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ABSTRAK
The increase in post-harvest activities of agricultural industry of corn will produce waste in the form of corn cobs
that number will continue to grow. One use is to make it as hydroponic substrates combined sand beach for the
cultivation of pakcoy with several kinds of nutrients. This research aims to know the composition of the giving of
the nutrition and the use of the best substrate towards growth and the results of pakcoy. The research was
carried out starting in April-June 2016 in Greenhouse B and EMPT laboratory of UNS. Research using
completely random design (CRD) with two factors, that is kinds of nutrients and comparisons of the substrate.
The results showed the existence of an interaction between different kinds of nutrients and comparisons of the
substrate to be tested against the height of plant, leaves number, leaves area, fresh biomass and dry biomass.
The AB mix nutrition and Gandasil D suitable on substrate of 100% sand, while the fit of organic liquid fertilizer
is used on a substrate of sand 50% + 50% corn cob.
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PENDAHULUAN
Sisa pengolahan industri pertanian jagung akan
menghasilkan limbah berupa tongkol jagung yang
jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan
peningkatan kegiatan pasca panen. Pemanfaatan
limbah tongkol jagung dapat dikembangkan untuk
menjadi substrat dalam sistim hidroponik. Tongkol
jagung merupakan bahan organik yang sangat aktif
mengalami dekomposisi sehingga perlu dilakukan
modifikasi sifat fisik substrat untuk mendukung
pertumbuhan tanaman dalam sistim hidroponik.
Penambahan pasir pantai dirasa baik untuk
memodifikasi sifat fisik subtrat. Pengujian dilakukan
terhadap pakcoy (Brassica rapa) karena memiliki
siklus hidup yang relatif singkat selain itu diharapkan
akan meningkatkan produksi pakcoy (Warisno
2010).Wiesner (2016) menyatakan bahwa pakcoy
adalah tanaman yang cocok dibudidayakan di
berbagai daerah karena memiliki toleransi lingkungan
lebih baik. Hidroponik tidak terlepas dari nutrisi
sebagai penopang kehidupan karena menyediakan
unsur hara bagi tanaman oleh karena itu perlu
dilakukan penelitian tentang ketepatan jenis nutrisi
yang sesuai. Keberhasilan akan menghasilkan
terobosan baru sebagai langkah pemanfaatan limbah
tongkol jagung pada pertanian terpadu berkelanjutan
(Ramsey dan Ungerlaider 2008).
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METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan mulai bulan April 2016
sampai bulan Juni2016 di Rumah Kaca B dan
Laboratorium EMPT Fakultas Pertanian Universitas
Sebelas Maret Surakarta.Bahan yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu, benih pakcoy, larutan nutrisi
AB mix, Gandasil D, POC (pupuk organik cair)
supermess, tongkol jagung dan pasir pantai. Alat yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu, polibag,bak
perkecambahan, penggiling, timbangan analitik, oven,
klorofil meter, EC meter dan meteran.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2
faktorperlakuan dan diulang sebanyak 3 kali.Faktor
pertama yaitu macam nutrisi yang terdiri dari AB mix,
Gandasil D, dan POC (pupuk organik cair).Faktor
kedua yaitu macam substrat yang terdiri atas pasir
pantai 100%, pasir pantai 75% + tongkol jagung 25%,
pasir pantai 50% + tongkol jagung 50%, pasir pantai
25% + tongkol jagung 75%, dan tongkol jagung 100%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi tanaman
Pemberian Gandasil D memberikan pengaruh
yang berfluktuasi pada semua substrat yang
digunakan sebagaimanaterlihat dalam Gambar 1.
Fluktuasi ini menunjukkan bahwa nutrisi Gandasil D
dan interaksinya dengan semua substrat sangat
mempengaruhi pertumbuhan tinggi pakcoy. Hal ini
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
commit Asmara
to user et al (2014) yang menyatakan bahwa
pemberian Gandasil D berpengaruh nyata terhadap
tinggi tanaman pakcoy.
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Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan
tidak beda nyata pada uji Duncan taraf 5%.

Gambar 1. Grafik interaksi antara formulasi nutrisi
dengan perbandingan substrat terhadap tinggi
pakcoy.

Luas daun cm2

Luas daun
Substrat yang menggunakan tongkol jagung akan
membuat teksturnya lebih berongga dan mengurangi
kemampuanuntuk menahan dan menyimpan air.
Nutrisi yang diberikan akan langsung terbuang keluar
substrat, keadaan ini kurang cocok dengan jenis
nutrisi AB mix dan gandasil D yang memiliki karakter
nutrisi siap pakai (Novella et al 2008). Penggunaan
pasir pantai 100% yang merupakan substrat
anorganik kurang cocok dengan penggunaan POC
yang memanfaatkan bakteri untuk proses penyediaan
hara. Tidak adanya bahan organik akan mempersulit
bakteri untuk melakukan dekomposisi terhadap
substrat (Silvina dan Syalfina 2008).
80
70
60
50
40
30
20
10
0

70,91e

28,4bcd

33,37cd
11,04ab

8,87a
100%+0

32,35cd

43,42d

32,12cd
23,63abc
14,73abc
10,47ab

22,66abc
18,42abc
11,12ab

75%+25% 50%+50% 25%+75%

5,42a
0+100%

Perbandingan substrat pasir dengan tongkol jagung
AB mix

Gandasil D

POC

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan
tidak beda nyata pada uji Duncan taraf 5%.

Gambar 2. Grafik interaksi antara formulasi nutrisi
dengan perbandingan substrat terhadap luas daun
pakcoy.
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AB mix adalah nutrisi khusus untuk hidroponik
sehingga mengandung unsur hara yang sudah siap
diserap oleh akar tanaman. POC adalah pupuk
organik
yang
memang
memerlukan
proses
perombakan untuk dapat menyediakan hara tersedia
bagi tanaman (Akasiska et al 2014).
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Gambar
3.Perlakuanmacamformulasinutrisiterhadappanjangak
arpakcoy.
Analisis ragam menunjukkan bahwa hanya macam
nutrisi yang berpengaruh terhadap panjang akar
pakcoy. Hasil ini membuktikan bahwa perbandingan
substrat antara limbah tongkol jagung dan pasir pantai
dianggap sama yang artinya, akar dapat tumbuh
dengan baik disemua perbandingan substrat. Roosta
dan Afsharipoor (2012) menyatakan bahwatanaman
yang mengembangkan sistem perakaran yang dalam
dapat mengekstrak air di lapisan tanah yang lebih
dalam. Peningkatan panjang merupakan respons
morfologi yang penting dalam proses adaptasi
tanaman terhadap kekurangan air (Budiasih 2009).
Volume akar
Gambar 4 menunjukkan bahwa pemberian nutrisi
AB mix menghasilkan volume akar yang paling besar
yaitu 9,27 ml. Hal ini dikarenakan dalam AB mix
mengandung unsur fosfor (P) yang tinggi. Menurut
Thuy et al (2010) tanaman yang dipupuk fosfor
mengembangkan lebih banyak akar dibandingkan
tanaman yang tidak dipupuk fosfor. Kandungan fosfor
pada AB mix paling tinggi dibandingkan dengan
Gandasil D dan POC.
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Gambar 3 menunjukkan bahwa pemberian nutrisi
AB mix menghasilkan panjang akar yang paling tinggi
Macam formulasi nutrisi
yaitu sebesar 12,93 cm kemudian diikuti oleh
commit Keterangan
to user
pemberian nutrisi Gandasil D yang menghasilkan
:Angka
yang
diikutihuruf
yang
panjang akar yaitu 10,44 cm. Pemberian POC samamenunjukkantidakbedanyatapadauji Duncan taraf 5%.
menunjukkan hasil panjang akar yang rendah dan
Gambar4.Perlakuanmacamformulasinutrisiterhadap
berjarak cukup jauh dibanding nutrisi yang lain. Nutrisi
volume akarpakcoy.
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Berat brangkasan segar
Perbedaan berat brangkasan segar pada setiap
perlakuan yang diujikan dapat dipengaruhi oleh laju
evapotranspirasi dan laju absorbsi dari tanaman
pakcoy. Tanaman yang defisit air akan menurunkan
berat brangkasan segar, hal ini disebabkan oleh laju
evapotranspirasi yang melebihi laju absorbsi air oleh
tanaman atau dapat disebut cekaman kekeringan
(Bhattarai et al2008). AB mix adalah nutrisi khusus
yang memiliki kandungan unsur hara siap pakai,
berbeda dengan POC. POC memerlukan waktu
mineralisasi maupun immobilisasi lewat dekomposisi
untuk menjadikan usur hara yang terkandung menjadi
siap pakai tanaman. Keadaan ini akan berjalan baik
pada media tumbuh yang memiliki porositas yang baik
yaitu porositas antara pori makro dengan pori mikro
yang seimbang (Hendriyani dan Setiari 2009).
Penelitian yang dilakukan David dan Tom (2016)
membuktikan bahwa keadaan media yang tergenang
akan mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi
tanaman.
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brangkasan kering adalah berat brangkasan segar
yang telah dihilangkan airnya sampai mencapai berat
konstan. Bahan kering tanaman terdiri dua macam
bahan organik, yaitu bahan organik yang
mengandung nitrogen tersusun oleh C, H, O dan N,
serta bahan organik yang tersusun oleh C, H dan O.
Sedangkan bahan mineral terdiri dari unsur-unsur
hara selain C, H, O dan N (Firmansyahet al 2009).
Berat brangkasan kering
(gram)

Volume akar dipengaruhi oleh tingkat distribusi
akar, ketersediaan hara dan air. Volume akar dapat
menjadi parameter untuk mengukur jangkauan akar
dalam memperoleh hara dan air. Volume akar
dipengaruhi oleh dua unsur penting yang membangun
jaringan pada akar yaitu fosfor (P) dan kalsium (Ca).
Menurut Anas dan Yunni (2004), bahwa kalsium (Ca)
berpengaruh pada meristem atau titik tumbuh di
ujuang akar sehingga volume akar bertambah yang
akhirnya dapat memacu pertumbuhan. Kekurangan
Ca mungkin menyebabkan sistem translokasi yang
lemah, organisasi sel yang tidak baik, dan hilangnya
permeabilitas sel (Sumoharjo dan Maidie 2013).
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Gambar 6. Grafik interaksi antara formulasi nutrisi
dengan
perbandingan
substratterhadap
berat
brangkasan kering pakcoy.
Pemberian Gandasil D pada substrat tongkol
jagung 100% menunjukkan hasil yang paling baik
dibandingkan pada substrat yang lain. Gandasil D
adalah jenis pupuk daun, Sari et al (2011)
menyebutkan bahwa pemberian pupuk daun akan
meningkatkan luas daun tanaman. Pemberian pupuk
daun dapat meningkatkan bobot tinggi tanaman dan
berat brangkasan segar (Maera et al 2014). Semakin
besar luas daun, tinggi tanaman dan berat
brangkasan segar maka akan semakin besar pula
berat brangkasan kering suatu tanaman.

Persentase bahan yang dikonsumsi
Gambar 7 menunjukkan bahwa penggunaan
7,46ab
substrat pasir 100% menghasilkan persentase bahan
2,99a
yang dikonsumsi paling tinggi yaitu 73,44%.
1,36a
Penggunaan substrat pasir 50% + tongkol jagung
100%+0 75%+25% 50%+50% 25%+75% 0+100%
50% menghasilkan persentase bahan dikonsumsi
terkecil yaitu hanya 61,24%. Substrat sangat erat
Perbandingan substrat pasir dengan tongkol jagung
kaitannya dengan pertumbuhan dan hasil tanaman
karena substrat merupakan tempat pertumbuhan akar
AB mix
Gandasil D
POC
dan menjadi pendukung penyerapan hara. Substrat
yang berbeda jenis maupun sifatnya maka
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan
pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil akan
tidak beda nyata pada uji Duncan taraf 5%.
berbeda (Harjoko 2009).
Gambar 5. Grafik interaksi antara formulasi nutrisi
Analisis ragam menunjukkan bahwa hanya
dengan perbandingan substrat terhadap berat
perbandingan substrat yang memiliki pengaruh nyata
brangkasan segar pakcoy.
terhadap persentase bahan yang dikonsumsi dari
pakcoy. Siswadi dan Sarwono (2013) menyatakan
Berat brangkasan kering
Pola berat brangkasan kering (Gambar 6) memiliki bahwa pertumbuhan tanaman dalam sistim hidroponik
pola yang hampir sama dengan pola berat tidak lepas dari lingkungan tumbuh terutama faktor
brangkasan segar (Gambar 5), hal ini karena berat substrat yang secara langsung akan mempengaruhi
commit hasil
to user tanaman.Substrat hidroponik berkaiatan
brangkasan kering merupakan berat brangkasan
segar yang sudah dihilangkan kadar airnya melalui langsung dengan sistem perakaran tanaman.
proses pemanasan atau pengovenan. Lakitan (2004) Karakteristik suatu substrat akan mempengaruhi
mengatakan bahwa pada hakekatnya
berat sistem perakaran tanaman sehingga akan berdampak
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Bahan yang dikonsumsi
(%)

pada produktivitas tanaman (Vachirapatama dan
Jirakiattikul 2008).
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Gambar
7.Perlakuanperbandingansubstratterhadappersentase
bahan yang dikonsumsidaripakcoy.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian
iniadalah :
1. Tongkoljagungdanpasirpantaidapatdigunakanuntu
kbudidayapakcoysecarahidroponiksubstrat.
Substratpasir 100% menunjukkanhasil yang paling
baiksedangkanperbandingansubstratpasir 50% +
tongkoljagung 50% menunjukkanhasil yang
kurangmaksimal.
2. Nutrisi
AB
mix
memilikipengaruh
paling
baikterhadappertumbuhandanhasilpakcoysedangk
an
POC
memilikipengaruh
yang
kurangmaksimalterhadappertumbuhandanhasilpak
coy.
3. Terdapatinteraksiantaraperbandingansubstratdanp
emberiannutrisi
yang
diberikanterhadappertumbuhandanhasilpakcoyyait
upadavariabeltinggitanaman,
luasdaun,
beratbrangkasansegardanberatbrangkasankering.
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