteknologi IPB (Institut Pertanian Bogor). Perlakuan pertama yang di ujikan 

adalah macam media (Top Soil, Subsoil, subsoil + kompos tandan kosong 

sawit (1:1), subsoil + kompos tandan kosong sawit (2:1), subsoil + kompos 

UNPAD (1:1), subsoil + kompos UNPAD (2:1)). Perlakuan kedua yang 

diujikan dosis CMA (0, 5, 10, 15 gram/polybag). Dari beberapa dosis CMA 

yang diujikan terhadap bibitan kelapa sawit, pelakuan CMA 10 gram/polybag 

menunjukkan derajat infeksi akar yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan 

dosis CMA yang lainnya (Suherman et al., 2007). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2009 sampai bulan Januari 

2010 di Kelurahan Tlogodlingo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten 

Karanganyar, dengan ketinggian  sekitar 1805  mdpl, yang terletak pada 7º40’ 

LS dan 111º10’ BT; Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta (UNS); Laboratorium Ekologi dan Manajemen Produksi 

Tanaman (EMPT) UNS; Laboratorium Biologi Tanah UNS. 

 
B. Bahan dan Alat 

1. Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain,  bibit 

Purwoceng  umur sekitar 1,5 bulan (45 hari), media tanam (tanah), kotoran 

ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, MVA (Mikoriza Vesikular 

Arbuskular) jenis Glamus sp., larutan KOH 10%, larutan HCl 2%, larutan 

trypan blue 0,05 mg), aquades, alkohol 50%, Currater 3GR, Masalgin 50 

WP. 

2. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, 

polybag ukuran diameter 20 cm, timbangan, penggaris, oven, LAF (Leaf 

Area Meter), kertas label, alat tulis, gunting, plastik, cangkul, paranet, 

mikroskop, saringan tanah dengan mata saringan 2 mm, gelas preparat, 

tabung reaksi, altimeter. 

11 
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C. Cara Kerja Penelitian  

 1. Rancangan Penelitian 

    Penelitian ini menggunakan rancangan perlakuan yang disusun 

secara faktorial dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terdiri atas dua faktor perlakuan dengan 3 ulangan sebagai berikut :  

a. Faktor pertama yaitu macam pupuk organik (M) yang terdiri atas 4  

taraf, yaitu : M0 (Tanpa pupuk kandang); M1 (Pupuk kandang ayam); 

M2  (Pupuk kandang kambing); M3 (Pupuk kandang sapi). Hal ini 

didasarkan pada pupuk kandang yang sering digunakan masyarakat 

adalah pupuk kandang ayam, kambing dan sapi, karena ketiga jenis 

pupuk ini mudah didapat di lingkungan sekitar tempat tinggal petani. 

b. Faktor kedua yaitu dosis inokulum MVA jenis Glamus sp.  yang terdiri 

dari 4 taraf, yaitu : D1 (Dosis 0 gram/tanaman); D2 (Dosis 5 

gram/tanaman); D3 (Dosis 10 gram/tanaman); D4 (Dosis 15 

gram/tanaman). Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang 

dilakukan di pembibitan kelapa sawit, dengan perlakuan jenis media 

dan dosis cendawan mikoriza arbuskular (0, 5, 10, dan 15 

gram/tanaman). Diketahui dosis mikoriza 10 gram/tanaman  

memberikan hasil derajat infeksi mikoriza paling tinggi. 

Dari kedua faktor tersebut, diperoleh 16 kombinasi perlakuan.  

· M0D1 : tanpa pupuk kandang + MVA 0 gram/tanaman 

· M0D2 : tanpa pupuk kandang + MVA 5 gram/tanaman 

· M0D3 : tanpa pupuk kandang + MVA 10 gram/tanaman 

· M0D4 : tanpa pupuk kandang + MVA 15 gram/tanaman 

· M1D1 : pupuk kandang ayam + MVA 0 gram/tanaman 

· M1D2 : pupuk kandang ayam + MVA 5 gram/tanaman 

· M1D3 : pupuk kandang ayam + MVA 10 gram/tanaman 

· M1D4 : pupuk kandang ayam + MVA 15 gram/tanaman 

· M2D1 : pupuk kandang kambing + MVA 0 gram/tanaman 

· M2D2 : pupuk kandang kambing + MVA 5 gram/tanaman 
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· M2D3 : pupuk kandang kambing + MVA 10 gram/tanaman 

· M2D4 : pupuk kandang kambing + MVA 15 gram/tanaman 

· M3D1 : pupuk kandang sapi + MVA 0 gram/tanaman 

· M3D2 : pupuk kandang sapi + MVA 5 gram/tanaman 

· M3D3 : pupuk kandang sapi + MVA 10 gram/tanaman 

· M3D4 : pupuk kandang sapi + MVA 15 gram/tanaman 

Masing-masing kombinasi perlakuan tersebut diulang sebanyak tiga kali 

dengan menggunakan satu tanaman sampel, sehingga diperoleh 48 unit 

percobaan. 

2. Pelaksanaan Penelitian   

a. Analisis Tanah 

Analisis tanah ini meliputi, tekstur tanah, pH tanah, C Organik, 

N total, P tersedia, K tersedia dan KTK tanah tersebut. 

b. Analisis Pupuk 

Analisis pupuk ini meliputi, pH, C Organik, N total, C/N ratio, P 

total, K total dan KTK pupuk tersebut. 

c. Persiapan Media Tanam 

Tanah yang dijadikan media tanam dibersihkan dari gulma dan 

kotoran, kemudian dikering anginkan. Tanah dikering anginkan untuk 

mempermudah penyaringan. Tanah yang sudah kering disaring dengan 

mata saringan 2 mm.  

d. Sterilisasi Tanah 

Kegiatan sterilisasi tanah dilakukan secara fumigasi dengan 

menggunakan Currater 3GR dengan cara ditaburkan dan diaduk secara 

merata pada tanah yang akan digunakan. Selanjutnya Masalgin 50WP 

disemprotkan ke media secara merata. Tanah diinkubasi selama 10-14 

hari. Setelah itu tanah dijemur selama 5 hari untuk menguapkan sisa 

fumigan, setelah itu tanah dapat digunakan untuk inokulasi MVA. 

Inokulasi MVA dilakukan dengan menambahkan inokulum MVA pada 

lubang tanam bersamaan dengan penanaman bibit. 

 

e. Persiapan bibit 
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Bibit tanaman purwoceng diambil langsung dari Dataran Tinggi 

Dieng. Umur bibit yang akan digunakan sekitar 1,5 bulan (45 Hari) 

dengan jumlah daun sekitar 3-4 helai. 

f. Penanaman 

Tanah yang sudah siap untuk penanaman di campur dengan 

pupuk kandang yang telah ditentukan jenisnya dengan dosis 20 ton/ ha 

atau setara dengan 555,54 gram/polybag. Tanah yang telah tercampur 

pupuk dimasukkan dalam polybag. Media disiram dan didiamkan 

selama 1 hari. Tanah dan pupuk kandang yang telah tercampur di 

polybag pada bagian tengahnya di lubangi seperti bentuk segitiga. 

Bibit tanaman purwoceng   yang telah disiapkan sebelumnya ditanam 

pada polybag tersebut, dan MVA dimasukkan dalam lubang tersebut 

secara bersamaan dengan penanaman bibit purwoceng  .  

Penataan polybag di lahan disesuaikan dengan denah penelitian 

(lampiran 5). Jarak tanam antar polybag   20x20 cm. Setelah tanaman 

tertata, maka tanaman disiram sampai kapasitas lapang. 

g. Pemeliharaan 

Dalam pemeliharaan tanaman meliputi:  

· Penyiraman  

 Penyiraman disesuaikan dengan kondisi di lapang, hal ini untuk 

menjaga kondisi kelembapan tanah dan lingkungan. 

· Pengendalian gulma 

 Pengendalian gulma dilakukan secara manual dengan mencabuti 

gulma yang tumbuh di media tanah purwoceng. Pengendalian 

disesuaikan dengan kondisi di lapangan. 

· Pengendalian hama dan penyakit. 

 Hama yang sering menyerang tanaman purwoceng  pada saat 

penelitian adalah keong yang tidak bercangkang berupa molusca 

dan kutu putih. Pengendaian dilakukan secara manual, yaitu dengan 

mengambil hama yang menyerang tanaman dan menyemprotkan 

eksrak daun mimba. 

e. Pemanenan 
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Pemanenan tanaman purwoceng  dilakukan setelah tanaman 

berumur 5-6 bulan. Pada saat tersebut tanaman purwoceng   sudah 

berbunga. 

3. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi : 

a. Persentase akar terinfeksi Mikoriza Vasikular Arbuskular (%) 

Analisis infeksi MVA dilakukan untuk melihat adanya simbiosis 

antara MVA dengan akar tanaman yang dinyatakan dalam persentase 

infeksi pengukuran. Persentase infeksi akar dilakukan pada akhir 

penelitian dengan cara mengambil contoh akar.  

Cara pengecatan akar untuk mengetahui persentase akar yang 

terinfeksi MVA ; 

· Mencuci bersih akar yang diambil dari lapang, kemudian 

merendamnya dalam larutan alkohol 50%.  

· Mengambil akar yang sudah direndam dalam alkohol dicuci dengan 

aquadest dan memotong akar dengan ukuran 1 cm. 

· Memanaskan air dalam panci (waterbath) 

· Menyiapkan larutan KOH 10% (± 20 ml), kemudian memasukkan 

potongan akar kedalam larutan KOH dan memanaskannya dalam 

panci pada suhu 900C selama 3-4 menit tergantung pada ketebalan 

akar atau sampai akar layu. 

· Mencuci akar dengan aquadest. 

· Merendam akar dalam HCl 1 N sampai berwarna putih. 

· Mencuci kembali akar dengan aquadest. 

· Meletakkan akar dalam cawan petri dan menambahkan cat 

trypanblue 0,05% dan mendiamkannya selama ± 1 jam agar cat 

trypanblue masuk dalam sel. 

· Mengamati infeksi mikoriza di bawah mikroskop (± 5 potong akar). 

% akar terinfeksi =
diamati yangakar jumlah 
nfeksiakar  terijumlah x 100% 

(Setiadi, 1993 cit Rohayati, 1999). 
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b. Persentase tanaman yang hidup (%) 

Dengan menghitung jumlah tanaman yang hidup dibandingkan 

jumlah tanaman total dikali 100%. 

c. Panjang tangkai daun (cm) 

Panjang tangkai tanaman diukur setiap minggu dengan cara 

menghitung panjang tangkai terpanjang. 

d. Jumlah tangkai  daun (helai) 

Dihitung jumlah tangkai daun yang tumbuh sempurna, dilakukan 

seminggu sekali mulai dari minggu pertama setelah penanaman sampai 

panen. 

e. Luas daun (cm2) 

Luas daun dihitung dengan menggunakan rumus  

Luas daun = 
kertasBerat 

cetakanBerat 
x luas kertas 

f. Saat muncul bunga 

Saat muncul bunga dihitung dengan satuan MST (Minggu Setelah 

Tanam). 

g. Panjang akar (cm) 

Panjang akar diukur setiap minggu dengan cara menelungkupkan 

akar kemudian mengukurnya dari permukaan atas media sampai dengan 

ujung akar terpanjang. 

h. Volume akar (cm3) 

Sebelum volume akar diukur, akar dibersihkan dahulu dari tanah 

yang menempel. Kemudian akar dimasukkan ke dalam gelas ukur yang 

berisi air, penambahan volume air merupakan volume akar yang 

dimasukkan.  

i. Berat segar brangkasan tanaman (gram) 

Setelah panen brangkasan segar tanaman ditimbang dengan 

menggunakan timbangan digital.  
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j. Berat kering brangkasan tanaman (gram) 

Setelah brangkasan ditimbang kemudian dibungkus dengan kertas 

dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 80 oC sampai kering 

kemudian ditimbang. 

k. Analisis Jaringan P (%) 

Analisis jaringan tanaman digunakan untuk mengetahui 

kandungan hara dalam tanaman. Sehingga dengan analisis jaringan ini, 

dapat didiagnosa kebutuhan hara suatu tanaman selama 

pertumbuhannya.  

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan uji F dengan taraf 5 %. 

Apabila terdapat beda nyata dilanjutkan dengan Duncan Multiple Range 

Test (DMRT) dengan taraf  5 %.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Hasil analisis ragam pertumbuhan dan hasil purwoceng menunjukkan 

bahwa, pemberian macam pupuk kandang dan dosis inokulum MVA secara umum 

tidak menunjukkan adanya interaksi antara kedua faktor perlakuan, yang 

berpengaruh pada variabel pengamatan. Pemberian macam pupuk kandang, 

berpengaruh nyata pada variabel luas daun, panjang akar, volume akar, persentase 

infeksi MVA, berat segar brangkasan tanaman, berat kering bragkasan tanaman. 

Pemberian MVA dalam beberapa taraf berpengaruh nyata terhadap persentase 

akar terinfeksi MVA. (Lampiran 4). 

A. Persentase akar terinfeksi MVA (Mikoriza Vasikular Arbuskular)  

Analisis infeksi MVA dilakukan untuk melihat adanya simbiosis antara 

MVA dengan akar tanaman yang dinyatakan dalam persentase infeksi 

pengukuran. Pengamatan kolonisasi MVA pada akar tanaman dilakukan 

melalui pewarnaan akar (staining akar) (Sukarno, 1999). Langkah-langkah 

untuk menghitung besarnya persentase infeksi MVA ada dalam BAB III.  

 

  
(a) (b)  

Gambar 1. Potongan akar tanaman purwoceng dengan perbesaran 400x         
(a) yang terinfeksi MVA, (b) Akar yang tidak terinfeksi MVA. 

 
Adanya infeksi MVA pada akar tanaman ditandai dengan terbentuknya 

vasikular dan arbuskular didalam sel korteks. Vesikel merupakan suatu 

struktur berbentuk lonjong atau bulat, mengandung cairan lemak, yang 

berfungsi sebagai organ penyimpanan makanan atau berkembang menjadi 

klamidospora, yang berfungsi sebagai organ reproduksi. Arbuskular adalah 

struktur hifa yang bercabang-cabang seperti pohon-pohon kecil yang mirip 

18 
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haustorium (membentuk pola dikotom), berfungsi sebagai tempat pertukaran 

nutrisi antara tanaman inang dengan jamur (Feronika, 2003) 

Tabel 1. Rerata persentase akar terinfeksi MVA  pada tanaman purwoceng  
pada perlakuan macam pupuk kandang dan dosis MVA (%). 

Dosis MVA Macam 
pupuk 

kandang D1 D2 D3 D4 
Rerata  

M0 0 33,33 53,33 40 30ab 
M1 0 0 40 40 14,29a 
M2 0 46,66 20 40 31,11ab 
M3 0 60 70 60 45,45b 

Rerata  0a 38,18b 51,43b 43,63b (-) 
Keterangan : 
· Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama 

menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 
· M  = Macam pupuk kandang : M0= tanpa pupuk kandang, M1= pupuk kandang 

ayam, M2= pupuk kandang kambing, M3 = pupuk kandang sapi 
· D  = dosis MVA : D1= 0 gram D2= 5 gram, D3= 10 gram, D4 = 15 gram 
· (-) = Tidak terdapat interaksi 

 
Pada hasil analisis ragam yang dilakukan terhadap persentase akar 

terinfeksi MVA pada tanaman purwoceng menunjukkan tidak ada interaksi 

antara perlakuan macam pupuk kandang dan dosis MVA. Pemberian macam 

pupuk kandang dan dosis MVA menunjukkan hasil berbeda nyata terhadap 

variabel persentase akar terinfeksi MVA pada tanaman purwoceng (Lampiran 

4e). 

Pada hasil analisis Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf  

5%, diketahui bahwa pada perlakuan pupuk kandang sapi memiliki persentase 

akar terinfeksi MVA paling banyak (45,45%), dan yang terendah pada 

perlakuan  pupuk kandang ayam  (14,29%). Sesuai pendapat Hartatik dan 

Widowati, (2002) yang menyatakan bahwa selain mengandung hara 

bermanfaat, pupuk kandang juga mengandung bakteri saprolitik, pembawa 

penyakit, parasit mikroorganisme dan pembawa biji-biji gulma. Santoso et 

al.,(2005) cendawan mikoriza sangat lambat pertumbuhannya pada media 

buatan dibandingkan dengan cendawan penyebab penyakit. Pada media 

perlakuan pupuk kandang ayam, ditumbuhi jamur setelah 6 MST (Minggu 
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Setelah Tanam) , diduga hal ini mengakibatkan kompetisi infeksi antara jamur 

yang terbawa dalam pupuk kandang ayam dan MVA. 

Hasil uji Duncan dengan taraf 5% pada perlakuan dosis MVA, 

menunjukkan dosis MVA 10 gram memiliki persentase infeksi MVA paling 

tinggi (51,43%) dibanding perlakuan yang lain. Akan tetapi, persentase infeksi 

MVA pada akar purwoceng dengan dosis MVA 10 gram tidak berbeda nyata 

dengan dosis MVA 5 gram (38,18%) dan MVA 15 gram (43,63%).  Proses 

simbiosis dan efektifitas mikoriza ditentukan oleh beberapa faktor. Menurut 

Hetrick (1984) kolonisasi akar dan produksi spora dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu  spesies cendawan dan lingkungan, ditambahkan Elfiatia dan 

Delvian (2007) tingkat populasi dan komposisi jenis sangat bervariasi dan 

dipengaruhi oleh karakteristik tanaman dan sejumlah faktor lingkungan seperti 

suhu, pH, kelembaban tanah, kandungan fosfor dan nitrogen. Suhu terbaik 

untuk perkembangan MVA adalah pada suhu 30 °C, tetapi untuk kolonisasi 

miselia yang terbaik adalah pada suhu 28-35 °C (Suhardi, 1989; Setiadi, 2001; 

Powell and Bagyaraj, 1984). Hal ini berbeda jauh dengan kondisi lingkungan 

penelitian, suhu udara ditempat penelitian sekitar 18-220C. Karena kondisi 

lingkungan yang kurang mendukung untuk proses infeksi MVA ke akar 

purwoceng maka penambahan dosis MVA tidak berpengaruh nyata pada 

variabel persentase akar terinfeksi MVA. 

 
B. Persentase Tanaman Hidup 

Secara umum pertumbuhan adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

tanaman pada lingkungan tertentu dan dengan sifat-sifat tertentu untuk 

menghasilkan kemajuan dan perkembangan dengan menggunakan faktor 

lingkungan (Sitompul & Guritno, 1995). Persentase tanaman yang tumbuh 

merupakan indikator keberhasilan penanaman purwoceng di Tawangmangu. 

Persentase tanaman yang tumbuh dihitung berdasarkan perbandingan jumlah 

tanaman yang hidup dengan jumlah total tanaman yang ditanam. 

Persentase tanaman hidup berkaitan dengan faktor ekologi dan fisiologis. 

Faktor ekologi, berkenaan dengan lingkungan yang di dalamnya mencakup 

pengaruh suhu, kelembaban, cahaya matahari, keadaan media serta kecukupan 
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unsur hara dan mineral yang dibutuhkan tanaman. Faktor fisiologis adalah 

segala proses yang terjadi dalam tubuh tanaman, termasuk proses metabolisme 

yang akan mempengaruhi ketersediaan karbohidrat sebagai bahan yang 

diperlukan untuk pertumbuhan. Persentase tanaman hidup merupakan 

pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penanaman 

tanaman purwoceng di Tawangmangu. 

 

 

Keterangan : 
M = Macam pupuk : M0 = tanpa pupuk kandang, M1 = kandang ayam, M2 = 

kandang kambing, M3 = kandang sapi. 
D = Dosis MVA : D1 = 0 gram, D2 = 5 gram, D3 = 10 gram, D4 = 15 gram. 

Gambar 2. Rerata persentase tanaman hidup purwoceng pada beberapa macam 
pupuk kandang dan dosis MVA  

 
Penghitungan persentase hidup tanaman purwoceng dilakukan dengan 

menghitung jumlah tanaman yang masih hidup setelah 12 minggu pengamatan 

(saat panen). Jumlah tanaman purwoceng yang hidup sebanyak 39 tanaman 

dari 48 tanaman, atau sekitar 81,25%. Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa 

persentase tanaman yang hidup terbanyak terdapat pada kombinasi perlakuan  

 
tanpa pupuk kandang + MVA (0, 5, 10, 15 gram), pupuk kandang kambing + 

MVA (5,15 gram), pupuk kandang sapi+ MVA (0, 5,15 gram) yaitu sebanyak 

100%. Persentase tanaman hidup terendah terdapat pada kombinasi perlakuan 

pupuk kandang ayam+ MVA 10 gram dan pada pupuk kandang kambing+ 
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MVA 10 gram yaitu sebanyak 33,3%. Pada tanaman kontrol (tanpa pupuk 

kandang+ MVA 0 gram) menunjukkan persentase tanaman hidup 100%. Hal 

ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan Tawangmangu dengan ketinggian 

tempat 1805 mdpl, suhu udara 18-220C, kelembaban udara 85% mirip dengan 

kondisi agroklimatologi di Dieng, sehingga dapat digunakan untuk 

pertumbuhan tanaman purwoceng. Hasil penelitian Rahardjo et al., (2005) 

kondisi agroklimitologi untuk budidaya purwoceng di Dieng, adalah 

ketinggian tempat 2050 m dpl, suhu udara 15-210C, kelembapan udara 60-

75%.  

Konsidi lingkungan seperti di tempat penelitian yang memiliki suhu 

udara 18-220C, membuat keefektifan MVA kurang optimal, karena 

perkembangan MVA tidak didukung oleh suhu yang optimal untuk kolonisasi 

dan infeksi MVA. Suhu yang optimal untuk perkembangan MVA yaitu 300C. 

Dalam penelitian ini ada beberapa hama yang menyerang tanaman purwoceng, 

yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman purwoceng. Hama 

yang menyerang selama penelitian adalah kutu putih dan molusca (lampiaran 

7f). Kutu putih adalah hama yang paling banyak menyerang saat penelitian. 

Kutu putih menyerang bagian daun tanaman purwoceng dengan menghisap 

cairan pada jaringan daun. Daun yang sudah terserang kutu putih, akan 

melengkung kedalam dan kutu putih berada didalamnya. Di dalam daun yang 

melengkung tersebut, kutu putih berkembangbiak. Jika tidak dikendalikan, 

semakin lama daun yang terserang akan kering dan mati.  

 
C. Panjang Tangkai Daun 

Purwoceng merupakan tanaman terma perenial, habitus tanaman 

membentuk roset, tangkai daun berada dipermukaan tanah (Rahardjo, 2005), 

sehingga panjang tangkai termasuk variabel yang digunakan sebagai indikator 

pertumbuhan maupun sebagai parameter yang digunakan untuk mengukur 

pengaruh lingkungan atau perlakuan yang diterapkan. Ini didasarkan atas 

kenyataan bahwa panjang tangkai daun merupakan ukuran pertumbuhan yang 

paling mudah dilihat. 
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(a) 

 
 
 

 
(b) 

 
(c) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
  (d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : : tanpa pupuk kandang   : pupuk kandang kambing 

 : pupuk kandang ayam   : pupuk kandang sapi 

Gambar 3. Grafik rerata penambahan panjang tangkai daun purwoceng pada 
beberapa macam pupuk kandang dalam media tanpa MVA (a), 
dalam media dengan MVA dosis 5 gram (b), dalam media dengan 

(b) 

(c) 

(d) 
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MVA dosis 10 gram (c), dalam media dengan MVA dosis 15 gram 
(d). 
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Pada grafik rerata pertambahan panjang tangkai daun purwoceng yang 

tersaji pada Gambar 3, terlihat bahwa pada penelitian ini ada beberapa faktor 
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yang membuat grafik rerata pertambahan panjang tangkai daun purwoceng 

tidak normal. Salah satu faktor penyebab ketidak normalan pertambahan 

panjang tangkai daun purwoceng adalah banyak hama yang menyerang 

tangkai daun pada saat penelitian. Hama yang menyerang saat penelitian 

adalah kutu putih dengan tipe mulut haustelata atau menyerang dengan 

menghisap cairan pada jaringan tanaman dan hama molusca dengan tipe mulut 

mandibulata yang memakan daun tanaman purwoceng.  

Pada perlakuan macam pupuk kandang pada media tanpa mikoriza 

(Gambar 3a.) menunjukkan bahwa perlakuan pupuk kandang sapi memberikan 

panjang tangkai terpanjang. Berdasarkan hasil analisis pupuk kandang, hasil 

analisis kandungan kalium (K) pada pupuk kandang sapi sebesar 3,03%. 

Kandungan K pada pupuk kadang sapi paling tinggi dibanding pupuk kandang 

yang lain (Lampiran 2). Kalium (K) berfungsi untuk meningkatkan 

pertumbuhan tanaman, khususnya pengembagan sel dan pengaturan tekanan 

osmosis. Selain itu, unsur kalium juga berfungsi untuk meningkatkan 

pertumbuhan jaringan meristem (Rosmarkam dan Yuwono, 2002). Kandungan 

K yang tinggi pada pupuk kandang sapi, membuat penambahan panjang 

tangkai daun purwoceng pada perlakuan pupuk kandang sapi lebih tinggi 

dibanding perlakuan yang lain. Bila jaringan meristem pada ujung tangkai 

daun purwoceng semakin aktif, maka pertambahan panjang tangkai daun 

purwoceng lebih baik. 

Pada perlakuan macam pupuk kandang pada media dengan MVA 5 gram 

(Gambar 3b), MVA 10 gram (Gambar 3c) dan 15 gram (Gambar 3d), 

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa pupuk kandang menghasilkan panjang 

tangkai daun tertinggi. Berdasarkan hasil analisis tanah, diketahui kandungan 

C organik dan bahan organik tanah sudah tinggi. Menurut Rahardjo dan 

Rostiana (2006), bahwa penambahan 40 ton/ha pupuk kandang tidak 

berpengaruh terhadap produksi purwoceng, pada tanah yang bahan organiknya 

sudah tinggi. Selain C organik dan bahan organik yang tinggi, kandung unsur 

fosfor (P) juga tinggi. Unsur P berhubungan langsung dengan energi sel. Ion P 

yang diserap oleh tanaman dalam bentuk H2PO4
- akan segera diesterifikasi 

menjadi fosfat berenergi tinggi, misalnya ATP (Adenosim Triposphat) 
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(Rosmarkam dan Yuwono, 2002). ATP merupakan bentuk energi tinggi yang 

sangat berperanan dalam penyerapan unsur hara secara aktif, sehingga 

peningkatan serapan fosfor memungkinkan peningkatan serapan unsur hara 

lain yang diserap secara aktif oleh perakaran tanaman. Unsur P bermanfaat 

banyak pada pertumbuhan awal tanaman terutama di bagian tunas-tunas muda 

(Santoso et al., 2005). Tingginya penyerapan P pada tanaman purwoceng 

dapat diketahui dengan menghitung kadar P pada jaringan tanaman 

purwoceng. Hal ini dapat dilihat pada analisis kadar P jaringan tanaman 

purwoceng yang rata-rata tinggi. 

Pupuk kandang sangat bermanfaat bagi tanaman karena mengandung 

banyak unsur hara makro dan mikro. Di sisi lain juga bisa merugikan, karena 

di dalam pupuk kandang terkandung juga bakteri, jamur dan gulma.  Sejalan 

dengan pendapat Hartatik dan Widowati (2002), yang menyatakan bahwa 

selain mengandung hara bermanfaat, pupuk kandang juga mengandung bakteri 

saprolitik, pembawa penyakit, dan parasit mikroorganisme dan pembawa biji-

biji gulma. Hal tersebut juga dibuktikan pada media polybag dengan pupuk 

kandang ayam pada 6 MST ditumbuhi jamur (Gambar 4). Diduga hal ini yang 

mengakibatkan penambahan panjang tangkai daun purwoceng dengan 

perlakuan pupuk kandang ayam dan kambing lebih rendah dibanding 

perlakuan tanpa pupuk kandang.  

  
Gambar 4. Media perlakuan pupuk kandang ayam  yang berjamur setelah 6 

MST 
D. Jumlah Tangkai Daun 

Pengamatan variabel daun sangat diperlukan, yaitu sebagai indikator 

pertumbuhan dan data penunjang untuk menjelaskan proses pertumbuhan 

yang terjadi, misalnya pada pembentukan biomassa (Sitompul dan Guritno, 
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1995). Daun diperlukan untuk kegiatan penyerapan dan pengubahan energi 

cahaya matahari yang digunakan untuk pertumbuhan dan hasil tanaman 

melalui proses fotosintesis. Gardner (1991) menambahkan, organ tanaman 

yang utama dan yang menyerap radiasi matahari ialah daun. Untuk 

memperoleh laju pertumbuhan tanaman Santosodaya yang maksimum harus 

terdapat cukup banyak daun dalam tajuk. Purwoceng mempunyai daun 

majemuk, berhadapan dan berpasang-pasangan, di ujung tangkai terdapat daun 

tunggal. Bentuk anak daun membulat dengan pinggiran bergerigi (Rahardjo, 

2005).  

Pada grafik rerata pertambahan jumlah tangkai daun purwoceng yang 

tersaji pada Gambar 5, terlihat bahwa pada penelitian ini ada beberapa faktor 

yang membuat grafik rerata pertambahan panjang tangkai daun purwoceng ini 

tidak normal. Salah satu faktornya adalah banyak hama yang menyerang 

tangkai daun pada saat penelitian. Hama yang menyerang saat penelitian 

adalah kutu pitih dan molusca. 

Pada media tanpa MVA dan MVA 10 gram dengan perlakuan macam 

pupuk kandang, jumlah tangkai daun purwoceng terbanyak pada perlakuan 

pupuk kandang sapi. Hal ini bisa dilihat pada Gambar 5a dan 5c. Pupuk 

kandang sapi memberikan jumlah daun terbanyak, karena kandungan unsur K 

nya paling tinggi dibanding pupuk kandang yang lain (Lampiran 2). Dengan 

kondisi pH tanah dan pupuk yang netral, maka penyerapan unsur hara dan 

reaksi enzim juga optimum. Unsur K berfungsi untuk meningkatkan 

pertumbuhan tanaman dan berperan terhadap lebih dari 50 enzim baik 

langsung maupun tidak langsung (Rosmarkam dan Yuwono, 2002). Dengan 

optimumnya reaksi enzim yang didukung oleh pH yang netral dan kandungan 

unsur K yang tinggi pada pupuk kandang sapi, maka pertumbuhan jaringan 

meristem juga optimal(Rosmarkam dan Yuwono, 2002).  
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Keterangan : : tanpa pupuk kandang   : pupuk kandang kambing 

 : pupuk kandang ayam   : pupuk kandang sapi 

Gambar 5. Grafik rerata penambahan jumlah tangkai daun purwoceng pada 
beberapa macam pupuk kandang dalam media tanpa MVA (a), 
dalam media dengan MVA dosis 5 gram (b), dalam media dengan 
MVA dosis 10 gram (c), dalam media dengan MVA dosis 15 
gram (d). 

 
 
 

(b) 

(c) 

(d) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



41 
 

 
 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pada perlakuan macam pupuk kandang pada media dengan MVA 5 gram 

(Gambar 5b) dan 15 gram (Gambar 5d), menunjukkan perlakuan tanpa pupuk 

kandang menghasilkan jumlah daun terbanyak dibanding perlakuan macam 

pupuk kandang yang lain. Hal ini dikarenakan kandungan fosfor (P) pada 
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tanah tinggi (15,11ppm). Menurut Santoso et a.l, (2005) fosfor merupakan 

unsur penting penyusun ATP, dan ATP merupakan bentuk energi tinggi yang 

sangat berperanan dalam penyerapan unsur hara secara aktif, sehingga 

peningkatan serapan fosfor memungkinkan peningkatan serapan unsur hara 

lain yang diserap secara aktif oleh perakaran tanaman. Unsur P bermanfaat 

banyak pada pertumbuhan awal tanaman terutama di bagian tunas-tunas muda. 

Pada Gambar 5 tentang rerata penambahan jumlah tangkai daun 

purwoceng pada beberapa macam pupuk kandang dalam media MVA (0, 5, 

10, 15 gram), menunjukkan perlakuan pupuk kandang kambing dan ayam 

lebih rendah dibanding perlakuan pupuk yang lain. Pupuk kandang selain 

membawa manfaat bagi tanaman karena mengandung banyak unsur hara 

makro dan mikro, kadang juga merugikan, karena di dalam pupuk kandang 

terkandung juga bakteri, jamur dan gulma.   

 
E. Saat Muncul Bunga 

Tanaman purwoceng termasuk tanaman berumah satu, dapat juga 

menyerbuk silang. Variabel saat muncul bunga penting untuk diamati, karena 

tanaman purwoceng dapat dipanen setelah memasuki fase generatif 

(berbunga). Hal ini dikarenakan metabolisme metabolit sekunder pada 

purwoceng berada pada puncaknya. Fase generatif tanaman purwoceng 

dimulai pada waktu 6 BST (Bulan Setelah Tanam) (Rahardjo dan Rostiana, 

2006)  

 

Keterangan : 
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M = Macam pupuk : M0 = tanpa pupuk kandang, M1 = kandang ayam, M2 = 
kandang kambing, M3 = kandang sapi. 

D = Dosis MVA : D1 = 0 gram, D2 = 5 gram, M3 = 10 gram, M4 = 15 gram. 
MST = Minggu setelah tanam 

Gambar 6. Rerata saat muncul bunga tanaman purwoceng pada beberapa 
macam pupuk kandang dan dosis MVA.  

Jumlah tanaman purwoceng yang sudah berbunga pada 6 bulan setelah 

tanaman ini masih sedikit sekali. Jumlah tanaman purwoceng yang berbunga 

setelah 6 BST hanya 18 tanaman dari 48 tanaman purwoceng, hal ini dapat 

dilihat pada Lampiran 3d. Pada Gambar 4, diketahui kombinasi perlakuan 

pupuk kandang kambing dan dosis MVA 15 gram, menunjukkan saat muncul 

bunga tercepat dibanding kombinasi perlakuan yang lain. Rata-rata saat 

muncul bunga pada kombinasi perlakuan yang lain hampir sama yaitu 9-11 

minggu setelah tanam, kecuali pada kombinasi perlakuan pupuk kandang 

ayam dengan tanpa MVA, dosis MVA  5, 10 gram dan kombinasi perlakuan 

pupuk kandang kambing dengan dosis tanpa MVA,  MVA 10 gram yang 

belum muncul bunga sampai akhir pengamatan (12 MST). 

Berdasarkan hasil uji kadar P pada jaringan tanaman purwoceng 

menunjukkan bahwa sebagian besar tanaman purwoceng serapan unsur P-nya 

tinggi, karena didukung oleh kandungan P tanah yang tinggi. Seharusnya pada 

saat 6 BST sebagain besar tanaman purwoceng sudah berbunga. Yuhono 

(2004) menjelaskan, tanaman purwoceng memasuki fase generatif pada umur 

6 BST. 

Selain faktor unsur hara, faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap 

waktu munculnya bunga. Kondisi lingkungan di tempat penelitian yang 

memiliki kelembapan yang tinggi (85-95%), lebih tinggi dibanding di Dieng 

65-75%. Hal ini membuat tanaman sulit berpindah dari fase vegetatif menuju 

fase generatif. Pada kondisi ketersediaan air yang tinggi, maka tanaman 

melakukan aktivitas maksimal untuk menyerap hara dan air, agar dapat 

mengakumulasikan cadangan makanan dan menyimpan energi sebanyak-

banyaknya. Dengan air dan nitrogen yang melimpah, titik tumbuh apikal lebih 

aktif, sehingga pertumbuhan vegetatif lebih dominan. Menurut Sitompul dan 

Guritno (1995) masa vegetatif terus berlangsung sampai masa generatif yang 
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diawali dengan pembentukan bunga diikuti pembentukan dan pengisian buah, 

pembentukan biji, polong atau sejenisnya, kemudian diakhiri dengan masa 

pemasakan. Selain faktor kelembapan juga ada faktor hama yang menghambat 

proses munculnya bunga pada tanaman purwoceng. Hama yang menyerang 

saat penelitian adalah hama kutu putih dan molusca. Kutu putih menyerang 

tanaman dengan menghisap cairan pada jaringan tanaman.  

 
F. Luas Daun 

Luas daun menjadi parameter utama karena laju fotosintesis 

pertumbuhan per satuan tanaman dominan ditentukan oleh luas daun. Fungsi 

utama daun adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. 

Pengamatan daun didasarkan pada fungsinya sebagai penerima cahaya dan 

tempat terjadinya fotosintesis (Sitompul dan Guritno, 1995).  

Luas daun dapat digunakan untuk menggambarkan tentang kandungan 

total klorofil daun tiap individu tanaman. Permukaan daun yang semakin luas 

diharapkan mengandung klorofil lebih banyak. Semakin luas lamina daun 

berarti semakin luas permukaan tanaman yang dapat melakukan proses 

fotosintesis. Atas dasar ini, luas daun dapat dijadikan sebagai salah satu 

parameter pengamatan karena laju fotosintesis sebagian besar ditentukan oleh 

luas daun. Jumlah radiasi yang diintersepsikan tanaman tergantung pada luas 

daun total dan jumlah cahaya yang diterima setiap luasan daun atau individu 

daun. 

Tabel 2. Rerata luas daun tanaman purwoceng pada perlakuan macam pupuk 
kandang (cm2). 

Macam pupuk kandang Luas daun  
Tanpa pupuk kandang 6,54b 
Pupuk kandang ayam 1,51a 
Pupuk kandang kambing 1,81a 
Pupuk kandang sapi 6,47b 

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti huruf yang tidak sama 
menunjukkan berbeda nyata pada DMRT 5 %. 

 
Hasil analisis ragam variabel luas daun pada saat panen dengan 

perlakuan macam pupuk  kandang dan dosis MVA menunjukkan bahwa tidak 

ada interaksi antara kedua perlakuan. Perlakuan macam pupuk kandang 
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berpengaruh nyata pada luas daun purwoceng, sedangkan perlakuan dosis 

MVA tidak berpengaruh nyata pada luas daun purwoceng (Lampiran 4a). 

Berdasarkan hasil uji Duncan dengan taraf 5% (Tabel 2) diketahui 

bahwa, perlakuan tanpa pupuk kandang memberikan pengaruh luas daun 

tertinggi yaitu 6,54 cm2, tetapi perlakuan tanpa pupuk kandang tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan pupuk kandang sapi (6,47 cm2). Perlakuan pupuk 

kandang ayam memberikan luas daun tanaman purwoceng terendah, yaitu 

1,51 cm2, dan perlakuan pupuk kandang ayam tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan pupuk kandang kambing (1,81 cm2).  

Pada variabel panjang dan jumlah tangkai  daun purwoceng pada 

perlakuan macam pupuk kandang dan dosis MVA. Perlakuan tanpa pupuk 

kandang dan pupuk kandang sapi memberikan hasil panjang dan jumlah 

tangkai daun purwoceng tertinggi. Pada variabel luas daun, perlakuan tanpa 

pupuk kandang dan pupuk kandang sapi juga memberikan hasil luas daun 

tertinggi. Sedangkan pada jumlah dan panjang tangkai dengan perlakuan 

pupuk kandang ayam dan kambing memberian hasil panjang dan jumlah 

tangkai terendah. Demikian juga pada variabel luas daun dengan perlakuan 

pupuk kandang ayam dan kambing memberikan luas daun terendah. Maka 

antara variabel jumlah dan panjang tangkai daun dengan variabel luas daun 

tanaman purwoceng saling berhubungan.  

Hasil analisis tanah, diketahui kandungan fosfor, C organik, bahan 

organik dan KTK pada tanah tinggi. Dengan kondisi tanah yang subur, maka 

purwoceng dapat tumbuh dengan baik dan perkembangan luas daun juga baik. 

Dengan kandungan P yang tinggi, maka produksi ATP juga tinggi. ATP dapat 

digunakan untuk produksi senyawa penyusun jaringan (Rosmarkam dan 

Yuwono, 2002).   

Luas daun purwoceng pada perlakuan dosis MVA menunjukkan hasil 

tidak berbeda nyata. Meskipun akar tanaman purwoceng sudah terinfeksi 

MVA, tetapi MVA tidak berpengaruh terhadap luas daun purwoceng. Hal ini 

diduga karena proses simbiosis dan efektifitas mikoriza ditentukan oleh 

beberapa faktor. Menurut Hetrick (1984), kolonisasi akar dan produksi spora 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu  spesies cendawan dan lingkungan,   
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ditambahkan Elfiatia dan Delvian (2007) tingkat populasi dan komposisi jenis 

sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh karakteristik tanaman dan sejumlah 

faktor lingkungan seperti suhu, pH, kelembapan tanah, kandungan fosfor dan 

nitrogen. Perlakuan dosis MVA tidak berpengruh nyata terhadap luas daun 

puroweng, diduga karena kondisi lingkungan di tempat penelitian tidak 

mendukung untuk aktifitas MVA. Kondisi lingkungan di tempat penelitian, 

yang memiliki suhu udara 18-22 0C, berpengaruh untuk perkembangan dan 

daya kerja dari MVA. Suhu terbaik untuk perkembangan MVA adalah pada 

suhu 30 °C, tetapi untuk kolonisasi miselia yang terbaik adalah pada suhu 28-

35 °C (Suhardi, 1989; Setiadi, 2001; Powell and Bagyaraj, 1984).  

Infeksi MVA pada tanaman selain memiliki keuntungan juga memiliki 

kekurangan. Terkadang inokulasi MVA dapat mengakibatkan terhambatnya 

pertumbuhan tanaman yang dikolonisasi. Menurut Pang dan Paul (1980) cit 

Delvian (2005), hal ini dimungkinkan karena adanya kompetisi terhadap 

fotosintat, sehingga terjadi hambatan terhadap pertumbuhan MVA dan 

pertumbuhan tanaman. Biomassasa MVA besarnya lebih dari 17% dari berat 

kering akar, sehingga akar bermikoriza memerlukan energi lebih banyak 

dibandingkan dengan akar tidak bermikoriza. 

 
G. Panjang Akar 

Akar merupakan organ tanaman yang sangat penting. Fungsinya cukup 

banyak, diantaranya merupakan pondasi batang, penyerap unsur hara, mineral, 

dan air dari dalam tanah. Pertumbuhan akar yang kuat diperlukan untuk 

kekuatan dan pertumbuhan pucuk. Apabila akar mengalami kerusakan karena 

gangguan secara biologis, fisik, atau mekanis dan menjadi kurang berfungsi 

maka pertumbuhan pucuk  juga terhambat (Gardner et al., 1991). 

Purwoceng termasuk kelas dicotyledoneae, berakar tunggang, akar 

bagian pangkal semakin umur tanaman bertambah, semakin membesar seolah 

membentuk umbi seperti bentuk gingseng, tetapi tidak sebesar gingseng, akar 

rambut keluar dari ujungnya (Rahardjo et al. ,2005). Dari hasil analisis sidik 

ragam (Lampiran 4b) yang dilakukan setelah panen menunjukkan bahwa tidak 

ada interaksi antara perlakuan pemeberian macam pupuk kandang dan dosis 
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MVA.  Pada perlakuan macam pupuk kandang memberikan pengaruh nyata 

terhadap panjang akar tanaman purwoceng, sedangkan untuk perlakuan dosis 

MVA tidak menunjukkan pengaruh beda nyata terhadap panjang akar tanaman 

purwoceng.  

Tabel 3. Rerata panjang akar tanaman purwoceng pada perlakuan macam 
pupuk kandang (cm). 

Macam pupuk kandang Panjang akar  
Tanpa pupuk kandang   8,83b 
Pupuk kandang ayam   4,9a 
Pupuk kandang kambing   7,59ab 
Pupuk kandang sapi 11,16b 

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti huruf yang tidak sama 
menunjukkan berbeda nyata pada DMRT 5 %. 

 
Berdasarkan hasil uji Duncan dengan taraf  5% (Tabel 3), perlakuan 

pupuk kandang sapi memberikan hasil panjang akar terpanjang, yaitu 11,16 

cm. Panjang akar purwoceng dengan perlakuan pupuk kandang sapi tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan tanpa pupuk kandang dan pupuk kandang 

kambing. Kondisi tanah penelitian cukup subur, dengan kandungan N yang 

sedang, kandungan P, C organik, bahan organik, KTK yang tinggi, akan tetapi 

kandungan K (kalium) masih rendah, membuat tanah perlu masukan K dari 

luar. Dari macam pupuk kandang yang digunakan dalam penelitian, pupuk 

kandang sapi memiliki kandungan K paling tinggi yaitu 3,03%. Fungsi K 

adalah untuk meningatkan pengembangan sel, salah satunya perkembangan sel 

kortek atau perkembangan akar (Rosmarkam dan Yuwono, 2002).  

Perlakuan pupuk kandang yang menghasilkan panjang akar terpendek 

adalah pupuk kadang ayam yaitu 4,9 cm. Media dengan pupuk kandang ayam, 

setelah 6 MST ditumbuhi jamur. Hal ini, yang diduga yang membuat akar 

purwoceng tidak berkembang dengan baik. 

 
H. Volume Akar 

Dalam proses pertumbuhan tanaman, akar memegang peranan yang 

sangat penting yaitu sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri tegak dan 

merupakan organ utama untuk mengabsorbsi hara dan air (Islami dan 
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Utomo,1995). Volume akar merupakan salah satu variabel penting dalam 

penyediaan air dan hara untuk melakukan fotosintesis. Pertumbuhan akar 

yang baik mampu berdiferensiasi sehingga memiliki rambut akar yang 

banyak. Rambut akar yang banyak akan meningkatkan penyerapan air dan 

hara yang selanjutnya digunakan untuk melakukan proses fotosintesis guna 

menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman.  

Hasil analisis ragam  (Lampiran 4c) pada volume akar purwoceng 

menunjukkan tidak terjadi interaksi antara  macam pupuk kandang dan dosis 

MVA. Perlakuan macam pupuk kandang berpengaruh nyata pada volume 

akar, tetapi perlakuan dosis MVA tidak berpengaruh nyata pada volume akar. 

 

 

Tabel 4. Rerata volume akar tanaman purwoceng pada perlakuan macam 
pupuk kandang (cm3). 

Macam pupuk kandang Volume akar  
Tanpa pupuk kandang 0,81a 
Pupuk kandang ayam 0,24a 
Pupuk kandang kambing 0,91a 
Pupuk kandang sapi 1,90b 

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti huruf yang tidak sama 
menunjukkan berbeda nyata pada DMRT 5 %. 

Berdasrakan Hasil uji Duncan dengan taraf  5%, menunjukkan bahwa 

perlakuan pupuk kandang sapi memberikan hasil volume akar tertinggi, yaitu 

1,9 cm3. Perlakuan pupuk kandang yang menghasilkan voleme akar terendah 

adalah pupuk kandang ayam, yaitu 0,24 cm3. Perlakuan pupuk kandang ayam 

tidak menunjukkan perbedaan nyata dengan perlakuan pupuk kandang 

kambing dan tanpa pupuk.  

Perlakuan pupuk kandang sapi memberikan hasil volume akar tertinggi 

karena kandungan unsur K  lebih tinggi dibanding pupuk yang lainnya.  Unsur 

K yang ada pada pupuk kandang sapi dapat menambah kandungan unsur K 

tanah yang rendah. Unsur K berfungsi untuk pengembangan sel dan 

pengaturan teknan osmosis. anUnsur K berperan penting dalam proses 
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metabolisme tanaman. Hasil metabolisme yang tinggi selain digunakan untuk 

pertumbuhan tanaman, juga disimpan tanaman, salah satunya dibagian akar 

tanaman purwoceng. Purwoceng termasuk dicotyledoneae, berakar tunggang, 

semain bertambah umur, akar bagian pangkal semakin membesar membentuk 

umbi seperti gingseng (Rahardjo et al., 2005).  

Perlakuan pupuk kandang yang menghasilkan volume akar terkecil 

adalah pupuk kadang ayam, yaitu 0,49 cm3. Media dengan pupuk kandang 

ayam, setelah 6 MST ditumbuhi jamur. Hal ini, yang diduga yang membuat 

akar purwoceng tidak berkembang dengan baik. Perlakuan pupuk kandang 

ayam dan kambing tidak menunjukkan beda nyata dengan perlakuan tanpa 

pupuk kandang pada peningkatan volume akar, karena kandungan unsur N, P, 

C organik, bahan oraganik tanah sudah tinggi, hanya unsur K yang rendah. 

Perlakuan pupuk kandang ayam dan kambing, dari hasil analisis kimia tanah 

juga rendah, kandungan unsur K pupuk kandang ayam 0,91% dan kambing 

1,01%.  

 
I. Berat Segar Brangkasan Tanaman  

Dwijoseputro (1980) menyatakan bahwa berat segar brangkasan 

tanaman dipengaruhi oleh kadar air dan kandungan unsur hara yang ada dalam 

sel-sel jaringan. Berat segar brangkasan yang tinggi menunjukkan bahwa 

metabolisme tanaman berjalan dengan baik. Peningkatan serapan air dan unsur 

hara oleh tanaman berakibat meningkatkan berat segar tanaman. Penyerapan 

air dan unsur hara tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya yaitu 

sifat genetik tanaman dan kondisi lingkungan tanaman.  

Hasil analisis ragam (Lampiran 4d) yang dilakukan terhadap berat 

brangkasan segar tanaman purwoceng, dari perlakuan pemberian beberapa 

macam pupuk kandang dan dosis MVA menunjukkan bahwa MVA tidak 

ditemukan interaksi antara kedua perlakuan tersebut. Perlakuan macam pupuk 

berbeda nyata pada berat segar brangkasan tanaman purwoceng, sedangkan 

perlakuan dosis MVA tidak menunjukkan beda nyata pada berat segar 

brangkasan tanaman purwoceng.  
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Tabel 5. Rerata berat segar brangkasan tanaman purwoceng  pada perlakuan 
macam pupuk kandang (gram). 

Macam pupuk kandang Berat segar brangkasan tanaman 

Tanpa pupuk kandang 3,87b 
Pupuk kandang ayam 0,36a 
Pupuk kandang kambing 1,45ab 
Pupuk kandang sapi 6,80c 

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti huruf yang tidak sama 
menunjukkan berbeda nyata pada DMRT 5 %. 

Hasil uji Duncan 5%, menunjukkan perlakuan pupuk kandang sapi 

memberikan hasil berat segar brangkasan tanaman tertinggi, yaitu 6,8 gram. 

Perlakun pupuk kandang sapi berbeda nyata dengan perlakuan tanpa pupuk 

kandang, perlakuan pupuk kandang ayam dan kambing. Pupuk kandang sapi 

memberikan hasil brangkasan segar tanaman purwoceng tertinggi karena 

kandungan Kalium (K) pada pupuk kandang sapi lebih tinggi dibanding pupuk 

yang lainnya. Unsur K berfungsi untuk meningkatkan pengembangan sel, 

pengaturan tekanan osmosis (Rosmarkam dan Yuwono, 2002). Dengan 

peningkatan tersebut, maka  berat segar brangkasan tanaman dengan 

perlakuan pupuk kandang sapi lebih tinggi, dibandingkan perlakuan yang lain. 

Perlakuan tanpa pupuk kandang tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

pupuk kandang kambing (Tabel 5). Hal ini karena kandungan unsur K pupuk 

kambing rendah, sedangkan tanah sudah memiliki kandungan unsur N, P, C 

organik, bahan oraganik tanah tinggi, hanya miskin kandungan unsur K. 

Untuk perlakuan pupuk kandang ayam memberikan hasil brangkasan segar 

tanaman paling rendah, yaitu 0,36%. Hal ini dikarenakan, pupuk kandang 

ayam selain kandung unsur K-nya rendah dan medianya ditumbuhi jamur 

(Gambar 3), juga dikarenakan dari variabel panjang tangkai, jumlah tangkai, 

panjang akar, volume akar untuk perlakuan pupuk kandang ayam 

menunjukkan hasil paling renah dibandingkan perlakuan pupuk yang lain. 

 
J. Biomassa Tanaman 

Untuk mengukur produktifitas tanaman akan lebih relevan menggunakan 

biomassa tanaman atau bagian tanaman sebagai ukuran pertumbuhannya 
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(Salisbury dan Ross, 1995). Biomassa tanaman mencerminkan akumulasi 

senyawa organik yang berhasil disintesis tanaman dari senyawa anorganik, 

terutama air dan karbondioksida.  

Biomassa tanaman merupakan keseimbangan antara pengambilan CO2 

(fotosintesis) dan pengeluaran (respirasi). Apabila respirasi lebih besar 

dibanding fotosintesis, tumbuhan ini berkurang berat keringnya, begitu juga 

sebaliknya (Gardner et al., 1991). Ditambahkan oleh Dwijoseputro (1980) 

bahwa 90% bahan kering tanaman adalah hasil fotosintesis dan analisis 

pertumbuhan yang dinyatakan dengan berat kering. 

 

 

 

Tabel 6. Rerata biomassa tanaman purwoceng  pada perlakuan macam pupuk 
kandang (gram). 

Macam pupuk kandang Biomassa tanaman  
Tanpa pupuk kandang 0,49b 
Pupuk kandang ayam 0,07a 
Pupuk kandang kambing 0,25ab 
Pupuk kandang sapi 0,49b 

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti huruf yang tidak sama 
menunjukkan berbeda nyata pada DMRT 5 %. 

Berdasarkan hasil uji Duncan dengan taraf  5% (Tabel 6), diketahui 

bahwa perlakan pupuk kandang sapi, kambing dan tanpa pupuk tidak berbeda 

nyata, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan pupuk ayam, kecuali perlakuan 

pupuk kandang kambing. Perlakuan pupuk kandang kambing tidak berbeda 

nyata dengan pupuk kandang ayam. Biomassa tanaman purwoceng paling 

tinggi ada pada perlakuan tanpa pupuk kandang dan pupuk kandang sapi (0,49 

gram), selanjutnya perlakuan pupuk kandang kambing (0,25 gram) dan pupuk 

kandang ayam (0,07 gram).  

Kandungan unsur kalium (K) pada pupuk kandang sapi paling tinggi 

dibanding pupuk kandang yang lain (3,03%). Hal ini yang membuat biomassa 

tanaman pada perlakuan pupuk kandang sapi lebih tinggi dibanding pupuk 

kandang ayam dan kambing. Unsur K berfungsi dalam pembentukan 

membantu proses metabolisme pembentukan glukosa dan penguraiannya 
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menjadi energi untuk pertumbuhan tanaman. Unsur K dapat membantu 

mengurangi keasaman larutan dalam sitoplasma dan vakuola, sehingga enzim-

enzim dapat bekerja dengan baik. Biomassa tanaman pada perlakuan pupuk 

kadang sapi lebih tinggi dibanding pupuk kandang ayam dan kambing. 

Perlakuan tanpa pupuk kandang tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

pupuk kandang kambing dan sapi (Tabel 6). Hasil analisis tanah, diketahui 

kandungan fosfor, C organik, bahan organik dan KTK pada perlakuan tanpa 

pupuk kandang tanah tinggi, sedangkan unsur N sedang. Kondisi tanah yang 

subur membuat purwoceng dapat tumbuh dengan baik dan perkembangan luas 

daun juga baik. Selain membutuhkan unsur N, tanaman juga membutuhkan 

unsur P untuk meningkatkan pertumbuhan. Kandungan P yang tinggi, 

membuat produksi ATP juga tinggi. ATP dapat digunakan untuk produksi 

senyawa penyusun jaringan (Rosmarkam dan Yuwono, 2002).   

 
K. Analisis Jaringan P 

Analisis jaringan tanaman digunakan untuk mengetahui kandungan hara 

dalam tanaman. Sehingga dengan analisis jaringan ini, dapat didiagnosa 

kebutuhan hara suatu tanaman selama pertumbuhannya. Analisis jaringan 

tanaman selaku pandu pemupukan pertanaman, didasarkan pada suatu konsep,  

bahwa apa yang ada pada tubuh tanaman, berkaitan dengan pertumbuhan 

(Ulrich, 1976 cit Notohadiprawiro, 2006). 

 

   
(a) (b) 
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 (c) (d) 

Keterangan : 
D = Dosis MVA: D1 = 0 gram, D2 = 5 gram, D3 = 10 gram, D4 = 15 gram. 

Gambar 7. Kadar P jaringan tanaman secara komposit (gabungan) pada 
beberapa dosis MVA dalam media tanpa pupuk kandang  (a), 
dalam media pupuk kandang ayam (b), dalam media pupuk 
kandang kambing (c), dalam media pupuk kandang sapi (d). 

 
Salah satu fungsi dari MVA adalah meningkatkan serapan unsur P 

(fosfor) pada tanaman.  Sesuai dengan pendapat Mosse (1973) cit Widiastuti 

et al., (2002), MVA mempunyai kemampuan spesifik dalam meningkatkan 

penyerapan P dari bentuk P yang sukar larut, baik P yang terdapat secara 

alami maupun yang berasal dari pupuk, pada tanah-tanah marginal yang 

ketersediaan P nya rendah.  

Fosfor merupakan unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang 

besar (hara makro). Jumlah fosfor dalam tanaman lebih kecil dibandingkan 

dengan nitrogen dan kalium. Tetapi, fosfor dianggap sebagai kunci kehidupan 

tanaman. Menurut Santoso et al, (2005) fosfor merupakan unsur penting 

penyusun ATP. Unsur P akan meningkatkan produksi asam nukleat, 

fosfolipida dan fitin untuk penyususnan jaringan tanaman (Rosmarkam dan 

Yuhono, 2002) 

Pada Gambar 7, menunjukkan bahwa kadar P pada jaringan tanaman 

purwoceng baik pada perlakuan tanpa pupuk kandang, pupuk kandang ayam, 

kambing dan sapi, kesemuanya menunjukkan nilai kadar P jaringan yang 

hampir mencapai nilai tinggi dan tinggi, demikian juga dengan perlakuan 

dosis MVA. Pengharkatan kadar P pada jaringan tanaman purwoceng dan 

seledry hampir sama. Tanaman seledri termasuk satu familia dengan tanaman 

purwoceng, yaitu apiaceae. Menurut Reuter dan Robinson (2004), hasil 
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analisis jaringan P pada tanaman seledri > 0,9% termasuk tinggi. Sedangkan 

nilai kadar P pada jaringan tanaman purwoceng hampir kesemuanya 

mendekati nilai tersebut bahkan lebih, kecuali pada perlakuan pupuk kandang 

sapi+ dosis MVA 0 gram.  

Pemberian dosis MVA terlihat tidak begitu berpengaruh atau kurang 

efektif terhadap peningkatan kadar P jaringan tanaman purwoceng. Pada hal, 

fungsi MVA sendiri adalah meningkatkan serapan P pada tanaman. Kurang 

efektifnya penggunaan MVA yang sudah berhasil menginfeksi akar 

purwoceng disebabkan oleh kandungan unsur P pada tanah sudah tinggi, yaitu 

15,11 ppm. Karena tanah sudah kaya akan unsur P, maka penyerapan unsur P 

oleh MVA untuk tanaman tidak berpengaruh pada serapan P tanaman 

purwoceng.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah : 

1. Tidak terdapat interaksi antara macam pupuk kandang dan dosis MVA 

terhadap pertumbuhan tanaman purwoceng. 

2. Pada tanah jenis andisol, pupuk kandang sapi lebih sesuai sebagai sumber 

bahan organik untuk tanaman purwoceng. 

3. Aplikasi dosis MVA (Glomus sp.) sampai dengan 10 gram/polybag dapat 

meningkatkan persentase infeksi MVA pada akar tanaman purwoceng. 

4. Kondisi agroklimatologi Tawangmangu cukup sesuai untuk 

pengembangan purwoceng. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu  

1. Pupuk kandang sapi lebih sesuai sebagai pupuk organik dan sumber bahan 

organik untuk tanaman purwoceng. 

2. Aplikasi MVA pada tanah yang tinggi kandungan fosfornya tidak 

meningkatkan kadar fosfor (P) pada jaringan tanaman purwoceng, 

sehingga aplikasi MVA sebaiknya diberikan pada tanah yang kandungan 

fosfornya rendah. 
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