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PENGARUH PEMBERIAN EFFECTIVE
MICROORGANISM DAN PUPUK ORGANIK CAIR
TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA HASIL
TANAMAN KAILAN (Brassica oleraceae sp.)
Edy Setiawan 1)
Ir. Suharto Pr., MP dan Ir. Panut Sahari, MP 2)
Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRAK
Kailan berasal dari negeri Cina. Di Indonesia, tanaman Kailan merupakan jenis
tanaman sayuran baru tetapi menjadi kegemaran keluarga. Akan tetapi kebanyakan
pemupukannya masih menggunakan bahan kimia yang tidak baik untuk kesehatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian effective
microorganism dan pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan hasil kailan.
Penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2011 di Dinas
Pertanian Kabupaten Semarang Dusun Sidomukti, Kopeng, Getasan. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) secara faktorial terdiri atas dua
faktor dengan tiga ulangan. Faktor pertama, dosis effective microorganism dan
faktor kedua, konsentrasi pupuk organik cair. Data hasil pengamatan dianalisis
dengan analisis ragam dan jika terdapat beda nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak
Berganda Duncan’s (DMRT) pada taraf 5%. Hasil penelitian, effective
microorganism meningkatkan berat segar akar, berat kering akar dan rasio akar
tajuk. Perlakuan effective microorganism 10 g/polybag memberikan hasil rerata
terbaik hampir di semua variabel pengamatan. Konsentrasi pupuk organik cair 5
ml/L memberikan rerata yang tinggi pada variabel berat segar tajuk, berat segar akar,
berat kering akar dan volume akar.
Kata kunci: kailan, effective microorganism, pupuk organik cair
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EFFECT OF PROVIDING EFFECTIVE
MICROORGANISM AND GROWTH OF LIQUID
ORGANIC FERTILIZERS AND PLANT PRODUCTS
KAILAN (Brassica oleraceae sp.).
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Study Program of Agronomy, Faculty of Agriculture
University of Sebelas Maret Surakarta

ABSTRACT
Kailan came from China. In Indonesia, kailan is a new vegetable crop, but a family
preferences.However, most fertilizing is still using chemichal there are not good for
health. This research was purposed to determine the effect of giving effective
microorganism and liquid organic fertilizer on growth and yield kalian. The
experiment was conducted in November and December 2011 in Semarang District
Agriculture Office Sidomukti Hamlet, Kopeng, Getasan. This research used
Completely Randomized Design (CRD) is composed of two-factor factorial with
three replications. The first factor, the dose effective microorganism and the second
factor, the concentration of liquid organic fertilizer. The data were analyzed with
analysis of the observations and if there are different kinds of concrete followed by
Duncan's Multiple Distance Test (DMRT) at 5% level. The results, effective
microorganism increasing root fresh weight, dry weight of roots and the ratio of the
root crown. The treatment effective microorganism at 10 g/polybag gives the best
average in almost all the observation variables. Liquid organic fertilizer with a
concentration at 5 ml/L gives a high average on the variable fresh wieght of stover,
root fresh weight, dry weight of roots and root volume.
Key words : mustard, effective microorganism, liquid organic fertilizer
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I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tanaman Kailan (Brassica oleraceae) merupakan salah satu jenis sayuran
famili kubis-kubisan (Brassicaceae) yang diduga berasal dari negeri China.
Kailan masuk ke Indonesia sekitar abad ke -17, namun sayuran ini sudah cukup
populer dan diminati di kalangan masyarakat. Kailan berasal dari Cina, memiliki
bentuk seperti sawi atau kembang kol. Sayuran ini masih belum banyak menyebar
di Indonesia, Kailan memiliki bentuk dan rasa yang berbeda dengan sayursayuran lain. Sayuran Kailan dapat ditanam di dataran tinggi yang memiliki udara
cukup dingin dan kesuburan tanah yang sesuai (Rukmana, 2008).
Pada umumnya sistem pertanian yang digunakan untuk membudidayakan
Kailan masih menggunakakan pupuk kimia. Padahal kelangkaan pupuk kimia
dengan harga yang sering tidak masuk akal membawa dampak buruk bagi petani.
Apalagi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan
ekonomi masyarakat, ada tuntutan untuk menciptakan pertanian back to nature.
Salah satu jalan untuk memenuhi hal ini adalah dengan bertanam sayur dengan
teknologi EMP (effective microorganism procedure).
Teknologi EMP adalah suatu teknologi aplikasi inokulan mikroorganisme
dalam proses produksi pertanian. Teknologi EMP memiliki beberapa keunggulan,
yaitu:
a. Mampu menekan pemakaian pupuk kimia sekitar 35% serta pupuk
kompos dan pupuk kandang hingga 50%.
b. Meningkatkan produksi hingga 20%.
c. Menekan perkembangan gulma.
d. Menekan dampak negatif residu pestisida.
e. Mengembalikan keseimbangan kesuburan tanah, baik dari aspek
biologi, fisika, dan kimia tanah.
(Wahyudi, 2010).
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Pupuk

organik mempunyai peranan penting dalam mempertahankan

kesuburan fisik, kimia dan biologi tanah. Penambahan bahan organik membuat
tanah bersifat lebih gembur, sehingga aerasinya lebih baik dan tidak mudah
mengalami pemadatan dibandingkan dengan tanah yang mengandung bahan
organik rendah. Bahan organik dalam tanah bermanfaat mempercepat
aktivitasmikro organisme, sehingga meningkatkan kecepatan dekomposisi bahan
organik dan mempercepat pelepasan hara (Indrakusuma, 2000).
Pupuk organik cair adalah salah satu jenis pupuk organik yang
mengandung unsur hara makro dan mikro. Pupuk organik cair dapat melengkapi
dan menambah ketersediaan bahan organik dalam tanah. Bahan organik tersebut
memberikan beberapa manfaat yaitu menyediakan unsur hara makro dan mikro
bagi tanaman, menggemburkan tanah, memperbaiki tekstur dan struktur tanah.
Bahan organik juga dapat meningkatkan porositas, aerase dan komposisi
mikroorganisme tanah, membantu pertumbuhan akar tanaman,

meningkatkan

daya serap air yang lebih lama oleh tanah.
Karena permintaan pasar akan sayuran organik semakin lama semakin
besar, maka penggunaan teknologi EMP dan pupuk organik cair ini mampu
menjawab tantangan untuk menjadikan pertanian back to nature. Di satu sisi kita
mendapatkan keuntungan dari penjualan sayuran organik. Disisi lain kita juga
telah membantu membenahi lingkungan yang sudah tercemar oleh bahan-bahan
kimia.

B. Perumusan Masalah
Kailan adalah sayuran yang berdaun tebal, datar, mengkilap, berwarna
hijau, dengan batang tebal dan sejumlah kecil kepala bunga berukuran kecil
hampir vestigial mirip dengan bunga pada brokoli. Kailan termasuk dalam spesies
yang sama dengan brokoli dan kembang kol, yaitu Brassica oleracea.
Kailan sering digunakan dalam masakan Tionghoa, dan terutama dalam
masakan Kanton. Sayur ini lazim ditumis dengan bumbu jahe dan bawang putih,
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atau direbus dan dihidangkan dengan saus tiram. Daun maupun batang Kailan
dapat dimakan, biasanya dipotong-potong kecil sebelum dimasak. Kebutuhan
akan Kailan saat ini semakin hari semakin meningkat. Akan tetapi hal ini belum
diimbangi dengan peningkatan produksi dan kualitas dari Kailan itu sendiri.
Penggunaan teknologi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan produktifitas
dari Kailan (Firliana, 2010).
Penggunaan Effective Microorganism belum banyak dikenal oleh
masyarakat umum. Dalam penggunaan teknologi EMP ini, bahan inokulan
mikroorganisme harus mengandung 6 jenis mikroba tanah yang terdiri atas
Azotobacter sp., Azoospirillum sp., Lactobacillus sp., mikroba selulotik, mikroba
pelarut fosfat, dan Pseudomonas sp. Masing-masing mikroba tanah tersebut
memiliki peran yang sangat menguntungkan baik bagi tanaman maupun bagi
kesuburan tanah (Panswad dan Pantumsinchai, 2006).
Pupuk organik umumnya merupakan pupuk lengkap karena mengandung
unsur makro dan mikro meskipun dalam jumlah sedikit. Penggunaan pupuk
kandang atau kompos selama ini diyakini dapat mengatasi permasalahan yang
ditimbulkan oleh pupuk anorganik. Pupuk kandang atau kompos disamping
mempunyai kelebihan juga masih banyak kekurangannya. Penggunaan pupuk
organic alam yang dapat dipergunakan untuk membantu mengatasi kendala
produksi pertanian yaitu pupuk organik cair (Prihmantoro, 1996).
Pupuk organik cair “ Super Biota Plus” adalah salah satu jenis pupuk
organik yang diformulasi untuk tanaman semusim termasuk sayur - sayuran.
Beberapa keunggulan dari pupuk ini adalah dapat meningkatkan produksi
tanaman, mengurangi resiko gugur bunga dan buah, dapat memperkuat jaringan
pada akar dan batang, dapat berfungsi sebagai katalisator, sehingga akar dapat
lebih mudah menyerap unsur hara dari dalam tanah. Maka dari itu sangat perlu
dilakukan penelitian yang lebih jauh untuk mengetahui pengaruh pemberian
effective microorganism dan pupuk organik cair tersebut.
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Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian kali ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh dosis effective microorganism terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman Kailan?
2. Bagaimana pengaruh konsentrasi pupuk organik cair terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman Kailan?
3. Bagaimana pengaruh interaksi antara effective microorganism dan pupuk
organik cair terhadap pertumbuhan dan hasil Kailan?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui pengaruh dosis effective microorganism terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman Kailan.
2. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pupuk organik cair terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman Kailan.
3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara effective microorganism dan
pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan hasil Kailan.

.
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II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kailan (Brassica oleracea)
KlasifikasiTanaman Kailan
Kingdom : Plantae
Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Brassicales

Famili

: Brassicaceae

Genus

: Brassica L. Mustard

Spesies

: Brassica oleracea

(Anonim, 2009).
Tanaman Kailan (Brassica oleracea var. alboglabra) biasa dikenal dengan
nama Kale. Kailan sebagai sumber vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan
oleh tubuh manusia. Jenis sayuran ini sangat baik dikembangkan sebagai upaya
pemenuhan gizi masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pertambahan
populasi penduduk setiap tahunnya (Maghfirah, 2011)
Kailan berasal dari negeri Cina. Di Indonesia, tanaman Kailan merupakan
jenis tanaman sayuran baru tetapi menjadi kegemaran keluarga. Bentuk tanaman
Kailan mirip dengan sawi/caisim atau kembang kol. Daunnya panjang melebar
seperti caisim, sedangkan warna daun dan batangnya mirip dengan kembang kol.
Batangnya agak manis dan empuk, sedangkan daunnya enak dan agak legit
(Anonim, 1995).
Sistem perakaran relative dangkal dan akar yang baru tumbuh berukuran
0,6 mm. Pada umur 1-2 bulan system perakaran menyebar ke samping sampai
kedalaman 20-30 cm. Tanaman ini sesuai ditanam pada ketinggian 1000 - 2000
mdpl, dengan suhu 15⁰C-24⁰C dengan kisaran ph 5,5-6,5. Tanah sebaiknya
gembur agar Kailan dapat tumbuh dengan baik (Rubatzky dan Yamaguchi, 1997).
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Budidaya Kailan bisa dilakukan dengan jarak tanam 30 cm x 30 cm.
Kerapatan tanaman kurang lebih 100.000 tanaman/ha. Kailan membutuhkan
irigasi yang cukup dengan interval yang teratur untuk pembentukan daun yang
intensif. Pupuk yang diberikan adalah NPK atau yang mengandung kadar N yang
tinggi (Tindall, 1983). Menurut Thompson dan Kelly, menyatakan bahwa Kailan
perlu pemupukan berat kecuali bila ditanam pada tanah yang sangat subur. Di
tanah pasiran yang kurang subur, Kailan perlu dipupuk 100 kg N, 100 kg K 2O,
dan 200 kg P2O5 per hektar. Di tanah yang kurang subur, dosis pupuk dapat
dikurangi setengahnya.
Hasil penelitian tanaman Kailan (Brassica oleracea var acephala) varietas
acephala terhadap pemberian berbagai dosis pupuk urea dan TSP menunjukan
bahwa pemberian berbagai dosis pupuk urea dan TSP dapat mempengaruhi
pertumbuhan tanaman Kailan terutama pada umur 4 minggu setelah tanam
(Firliana, 2010).
Hasil penelitian pada pertumbuhan tanamanKailan (Brassica alboglabra
L.) pada sistem hidroponik dengan perlakuan paket nutrisi dan media
menunjukkan bahwa perlakuan paket nutrisi dan media sangat mempengaruhi
berat segar bagian atas, tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman Kailan. Hasil
terbaik didapatkan pada perlakuan 10 g Urea + 10 g TSP + 10 g KCl + Red
Hyponex 5 dan perbandingan media pasir dan kerikil 3:5 (Masulili, 2007).
B. Effective Microorganism
TeknologiEffective Microorganism (EM) telah diterapkan di Jepang sejak
tahun 1980, setelah dipelajari selama 15 tahun. Di Indonesia, studi tentang
Effective Microorganism (EM) dimulai pada tahun 1989. EM diaplikasikan pada
berbagai tanaman dengan latar belakang agro-ekologi yang berbeda. Hasil dari
studi menunjukkan bahwa EM memberikan dampak positif dalam mencegah
hama sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas makanan tanpa
membahayakan lingkungan (Zaenudin, 2009).
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Microorganisme

pada

Effective

Microorganism

(EM)

merupakan

microorganisme alami dan tidak diubah atau dimanipulasi dengan cara apapun
dan dibudidayakan menurut metode tertentu. Beberapa yang dikenal untuk
menghasilkan zat bioaktif seperti vitamin, hormon, enzim, antioksidan dan
antibiotik yang dapat secara langsung atau tidak langsung meningkatkan
pertumbuhan tanaman dan perlindungan. EM terdiri dari lima keluarga berikut
mikro-organisme:
1. Bakteri asam laktat: bakteri ini dibedakan dari daya sterilisasi. Mereka
menekan mikro-organisme berbahaya dan mendorong pemecahan cepat zat
organik. Selain itu, mereka dapat menekan reproduksi jamur berbahaya,
Fusarium.
2. Ragi: pembuatan zat anti-mikroba dan berguna untuk pertumbuhan tanaman.
Hasil metabolisme dari pembuatan ragi adalah makanan untuk bakteri lain
seperti asam laktat dan kelompok actinomycetes.
3. Actinomycetes: ini menekan jamur dan bakteri berbahaya dan dapat hidup
bersama dengan bakteri fotosintetik.
4. Photosynthetic bacteria: bakteri ini memainkan peran utama dalam kegiatan
pembuatan

Effective

Microorganism

(EM).

Mereka

mensintesis

zat

bermanfaat dari sekresi akar, bahan organik dan / atau gas berbahaya
(misalnya hidrogen sulfida) dengan menggunakan sinar matahari dan panas
tanah sebagai sumber energi. Mereka berkontribusi untuk lebih baik
penggunaan sinar matahari atau, dengan kata lain, fotosintesis lebih baik.
Metabolit yang dikembangkan oleh mikro-organisme secara langsung diserap
ke dalam tanaman. Selain itu, bakteri ini meningkatkan jumlah bakteri lain
dan bertindak sebagai pengikat nitrogen.
5. Jamur yang membawa zat fermentasi ini memecah zat organik dengan cepat.
Hal ini menekan bau dan mencegah kerusakan yang dapat disebabkan oleh
serangga berbahaya.
(Anonim, 2007)
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Microorganism

(EM)

merupakan

kultur

campuran

mikroorganisme bermanfaat terdiri dari lima atau lebih spesies yang dapat dibagi
menjadi 3 kelompok yaitu : Mikroorganisme positif yang berperan dalam proses
regenerasi; Mikroorganisme negatif yang berperan dalam proses dekomposisi dan
degenerasi;

Mikroorganisme

oportunis.

Effective

Microorganism

(EM)

merupakan mikroorganisme alami, oleh karena itu, dapat ditemukan pada setiap
media, baik tanah, air, udara maupun dalam pencernaan manusia. Perbandingan
mikroorganisme positif dan negatif terbatas, karena mikroorgansime oportunis
akan mengikuti trend regenerasi atau degerenasi. Oleh karena itu untuk
mendorong pengaruh positif pada suatu media perlu adanya penambahan
mikroorganisme positif (Anonim, 2008).
Teknologi

Effective

Microorganism

(EM)

seharusnya

untuk

mempertahankan praktek-praktek berkelanjutan seperti pertanian berkelanjutan
dan juga pernyataan untuk mendukung kesehatan manusia dan kebersihan,
peternakan, kompos dan pengelolaan limbah, bencana bersih-up (Tsunami
Tenggara tahun 2004, gempa bumi Kobe, dan Badai proyek remediasi Katrina),
dan umumnya digunakan untuk mempromosikan fungsi dalam komunitas alami.
Effective Microorganism (EM) telah digunakan dalam aplikasi pertanian, tetapi
juga digunakan dalam produksi beberapa produk kesehatan di Afrika Selatan dan
Amerika Serikat (produk aditif bahan bakar tidak lagi tersedia). Sebuah Sekolah
Tinggi di Malaysia, Sekolah Menegah Negeri Dato 'Onn Butterworth, Penang,
menggunakan Effective Microorganism (EM) untuk mengobati greywater,
meminimalkan bau dari Septic Tank & menghapus lumpur dari saluran air
(Anonim, 2008).
Hasil penelitian pada tanaman mahoni menunjukan bahwa

Effective

Microorganism 4 (EM4) dapat meningkatkan tinggi bibit pada umur 21 dan 28
hst, berat basah dan berat kering serta luas daun pada akhir pengamatan,
sedangkan tinggi bibit pada umur pengamatan 35 hst sampai dengan 70 hst,
diameter batang dan jumlah daun tidak terjadi interaksi (Kusumawati, 2006).
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C. Pupuk Organik Cair
Pupuk organik cair kebanyakan diaplikasikan melalui daun atau disebut
sebagai pupuk cair foliar yang mengandung hara makro dan mikro esensial (N, P,
K, S, Ca, Mg, B, Mo, Cu, Fe, Mn, dan bahan organik). Pupuk organik cair
mempunyai beberapa manfaat diantaranya dapat mendorong dan meningkatkan
pembentukan klorofil daun dan pembentukan bintil akar pada tanaman
leguminosae sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan
penyerapan nitrogen dari udara, dapat meningkatkan vigor tanaman sehingga
tanaman menjadi kokoh dan kuat, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap
kekeringan, cekaman cuaca dan serangan patogen penyebab penyakit,
merangsang pertumbuhan cabang produksi, serta meningkatkan pembentukan
bunga dan bakal buah, serta mengurangi gugurnya daun, bunga dan bakal buah (
Rizqiani, 2007).
Pupuk cair lebih mudah terserap oleh tanaman karena unsur-unsur di
dalamnya sudah terurai. Tanaman menyerap hara terutama melalui akar, namun
daun juga punya kemampuan menyerap hara. Sehingga ada manfaatnya apabila
pupuk cair tidak hanya diberikan di sekitar tanaman, tapi juga di atas daun-daun
(Anonim, 2009)
Pemberian pupuk organik cair harus memperhatikan kosentrasi atau dosis
yang diaplikasikan terhadap tanaman. Dari beberapa penelitian menunjukkan
bahwa pemberian pupuk organik cair melalui daun memberikan pertumbuhan dan
hasil tanaman yang lebih baik daripada pemberian melalui tanah (Hanolo, 1997)
Menurut Suwandi dan Nurtika semakin tinggi dosis pupuk yang diberikan
maka kandungan unsur hara yang diterima oleh tanaman akan semakin tinggi,
begitu pula dengan semakin sering frekuensi aplikasi pupuk daun yang dilakukan
pada tanaman, maka kandungan unsur hara akan semakin tinggi. Namun,
pemberian dengan dosis yang berlebihan justru akan mengakibatkan timbulnya
gejala kelayuan pada tanaman (Lisdiyanti, 2011).
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Hasil penelitian pada tanaman buncis menunjukkan pupuk organik cair
dapat meningkatkan jumlah daun, jumlah cabang, fruit set, luas daun, indeks luas
daun, panjang akar, volume akar, jumlah polong, bobot segar polong per tanaman
dan bobot segar polong per hektar( Rizqiani, 2007).
Hasil penelitian pada tanaman Kentang menunjukkan bahwa pupuk
organik cair dengan konsentrasi 3 mg/L sampai 4 mg/L dapat mempengaruhiberat
basah dan diameter umbi pada kentang (Parman, 2007).

A. Hipotesis
1.

Effective

Microorganism

(EM)

akan

berpengaruh

meningkatkan

pertumbuhan dan hasil tanaman kailan
2.

Pupuk organic cair akan berpengaruh meningkatkan pertumbuhan dan hasil
tanaman kailan

3.

Akan terjadi interaksi antara pemakaian Effective Microorganism dan POC
terhadap hasil tanaman kailan

4.

Pertumbuhan terbaik tanaman kailan pada perlakuan dosis Effective
Microorganism 10 ml/polybag dan konsentrasi POC 5 ml/l air
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III.

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan mulai bulan November - Desember 2011
bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Semarang Dusun Sidomukti, Kopeng, Getasan
dengan ketinggian tempat 1100 mdpl dengan letak astronomi pada 007.17’ dan
007.17’.23” LS dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” BT.
B. Bahan dan Alat
1. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih Kailan
(Brassica oleraceae sp.), effective microorganism, tanah andosol, pupuk
kandang, pupuk organi cair, air.
2. Alat
Alat

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

polybag,

penggaris/meteran, kamera digital, timbangan digital, alat hitung, label.
C. Pelaksanaan Penelitian
1. Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang disusun secara faktorial terdiri atas
dua faktor perlakuan dengan tiga ulangan yaitu :
1) Faktor pertama (D) dosis larutan effective microorganism yang terdiri dari
5 taraf, yaitu:
D0 = 0 ml / polybag
D1 = 5 ml / polybag
D2 = 10 ml / polybag
D3 = 15 ml / polybag
D4 = 20 ml / polybag
2) Faktor kedua (K) konsentrasi pupuk organik cair (POC) yang terdiri dari
5 taraf, yaitu:
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K0 = 0 ml / l air
K1 = 2,5 ml / l air
K2 = 5 ml / l air
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K3 = 7,5 ml / l air
K4 = 10 ml / l air
Dari kedua perlakuan diatas maka didapatkan 25 kombinasi
perlakuan yaitu:
K0D0 = POC dengan konsentrasi 0 ml/l air dan dosis EM 0 ml/polybag
K0D1 = POC dengan konsentrasi 0 ml/l air dan dosis EM 5 ml/polybag
K0D2 = POC dengan konsentrasi 0 ml/l air dan dosis EM 10 ml/polybag
K0D3 = POC dengan konsentrasi 0 ml/l air dan dosis EM 15 ml/polybag
K0D4 = POC dengan konsentrasi 0 ml/l air dan dosis EM 20 ml/polybag
K1D0 = POC dengan konsentrasi 2,5 ml/l air dan dosis EM 0 ml/polybag
K1D1 = POC dengan konsentrasi 2,5 ml/l air dan dosis EM 5 ml/polybag
K1D2 = POC dengan konsentrasi 2,5 ml/l air dan dosis EM 10
ml/polybag
K1D3 = POC dengan konsentrasi 2,5 ml/l air dan dosis EM 15
ml/polybag
K1D4 = POC dengan konsentrasi 2,5 ml/l air dan dosis EM 20
ml/polybag
K2D0 = POC dengan konsentrasi 5 ml/l air dan dosis EM 0 ml/polybag
K2D1 = POC dengan konsentrasi 5 ml/l air dan dosis EM 5 ml/polybag
K2D2 = POC dengan konsentrasi 5 ml/l air dan dosis EM 10 ml/polybag
K2D3 = POC dengan konsentrasi 5 ml/l air dan dosis EM 15 ml/polybag
K2D4 = POC dengan konsentrasi 5 ml/l air dan dosis EM 20 ml/polybag
K3D0 = POC dengan konsentrasi 7,5 ml/l air dan dosis EM 0 ml/polybag
K3D1 = POC dengan konsentrasi 7,5 ml/l air dan dosis EM 5 ml/polybag
K3D2 = POC dengan konsentrasi 7,5 ml/l air dan dosis EM 10
ml/polybag
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K3D3 = POC dengan konsentrasi 7,5 ml/l air dan dosis EM 15
ml/polybag
K3D4 = POC dengan konsentrasi 7,5 ml/l air dan dosis EM 20
ml/polybag
K4D0 = POC dengan konsentrasi 10 ml/l air dan dosis EM 0 ml/polybag
K4D1 = POC dengan konsentrasi 10 ml/l air dan dosis EM 5 ml/polybag
K4D2 = POC dengan konsentrasi 10 ml/l air dan dosis EM 10 ml/polybag
K4D3 = POC dengan konsentrasi 10 ml/l air dan dosis EM 15 ml/polybag
K4D4 = POC dengan konsentrasi 10 ml/l air dan dosis EM 20 ml/polybag
2. PelaksanaanPenelitian
a.

Persiapan Benih
Persemaian benih dilakukan pada baki. Media yang digunakan
adalah tanah dan pasir yang di ayak lalu diberi campuran sedikit pupuk
kascing. Setelah diaduk rata, letakkan pada baki lalu siram sedikit air
sehingga media persemaian menjadi lembab. Setelah itu taburkan benih di
atas media yang telah disediakan. Tunggu hingga benih berusia 10-14
hari setelah semai atau hingga muncul 3-4 daun. Benih siap dipindahkan
ke polibag.

b.

Persiapan Media Tanam
Media tanam yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah
campuran antara tanah dan pasir dengan perbandingan 1:1. Campur media
tanaman hingga merata. Kemudian masukkan media tanam kedalam
polibag berukuran diameter 15 cm sebanyak 1 kg per polybag. Lalu
menyemprotkan effective microorganism dengan dosis sesuai perlakuan
masing-masing.
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Penanaman
 Bibit siap dipindahkan ke polybag setelah berumur 2 minggu setelah
semai atau jika telah muncul daun 4 helai
 Bibit yang dipilih adalah bibit yang sehat dan seragam

d.

Pemeliharaan Tanaman
a)

Penyiraman
 Waktu penyiraman dilakukan pada pagi dengan menggunakan gelas
air mineral.
 Penyiraman dilakukan sebanyak satu kali dalam satu hari.

b) Pemupukan
 Pemupukan dilakukan dengan cara disemprotkan dengan sprayer
secara merata dipermukaan daun dengan dosis 200ml per polybag
 Pengaplikasiaan pupuk organik cair (POC) dilakukan sebanyak 4
kali yaitu 7, 14, 21, 28 HST dengan 5 taraf konsentrasi sesuai
perlakuan.
c)

Pengendalian OPT
Hama yang sering menyerang tanaman Kailan yaitu serangga, ulat
dan beberapa jenis Gastropoda seperti siput dan bekicot. Pengendalian
OPT dilakukan setiap hari dengan cara manual yaitu dengan
mengambil dan membuang OPT yang ada pada tanaman dan sekitar
tanaman.

d) Penyulaman
Dilakukan saat ada tanaman yang mati atau pertumbuhannya
kurang sempurna pada umur maksimal 1 minggu.
e)

Pemanenan
Pemanenan dilakukan saat tanaman Kailan berumur 49 HST
dengan kriteria daun paling bawah berwarna hijau tapi tanaman belum
berbunga.
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3. VariabelPengamatan
a.

Tinggi tanaman
Pengukuran tinggi tanaman dilakukan ketika benih Kailan
(Brassica oleraceae sp.) sudah berkecambah. Tinggi tanaman diukur
mulai dari pangkal batang hingga titik tumbuh dan dilakukan setiap hari.
Ukuran tinggi yang digunakan adalah cm (sentimeter).

b.

Jumlah daun
Pengukuran jumlah daun (helai) dihitung mulai daun pertama
muncul hingga masa panen dilakukan.

c.

Luas daun
Luas daun ditentukan dengan menggunakan metode gravimetri
dengan persamaan sebagai berikut :
LD =

Wr
xLk
Wt

Dimana, Wr : berat kertas replika daun
Wt : berat kertas total
Lk : luas kertas total
d.

Beratsegar tajuk
Didapatkan dengan cara menimbang seluruh bagian tanaman yang
masih segar.

e.

Biomassa tajuk
Didapatkan dengan cara memasukkan tajuk tanaman yang masih
segar kedalam oven dengan suhu 80oC hingga berat konstan.

f.

Berat segar akar
Berat segar akar diperoleh dengan menimbang akar setelah panen.
Akar di cuci bersih lalu ditimbang dengan menggunakan timbangan.

g.

Biomassa akar
Didapatkan dengan cara memasukkan akar tanaman yang masih
segar kedalam oven dengan suhu 80oC hingga berat konstan.
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Volume akar
Volume

akar

diukur

dengan

metode

grafimetrik

yaitu

memasukkan akar dalam gelas ukur yang telah diketahui volume
awalnya. Penambahan volume air dalam gelas ukur adalah volume akar
tersebut.
i.

Rasio akar-tajuk
Rasio akar tajuk didapatkan dengan cara membagi berat kering
akar dengan berat kering tajuk..

D. Analisis Data

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam
berdasarkan uji F dengan taraf kepercayaan 95%, apabila terdapat beda nyata
maka dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan (DMRT) dengan taraf 5%.
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IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinggi Tanaman
Tinggi tanaman merupakan salah satu parameter pertumbuhan yang
dapat diamati secara kasat mata. Tinggi tanaman untuk beberapa jenis
tumbuhan juga dapat menjadi penanda umur dari tanaman tersebut. Menurut
hasil analisis ragam pada penelitian kali ini, perlakuan EM memberikan hasil
yang signifikan terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Sedangkan untuk
perlakuan POC

tidak menunjukkan hasil

yang signifikan terhadap

pertumbuhan tinggi tanaman. Akan tetapi interaksi dari kedua perlakuan ini
memberikan hasil yang signifikan terhadap pertumbuhan tinggi tanaman.

Tinggi tanaman (cm)

Rerata Tinggi Tanaman Kailan
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1 mst

2 mst

3 mst

4 mst

Keterangan:
K0D0:EM 0 ml/polybag, POC 0 ml/l air
K0D1:EM 0 ml/polybag, POC 5 ml/l air
K0D2:EM 0 ml/polybag, POC 10 ml/l air
K0D3:EM 0 ml/polybag, POC 15 ml/l air
K0D4:EM 0 ml/polybag, POC 20 ml/l air
K1D0:EM 2,5 ml/polybag, POC 0 ml/l air
K1D1:EM 2,5 ml/polybag, POC 5 ml/l air
K1D2:EM 2,5 ml/polybag, POC 10 ml/l air
K1D3:EM 2,5 ml/polybag, POC 15 ml/l air
K1D4:EM 2,5 ml/polybag, POC 20 ml/l air
K2D0:EM 5 ml/polybag, POC 0 ml/l air
K2D1:EM 5 ml/polybag, POC 5 ml/l air
K2D2:EM 5 ml/polybag, POC 10 ml/l air

5 mst

6 mst

7 mst

K2D3:EM 5 ml/polybag, POC 15 ml/l air
K2D4:EM 5 ml/polybag, POC 20 ml/l air
K3D0:EM 7,5 ml/polybag, POC 0 ml/l air
K3D1:EM 7,5 ml/polybag, POC 5 ml/l air
K3D2:EM 7,5 ml/polybag, POC 10 ml/l air
K3D3:EM 7,5 ml/polybag, POC 15 ml/l air
K3D4:EM 7,5 ml/polybag, POC 20 ml/l air
K4D0:EM 10 ml/polybag, POC 0 ml/l air
K4D1:EM 10 ml/polybag, POC 5 ml/l air
K4D2:EM 10 ml/polybag, POC 10 ml/l air
K4D3:EM 10 ml/polybag, POC 15 ml/l air
K4D4:EM 10 ml/polybag, POC 20 ml/l air

Gambar 1. Rerata Tinggi tanaman Kailan pada 1-7 MST
commit to user
17

K0D0
K0D1
K0D2
K0D3
K0D4
K1D0
K1D1
K1D2
K1D3
K1D4
K2D0
K2D1
K2D2
K2D3

18
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Tabel 1. Pengaruh Effective Microorganism terhadap Rerata Tinggi Tanaman
Kailan
EM (ml/polybag)
Rerata tinggi tanaman (cm)
0
19,293 a
5
25,947 ab
10
21,433 a
15
21,833 a
20
30,907 b
Ket: Nilai yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada DMRT
taraf 5%

Berdasarkan uji DMRT 5 %, menunjukan bahwa hasil perlakuan
pupuk EM terhadap tinggi tanaman memiliki respon yang berbeda nyata. Jika
diperhatikan pada tabel 1, pada perlakuan EM 0 ml/polybag rerata
pertumbuhan tinggi tanamannya meningkat pada perlakuan 5 ml/polybag,
kemudian menurun pada perlakuan 10 ml/polybag lalu meningkat lagi pada
perlakuan 15 ml/polybag dan 20 ml/polybag. Pemberian EM mampu
meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah. Bakteri penambat nitrogen
yang terkandung dalam EM membantu tanaman untuk mendapatkan unsur
nitrogen di udara serta mampu mendekomposisi bahan organik menjadi unsur
yang tersedia untuk tanaman. N amat penting bagi tanaman karena perannya
dalam pertumbuhan tanaman. Namun demikian N mudah hilang oleh
pencucian, penguapan dll. Nitrogen banyak dijumpai diatmosfir (± 78%) dari
jumlah gas yang ada, namun demikian N atmosfir tidak dapat digunakan
langsung oleh sebagian besar tanaman. Mikroba tertentu mampu menambat N
gas dan mengubahnya ke dalam senyawa amonium yang akan tersedia bagi
tanaman. Kandungan Azotobacter sp. dan Azoospirillum sp. pada EM mampu
menambat unsur N (nitrogen) dari udara. Serta mikroba pelarut unsure P
(fosfor) yang terikat oleh tanah menjadi senyawa fosfat yang tersedia dan
mudah diserap oleh tanaman (Wahyudi,2010).
Meningkatnya unsur nitrogen pada tanaman menyebabkan kandungan
klorofil tanaman menjadi lebih tinggi sehingga laju fotosintesis meningkat.
Laju

fotosintesis

meningkat

menyebabkan

sintesis

karbohidrat

juga

meningkat. Pembentukan karbohidrat yang disebabkan oleh laju fotosintesis
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akan meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman termasuk pertumbuhan
tinggi tanaman (Irwan, 1995).
Dapat dilihat di tabel 2, tanaman tertinggi terdapat pada kombinasi
perlakuan POC 0 ml/l air dan EM 20 ml/polybag yaitu sebesar 43,833 cm.
Interaksi antar perlakuan terjadi pada saat kombinasi antara POC dan EM
seimbang. Sehingga pada kombinasi tersebut, unsur hara yang dijerap tanaman
dapat maksimal. Sedangkan tinggi tanaman terendah terdapat pada kombinasi
perlakuan POC 10 ml/l air dan EM 0 ml/polybag yaitu 12,133 cm. Hal ini
dikarenakan peningkatan konsentrasi POC telah melewati batas kebutuhan
tanaman. Selain itu unsur hara yang tersedia kurang seimbang, sehingga
menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tinggi.
Tabel 2. Rerata Tinggi Tanaman Kailan pada Perlakuan
Microorganism dan Pupuk Organik Cair
Perlakuan
Effective Microorganism (ml/polybag)
POC ml/l air
0
5
10
15
a
a
a
0
20,033
22,00
23,233
12,267 a
2,5
18,600 a
33,100 b
24,800 ab
18,600 a
5
24,700 ab
26,500 ab 26,700 ab
20,633 a
a
a
a
7,5
21,00
21,567
19,700
27,300 b
10
12,133 a
26,567 ab
12,733 a
30,367 b

Effective

20
43,833 c
39,033 b
32,200 b
16,933 a
22,533 a

Ket: Nilai yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada DMRT
taraf 5%

Untuk POC, tidak menghasilkan perlakuan yang berbeda nyata.
Pemberian POC hanya cenderung meningkatkan jumlah daun walaupun tidak
signifikan. Hal ini disebabkan karena POC yang kita semprotkan ke tanaman
tidak dapat terserap sempurna oleh tanaman. Hal ini bisa disebabkan oleh
faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang kurang mendukung mempengaruhi
efektifitas penyerapan pupuk cair oleh tanaman.
2. Jumlah Daun
Kailan merupakan salah satu jenis sayuran yang dimanfaatkan
daunnya. Maka dari itu jumlah daun merupakan salah satu faktor penting
dalam tanaman Kailan tersebut. Masyarakat pada umumnya memilih sayuran
ini yang memiliki jumlah daun yg banyak dan lebar. Biasanya tinggi tanaman
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erat hubungannya dengan jumlah daun. Jumlah daun akan semakin banyak
jika tinggi tanamannya bertambah.
Dari hasil analisis ragam menunjukkan bahwa POC dan EM tidak
berpengaruh nyata serta tidak terdapat interaksi antara POC dan EM terhadap
jumlah daun kailan. Dari seluruh perlakuan POC dan EM cenderung
meningkatkan jumlah daun.
Dari gambar 2 dibawah, rerata jumlah daun terbanyak terdapat pada
kombinasi perlakuan POC 10 ml/l air dan EM 15 ml/polybag yaitu sebanyak
13,7 daun. Sedangkan rerata jumlah daun terendah terdapat pada kombinasi
perlakuan POC 2,5 ml/l air dan EM 20 ml/polybag.

Rerata Jumlah Daun Tanaman Kailan
16.0

Jumlah Daun (helai)

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1 mst

2 mst

3 mst

4 mst

Keterangan:
K0D0:EM 0 ml/polybag, POC 0 ml/l air
K0D1:EM 0 ml/polybag, POC 5 ml/l air
K0D2:EM 0 ml/polybag, POC 10 ml/l air
K0D3:EM 0 ml/polybag, POC 15 ml/l air
K0D4:EM 0 ml/polybag, POC 20 ml/l air
K1D0:EM 2,5 ml/polybag, POC 0 ml/l air
K1D1:EM 2,5 ml/polybag, POC 5 ml/l air
K1D2:EM 2,5 ml/polybag, POC 10 ml/l air
K1D3:EM 2,5 ml/polybag, POC 15 ml/l air
K1D4:EM 2,5 ml/polybag, POC 20 ml/l air
K2D0:EM 5 ml/polybag, POC 0 ml/l air
K2D1:EM 5 ml/polybag, POC 5 ml/l air
K2D2:EM 5 ml/polybag, POC 10 ml/l air

5 mst

6 mst

7 mst

K0D0
K0D1
K0D2
K0D3
K0D4
K1D0
K1D1
K1D2
K1D3
K1D4
K2D0
K2D1
K2D2
K2D3
K2D4
K3D0

K2D3:EM 5 ml/polybag, POC 15 ml/l air
K2D4:EM 5 ml/polybag, POC 20 ml/l air
K3D0:EM 7,5 ml/polybag, POC 0 ml/l air
K3D1:EM 7,5 ml/polybag, POC 5 ml/l air
K3D2:EM 7,5 ml/polybag, POC 10 ml/l air
K3D3:EM 7,5 ml/polybag, POC 15 ml/l air
K3D4:EM 7,5 ml/polybag, POC 20 ml/l air
K4D0:EM 10 ml/polybag, POC 0 ml/l air
K4D1:EM 10 ml/polybag, POC 5 ml/l air
K4D2:EM 10 ml/polybag, POC 10 ml/l air
K4D3:EM 10 ml/polybag, POC 15 ml/l air
K4D4:EM 10 ml/polybag, POC 20 ml/l air

Gambar 2. Rerata Jumlah Daun Tanaman Kailan pada 1-7 MST
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Perlakuan POC maupun EM tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah
daun. Hal ini dapat disebabkan karena penyerapan unsur yang dibutuhkan
tanaman dalam pembentukan daun seperti Mg, Na dan Fe kurang maksimal
sehingga banyak daun bagian bawah lebih cepat gugur. Tanaman yang cukup
mendapatkan suplai unsur tersebut (Mg, Na, Fe) akan membentuk lebih
banyak jumlah daun, helaian daun lebih luas dengan kandungan klorofil lebih
tinggi. Sehingga tanaman mampu menghasilkan karbohidrat/asimilat dalam
jumlah cukup untuk menopang pertumbuhan vegetatif (Pratiwi, 2011).
Penyerapan unsur hara yang kurang maksimal dapat disebabkan karena
pengaruh waktu aplikasi (pagi atau sore hari) serta kecepatan angin juga
mempengaruhi efektifitas penyerapan pupuk oleh daun. Kecepatan angin yang
tinggi menyebabkan pupuk yang disemprotkan akan cepat menguap sebelum
dapat diserap oleh daun.
3. Luas Daun
Daun merupakan organ yang bertugas untuk melakukan fotosintesis
dengan bantuan cahaya matahari yang bertujuan menghasilkan makanan bagi
tanaman itu sendiri. Luas daun dan kadar klorofil mempengaruhi jumlah
makanan yang di hasilkan. Semakin lebar suatu daun dan semakin banyak
jumlah klorofil berarti akan semakin banyak hasil fotosintesis yang dapat
distribusikan ke seluruh tubuh tumbuhan.
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Rerata Luas Daun Kailan
Luas Daun (g/cm2)

250.00
200.00
150.00

0 ml/L
2,5 ml/L

100.00

5 ml/L
50.00

7,5 ml/L
10 ml/L

0.00
0
5
10
15
20
ml/polybag ml/polybag ml/polybag ml/polybag ml/polybag
Effective Microorganism

Gambar 3. Rerata Luas Daun Kailan pada umur 49 HST
Dari hasil analisis ragam menunjukkan bahwa POC dan EM, maupun
interaksi diantara keduanya tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Dari
gambar 3, dapat dilihat kombinasi perlakuan POC 2,5 ml/l air dan EM 0
ml/polybag menghasilkan rerata luas daun tertinggi, yaitu sebesar 214,05
g/cm2. Sedangkan rerata jumlah daun terkecil pada kombinasi perlakuan EM
20 ml/polybag dan tanpa POC, yaitu sebesar 126,68 g/cm2.
Menurut Lakitan (1996), konsentrasi N yang tinggi umumnya
menghasilkan daun yang lebih besar. Tapi pada penelitian kali ini, tidak ada
perlakuan yang menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini mungkin
dikarenakan penyerapan unsur hara baik dari POC ataupun EM oleh tanaman
kurang maksimal. Hal ini mungkin dikarenakan faktor lingkungan yang
kurang mendukung seperti suhu yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan
pupuk cair yang disemprotkan akan cepat menguap sebelum dapat diserap
oleh daun.
Selain waktu aplikasi (pagi atau sore), suhu udara juga mempengaruhi
efektifitas penyerapan pupuk oleh daun karena suhu udara yang tinggi
menyebabkan pupuk yang di semprotkan akan cepat menguap sebelum dapat
diserap semua (Novizan, 2002).
Selain
itu mungkin dikarenakan penyerapan
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pupuk EM yang kurang maksimal menyebabkan luas daun Kailan tidak
maksimal.
4. Berat Segar Tajuk
Berat segar tajuk dipengaruhi oleh tinggi tanaman dan jumlah daun.
Semakin banyak jumlah daun dan semakin tinggi tanaman Kailan maka berat
segar tajuk juga akan semakin besar pula. Menurut Fitter and Hay, (1998),
berat segar tajuk dipengaruhi pengambilan air oleh tanaman. Air yang diserap
tanaman merupakan media masuknya unsur-unsur hara kedalam tanaman yang
digunakan untuk pertumbuhannya. Air yang diserap oleh tanaman juga
disimpan di dalam vakuola.

Berat segar (g)
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Gambar 4. Rerata Berat Segar Tajuk Kailan
Dari hasil analisis ragam menunjukkan bahwa POC dan EM, maupun
interaksi diantara keduanya tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Dari
gambar 4, dapat dilihat kombinasi perlakuan POC 2,5 ml/l air dan EM 5
ml/polybag menghasilkan rerata berat segar tajuk kailan tebesar, yaitu sebesar
158,51 g. Sedangkan rerata jumlah daun terkecil pada kombinasi perlakuan
POC 2,5 ml/l air dan EM 15 ml/polybag, yaitu sebesar 74,26 g.
Perlakuan EM menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Pada dosis
EM 5 ml/polybag dan 10 ml/polybag, mengalami peningkatan berat segar
commit to user
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117,45 gram lalu menjadi 144,71 gram. Kemudian menurun pada dosis 15
ml/polybag menjadi 114,57 gram dan kemudian semakin menurun pada
perlakuan 20 ml/l air menjadi 75,69 gram. Peningkatan dosis EM yang
diberikan seharusnya mampu meningkatkan rerata berat tajuk kailan namun
dosis yang semakin tinggi justru menurunkan rerata beratnya. Hal ini
dikarenakan tanaman memiliki batas toleransi terhadap pemberian unsur hara.
Pada saat dosis EM yang diberikan semakin tinggi maka pertumbuhan
tanamannya akan terhambat. Hal itu disebabkan karena terjadi persaingan
untuk mendapatkan unsur hara N antara tanaman dengan mikroba yang ada
pada EM. Serapan nitrogen yang meningkat menyebabkan kebutuhan nitrogen
pada fase vegetatif tanaman tercukupi, sehingga meningkatkan biomasa
tanaman (Irwan, 1995).
Menurut Russel (1977), nitrogen merupakan suatu unsur yang paling
banyak dibutuhkan dalam hubungannya dengan pertumbuhan tanaman. Unsur
ini dijumpai dalam jumlah besar pada bagian jaringan tanaman yang muda
daripada jaringan tanaman yang tua, terutama berakumulasi pada bagian daun
dan biji. Nitrogen merupakan unsur penyusun setiap sel hidup. Karenanya
terdapat

pada

seluruh

bagian

tanaman

dan

dibutukan

sepanjang

pertumbuhannya. Dengan demikian jumlah nitrogen yang diserap tanaman
dari dalam tanah berhubungan langsung dengan bobot basah dan bobot kering
tanaman.
Pada POC, hasil reratanya tidak signifikan terhadap berat segar tajuk.
Pada dosis POC 2,5 ml/l air, mengalami peningkatan berat segar tajuk dari
sebelumnya pada dosis 0 ml/l air sebesar 79,60 gram menjadi 125,81 gram.
Kemudian menurun pada dosis 5 ml/l air dan 7,5 ml/l air menjadi 106,45 gram
dan 94,50 gram kemudian naik kembali pada perlakuan 10 ml/l air menjadi
104,44 gram.
POC yang diberikan seharusnya mampu memacu metabolisme pada
tumbuhan. Tetapi disini POC cenderung menurunkan berat segar brangkasan.
Dalam hal ini dapat disebabkan karena POC memiliki unsur hara yang
commit to user
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dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga hal ini malah
menganggu efektifitas penyerapan unsur hara ke dalam tanaman.
Menurut Parman (2007), nitrogen yang terkandung dalam pupuk
organik cair berperan sebagai penyusun protein sedangkan fosfor dan kalsium
berperan dalam memacu pembelahan jaringan meristem dan merangsang
pertumbuhan akar dan perkembangan daun. Akibatnya tingkat absorbsi unsur
hara dan air oleh tanaman sampai batas optimumnya yang akan digunakan
untuk pembelahan, perpanjangan dan diferensiasi sel. Ditambahkan oleh
Poerwowidodo (1992), bahwa unsur hara nitrogen, fosfor dan kalium serta
unsur mikro yang terkandung dalam pupuk organik cair meningkatkan
aktivitas fotosintesis tumbuhan sehingga meningkatkan karbohidrat yang
dihasilkan sebagai cadangan makanan.
5. Berat Kering Tajuk
Berat kering tajuk bisa dijadikan acuan untuk mengukur pertumbuhan
dari suatu tanaman. Hal ini dikarenakan berat segar tajuk dapat berubah dalam
waktu yang relatif cukup singkat akibat kehilangan kadar air tanaman (Fitter
and Hay, 1998). Selain itu barat kering merupakan akumulasi dari berbagai
cadangan makanan antara lain protein, karbohidrat dan lemak. Berat kering
yang semakin besar maka proses metabolisme tanaman tersebut semakin
berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya. Jika berat kering tanaman
semakin kecil maka proses metabolisme tanaman tidak berjalan dengan
baik/terhambat.
Dari semua perlakuan setelah dilakukan analisis ragam tidak ada
perlakuan yang berpengaruh nyata. Selain itu juga tidak terdapat interaksi
antara POC dan Effective Microorganism (EM). Dari gambar 5, dapat dilihat
rerata berat kering brangkasan caisim yang tertinggi pada perlakuan POC 5
ml/l air dan EM 15 ml/polybag yaitu sebesar 17,33 gram. Sedangkan untuk
rerata terkecil pada perlakuan POC 2,5 ml/l air dan EM 15 ml/polybag yaitu
sebesar 10,36 gram.
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Berat Kering (g)

Rerata Berat Kering Tajuk Kailan
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

0 ml/L
2,5 ml/L
5 ml/L
7,5 ml/L
10 ml/L
0
5
10
15
20
ml/polybag ml/polybag ml/polybag ml/polybag ml/polybag
Effective Microorganism

Gambar 5. Rerata Berat Kering Tajuk Kailan
Pada tiap-tiap perlakuan tanpa POC, bila di perhatikan berat kering
semakin meningkat sampai dosis EM 10 ml/polybag namun kemudian
semakin menurun pada saat dosis EM semakin ditingkatkan. Begitu pula yang
terjadi pada perlakuan tanpa EM, berat kering terus meningkat pada saat
konsentrasi POC juga ditingkatkan. Namun pada konsetrasi POC 10 ml/l air
berat kering lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi POC 7,5 ml/l air.
Peningkatan dosis EM dan konsentrasi POC yang diberikan seharusnya
mampu meningkatkan rerata berat kering tajuk kailan namun dosis yang
semakin tinggi justru menurunkan rerata beratnya. Hal ini dikarenakan
tanaman memiliki batas toleransi terhadap pemberian unsur hara. Pada saat
dosis EM dan POC yang diberikan semakin tinggi maka pertumbuhan
tanamannya akan terhambat karena kurangya serapan hara N yang digunakan
untuk proses fotosintesis. Hal itu disebabkan karena terjadi persaingan untuk
mendapatkan unsur hara N antara tanaman dengan mikroba yang ada pada
EM.
Selain faktor lingkungan, faktor keseimbangan antara pengambilan
CO2 (fotosintesis) dan pengeluaran CO2 (respirasi) juga berperan dalam besar
kecilnya berat kering tajuk. commit
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tumbuhan adalah keseimbangan antara pengambilan CO2 (fotosintesis) dan
pengeluaran CO2 (respirasi). Apabila respirasi lebih besar dibanding
fotosintesis tumbuhan itu akan berkurang berat keringnya.
6. Berat Segar Akar
Fungsi akar selain menahan tegaknya tanaman yang berada di atas
permukaan tanah, yang paling utama adalah sebagai sarana untuk memenuhi
kebutuhan air dan hara yang sangat diperlukan oleh kelangsungan hidup
tanaman. Peran akar dalam pertumbuhan sama pentingnya dengan tajuk
tanaman dimana tajuk berfungsi sebagai penyedia karbohidrat melalui proses
fotosintesis, sedangkan akar berfungsi untuk menyerap hara dan air yang
diperlukan dalam proses metabolisme tanaman dari dalam tanah
(Sitompul dan Guritno, 1995).

Berat Segar Akar (g)
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Gambar 6. Rerata berat segar akar Kailan
Dari hasil analisis ragam perlakuan POC dan Effective Microorganism
(EM), keduanya tidak berpengaruh nyata namun cenderung terjadi interaksi
antara perlakuan POC dan EM. Dari tabel 3, berat segar akar terbesar terdapat
pada kombinasi perlakuan POC 5 ml/l air dan EM 0 ml/polybag yaitu sebesar
38,887 gram. Sedangkan berat segar akar terkecil terdapat pada perlakuan
tanpa POC dan EM yaitu sebesar 14,317 gram.
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Tabel 3. Rerata Berat Segar Akar Kailan pada Perlakuan Effective
Microorganism dan Pupuk Organik Cair
Perlakuan
Effective Microorganism (ml/polybag)
POC ml/l air
0
5
10
15
20
a
ab
ab
ab
0
14,317
25,343
21,123
25,733
28,456 b
2,5
27,54 b
18,403 a
16,177 a
23,467 ab 21,827 ab
5
38,887 c
19,51 a
24,433 ab 23,467 ab 21,827 ab
a
a
7,5
18,63
17,223
21,283 ab
21,42 ab
20,663 ab
10
23,44 ab
21,567 ab
25,21 ab
26,767 b
24,19 ab
Ket: Nilai yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada DMRT
taraf 5%

Pada perlakuan tanpa EM, pada setiap penambahan konsentrasi POC
2,5 ml/l air yaitu pada konsentrasi 2,5 ml/l air dan 5 ml/l air berat segar akar
juga ikut meningkat. Akan tetapi pada konsentrasi POC yang lebih tinggi,
yaitu pada konsentrasi 7,5 ml/l air, berat segar akar justru menurun kemudian
naik lagi pada POC 10 ml/l air. Hal tersebut dapat terjadi karena pemberian
POC pada konsentrasi yang lebih justru meningkatkan auksin tanaman yang
mampu menghambat perkembangan akar. Menurut Novizan (2005),
kandungan P pada POC yang terlalu banyak justru akan mengambat
penyerapan unsure K yang mampu memperluas perkembangan akar.
Penambahan dosis EM dari 5 ml/polybag hingga 20 ml/polybag hanya
cenderung meningkatkan berat segar akar. Dalam hal ini ketika ada
penambahan POC yang mampu meningkatkan tinggi tanaman, tetapi berat
segar akar justru akan menurun karena terhambat oleh auksin yang berlebih.
Berat segar akar dipengaruhi oleh kandungan nitrogen yang tersedia.
Seperti yang diungkapkan Gardner et al (1991) bahwa pasokan nitrogen yang
lebih besar cenderung meningkatkan auksin yang mungkin akan menghambat
pertumbuhan akar. Akan tetapi hasil penelitian kali ini, pada jumlah pupuk
yang lebih tinggi berat segar akar cenderung lebih besar. Hal ini dapat
diakibatkan oleh penyerapan unsur hara yang kurang efisien. Penyerapan yang
kurang efisien ini dapat disebabkan karena jumlah unsur hara yang tersedia
kurang seimbang. Sehingga ketika unsur hara pada kombinasi perlakuan
tertentu simbang, berat segar akar akan dapat meningkat kembali.
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7. Berat Kering Akar
Untuk melihat pertumbuhan tanaman, paling sedikit 90% bahan kering
tanaman adalah hasil fotosintesis. Biomassa juga memberikan suatu dasar
yang mudah bagi tanaman terutama mengukur kemampuan tanaman sebagai
penghasil fotosintesis. Nisbah biomassa bagian-bagian yang berlainan
terhadap biomassa total yang sering kali digunakan sebagai ikhtisar data
pembagian yang baik (Lakitan, 2004).
Berat kering akar sangat bergantung dari volume dan jumlah akar.
Semakin besar volume akar dan semakin banyak jumlah akar maka berat
kering akar semakin besar. Setelah dianalisis ragam, dari kedua perlakuan
tidak ada yang menunjukkan hasil yang berpengaruh nyata terhadap berat
kering akar kailan serta tidak terdapat interaksi antara POC dan EM.
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Gambar 7. Reratan Berat Kering Akar Kailan
Di beberapa perlakuan, penambahan konsentrasi POC cenderung
menurunkan berat kering akar sedangkan penambahan dosis EM cenderung
meningkatkan berat kering akar. Dari gambar 7, dapat dilihat rataan tertinggi
terdapat pada perlakuan POC 5 ml/l air dan EM 15 ml/polybag yaitu sebesar
9,56 gram . Sedangkan rataan berat kering terendah pada perlakuan POC 5
ml/l air dan EM 20 ml/polybagcommit
yaitu sebesar
to user2,79 gram.

30
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Berat kering akar berkaitan dengan berat segar akarnya. Semakin besar
perlakuan pupuk yang diberikan maka berat kering akar semakin rendah. Hal
ini berkaitan dengan proses penghambatan pertumbuhan akar yang dilakukan
oleh auksin. Pada penelitian kali ini, perlakuan pupuk yang lebih tinggi dapat
meningkatkan berat kering akar kailan. Hal ini dapat dapat disebabkan karena
jumlah unsur hara yang tersedia kurang seimbang. Sehingga dapat
dimungkinkan pada dosis yang lebih tinggi, unsur hara yang tersedia telah
seimbang, berat kering akar akan dapat meningkat kembali.
8. Volume Akar
Volume akar dapat digunakan untuk mengetahui seberapa luas
jangkauan akar dalam mencari nutrisi yang dibutuhkan. Semakin besar
volume akar berarti semakin banyak nutrisi yang diperoleh akar sehingga
lebih optimal. Tiga fungsi utama akar adalah sebagai alat pertautan tanaman
ke media tumbuhnya, alat absorbsi nutrisi dari tanah dan juga tempat aktivitas
metabolik (Dahliana, 2007).
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Gambar 8. Rerata Volume Akar Tanaman Kailan
Menurut hasil analisis ragam pada penelitian kali ini, perlakuan POC
memberikan hasil yang signifikan terhadap volume akar kailan. Sedangkan
to user hasil yang signifikan terhadap
untuk perlakuan EM tidak commit
menunjukkan
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pertumbuhan tinggi tanaman. Antara perlakuan POC dan EM juga tidak terjadi
interaksi.
Tabel 4. Pengaruh Pupuk Organik Cair terhadap Rerata Volume Akar Kailan
POC (ml/l air air)
Rerata volume akar (gram)
0
19,800 ab
5
17,333 a
10
23,500 b
15
16,533 a
20
20,667 ab
Ket: Nilai yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada DMRT
taraf 5%

Berdasarkan uji DMRT 5 %, menunjukan bahwa hasil perlakuan POC
terhadap volume akar memiliki respon yang cenderung berbeda nyata. Jika
diperhatikan pada tabel 4, pada perlakuan 0 ml/l air rerata volume akar
menurun pada perlakuan 2,5 ml/l air, kemudian meningkat pada perlakuan 5
ml/l air lalu menurun lagi pada perlakuan 7,5 ml/l air dan akhirnya meningkat
pada perlakuan 10 ml/l air.
Peningkatan konsentrasi POC yang diberikan seharusnya mampu
meningkatkan rerata volume akar kailan namun konsentrasi yang semakin
tinggi cenderung menurunkan rerata volume akaranya. Hal ini dikarenakan
peningkatan konsentrasi POC mampu meningkatkan kandungan nitrogen yang
terserap oleh tanaman sehingga dapat meningkatkan auksin yang dapat
menghambat pertumbuhan akar.
Selain itu, kandungan P pada POC yang banyak bersifat antagonis
terhadap unsur K. Hal tersebut mengakibatkan penyerapan unsur K yang
sudah rendah menjadi lebih rendah sehingga pertumbuhan akar terganggu
karena peran kalium adalah memperluas pertumbuhan akar (Novizan, 2005).
Menurut Tjitrosoepomo (1994) system perakaran dengan banyak
cabang berarti mempermudah absorbsi garam-garam nutrisi secara maksimal.
Apabila penyerapan baik, maka hasil tanaman akan tumbuh optimal.
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9. Rasio Akar Tajuk
Rasio akar tajuk perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat
perkembangan tanaman baik akar maupun daun pada perlakuan yang kita
berikan. Rasio akar tajuk merupakan sifat yang sangat plastis (mudah
berubah). Rasio akar tajuk meningkat karena beberapa faktor seperti
rendahnya suplai air, rendahnya suplai nitrogen, rendahnya oksigen tanah dan
rendahnya temperatur tanah (Fitter and Hay, 1998). Rasio akar tajuk
didapatkan didaptkan dengan membagi berat kering akar dengan berat kering
tajuk.

rasio akar tajuk
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Gambar 9. Rerata Rasio Akar Tajuk Kailan
Dari analisis ragam, menunjukkan tak ada satupun perlakuan yang
signifikan, namun terjadi interaksi antara perlakuan POC dan perlakuan EM.
Dapat dilihat pada Tabel 5, pada perlakuan EM 20 ml/l air dan tanpa POC
rasio akar tajuknya memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 0,767. Sedangkan
rasio terendah terdapat pada perlakuan POC 5 ml//L air dan EM 20
ml/polybag yaitu 0,177. Penambahan dosis EM cenderung meningkatkan rasio
akar tajuk tanaman kalian. Sedangkan penambahan konsentrasi POC
cenderung menurunkan rasio akar tajuk tanaman.
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Tabel 5. Rerata Rasio Akar Tajuk Kailan pada Perlakuan
Microorganism dan Pupuk Organik Cair
Perlakuan
Effective Microorganism (ml/polybag)
POC ml/l air
0
5
10
15
a
a
a
0
0,277
0,517
0,337
0,347 a
2,5
0,673 a
0,210 b
0,280 ab
0,573 a
5
0,480 ab
0,317 ab
0,403 ab
0,517 a
a
a
a
7,5
0,310
0,380
0,490
0,353 b
10
0,420 a
0,337 ab
0,513 a
0,390 b

Effective

20
0,767 c
0,457 b
0,177 a
0,403 a
0,413 a

Ket: Nilai yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada DMRT

Semakin besar nilai rasio akar tajuk maka berat kering tajuk semakin
kecil dan berat kering akar semakin besar. Begitu pula sebaliknya, apabila
nilai rasio akar tajuk makin kecil berarti berat kering tajuk semakin besar dan
berat kering akar semakin kecil (Pratiwi, 2011).
Peningkatan nitrogen, lebih memilih pertumbuhan dibagian pucuk
dibandingkan dengan pertumbuhan akar, yaitu meningkatkan shoot-root rasio
(Gardner et al, 1991). Pada tanaman sayuran, khususnya Kailan, bahwa bagian
yang dimanfaatkan adalah bagian tajuk/tajuknya. Jika rasio akar tajuknya
besar brarti tajuknya berukuran lebih kecil. Dalam hal ini rasio akar tajuk tidak
dapat

menjadi

parameter

pertumbuhan

ataupun

untuk

menentukan

pertumbuhan optimunya. Nilai yang di hasilkan rasio akar tajuk hanya untuk
menentukan, pertumbuhan tanaman tersebut lebih dominan ke arah mana,
lebih dominan ke tajuk atau lebih dominan ke akar.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan yang dapat diambil sebagai
berikut:
1. Effective Microorganism mampu meningkatkan tinggi tanaman, berat
segar akar, berat kering akar

dan rasio akar tajuk. Dosis effective

Microorganism 10 g/polybag memberikan hasil rerata terbaik hampir di
semua variabel pengamatan (jumlah daun, luas daun, berat segar tajuk,
berat kering tajuk, dan berat segar akar).
2. Konsentrasi pupuk organik cair 5 ml/L memberikan rerata yang tinggi
pada variabel berat segar tajuk, berat segar akar, berat kering akar dan
volume akar. Namun pupuk organik cair cenderung menurunkan berat
segar akar, berat kering akar dan volume akar
3. Interaksi antara effective microorganism dan pupuk organik cair terjadi
pada tinggi tanaman, rasio akar tajuk dan berat segar akar.

B. Saran
Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian kali ini yaitu:
1. Penggunaan effective microorganism dengan dosis 10 ml/polybag dan
pupuk organik cair 5 ml/L air dapat disarankan dalam budidaya kailan
karena memberikan hasil yang paling baik diantara semua perlakuan.
2. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk mendapatkan dosis pupuk
organik cair yang paling baik.
3. Penelitian selanjutnya lebih baik dilakukan di lahan sehingga pertumbuhan
kalian dapat maksimal
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