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BAB VII. PEMBAHASAN UMUM

A. Keterkaitan antar kajian
Hasil formulasi PSOCKD terpilih (G2Z3) diaplikasikan pada hidroponik
sayuran daun (sawi, selada, dan bayam merah), dapat mengurangi penggunaan
larutan nutrisi AB-Mix hingga 50% pada tanaman Sawi dan Bayam, dan 75 %
pada tanaman selada. PSOCKD merupakan hasil fermentasi kotoran domba yang
mengandung unsur hara lengkap (Tan, 1993; Sarief et al., 2016) sehingga
PSOCKD yang dihasilkan juga mengandung unsur hara lengkap. Hasil fermentasi
kotoran kambing menggunakan EM4 (Syarief et al., 2016) menghasilkan bokasi
dengan kandungan N 1,68%, P 0,58%, K 1,62%, C 39,85%, C/N 23,85%. Selain
itu PSOCKD ini juga mengadung asam organik antara lain asam laktat, asam
acetat, dan asam sitrat, yang dapat memacu/menyehatkan pertumbuhan tanaman.
Peranan asam laktat dan asam acetat sebagai zat penyehat pertumbuhan dalam
penggunaannya perlu diatur konsentrasinya yaitu pada konsentrasi rendah. Asam
laktat maupun asam acetat dapat menjadikan tanaman sehat. Kedua asam organik
tersebut dapat menurunkan infeksi jamur pada benih tanaman Zinnia, namun
perlakuan perlu diatur pada konsentrasi rendah (Szopinska, 2013). Asam sitrat
juga dapat memacu pertumbuhan tanaman Gazania (Talebi et al., 2014).
Penggunaan PSOCKD pada hidroponik perlu diencerkan dengan air sampai
batas konsentrasi kandungan asam organiknya tidak mengganggu pertumbuhan
tanaman, sedangkan pengenceran dengan penambahan air terlalu banyak
menyebabkan kandungan unsur hara tidak mencukupi kebutuhan tanaman,
sehingga untuk memenuhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman perlu
menambahan larutan nutrisi AB-Mix pada hidroponik. Percobaan ini sejalan
dengan penelitian Muhadiansyah et al. (2016), penggunaan pupuk organik cair
(GDM) pada hidroponik selada harus disertai dengan penggunaan pupuk AB
Mix, untuk memproleh hasil yang optimal dengan komposisi AB Mix 50% atau
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lebih,

karena

pupuk

AB

Mix memiliki hara yang cukup lengkap untuk

budidaya hidroponik.
Pada percobaan budidaya tanaman sayuran secara hidroponik PSOCKD
diencerkan dengan menambahkan air dengan rasio 1:50 (v/v) sehingga diperoleh
EC 1600 µScm-1, sedangkan pada budidaya tanaman sawi dalam pot PSOCKD
diencerkan dengan menambahkan air dengan rasio 1:40 (v/v) sehingga diperoleh
EC 2300 µScm-1. Pada budidaya sawi dalam pot menggunakan media tanam
berupa campuran pasir + arang sekam (v/v: 1:1) yang memiliki kapasitas
penyangga terhadap ketersediaan unsur hara bagi tanaman sehingga PSOCKD
dapat diberikan dengan konsentrasi lebih pekat daripada pemberian PSOCKD
pada hidroponik yang tidak menggunakan media tanam (hidroponik nonsubstrat). Selain itu, pada budidaya sayuran secara hidroponik larutan nutrisi
diberikan secara terus menerus tanpa henti, sedangkan pada budiaya sawi dalam
pot pemberian PSOCKD dengan interval waktu 1, 2, 3, dan 4 hari.
Pada budidaya tanaman sawi dalam pot, penggunaan PSOCKD

dapat

menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman yang baik, terutama dengan
perlakuan pemberian pupuk dengan interval pemberian 3 - 4 hari. Hal ini
menunjukkan bahwa pemberian PSOCKD dengan interval 3 – 4 hari mampu
menyediakan unsur hara maupun asam organik sesuai dengan kebutuhan tanaman
sawi, sedangkan pemberian PSOCKD dengan inteval 1 – 2 hari menyebabkan
ketersediaan asam organik dalam media tanam terlalu tinggi sehingga
menghambat pertumbuhan tanaman. Percobaan budidaya paprika dalam pot
(Gravel et al., 2012), menunjukkan bahwa penggunaan POC yang dibuat dari
fermentasi ekstrak udang dan rumput laut perlu diberikan pada tanaman 3 kali
seminggu dengan EC 1,5 mScm–1.
Aplikasi pupuk PSOCKD dapat meningkatkan hasil (bobot umbi per
tanaman) kentang maupun tanaman sambung pucuk kentang-leunca, dan juga
dapat meningkatkan jumlah populasi endofi pada tanaman kentang, sambung
pucuk kentang-leunca, dan leunca. Pemberian PSOCKD tidak hanya dapat
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memacu pertumbuhan vegetatif tanaman tetapi dapat memacu pertumbuhan
generatif seperti umbi kentang dan umbi grafting kentang-leunca. Pertumbuhan
tanaman yang lebih baik ini juga didukung adanya perkembangan endofi di dalam
tubuh tanaman. Endofit adalah mikroba yang hidup di dalam jaringan tanaman,
dan beberapa diantara mereka memiliki peran simbiose mutualistik dengan
tanaman inang (Owen and Hundley, 2004), dapat memacu pertumbuhan tanaman
(Quambusch, et al. 2014).

B. Nilai Kebaruan Penelitian
B.1. Kebaruan Ilmiah
Pertama, PSOCKD mengadung asam organik (asam laktat, asetat, dan sitrat)
tinggi. Temuan ini jarang diketahui pada penemuan pupuk cair yang lainnya.
Kedua, PSOCKD dapat meningkatkan jumlah populasi endofit pada tanaman
(kentang, leunca, dan sambung pucuk kentang-leunca). Ketiga, penelitian ini
juga menemukan tentang pengaruh yang kuat dari tanaman leunca sebagai
batang atas (scion) terhadap perubahan morfologi umbi tanaman kentang
sebagai batang bawah (rootstock) pada tanaman sambung pucuk (grafting)
kentang-leunca. Sebaliknya, penelitian grafting pada umumnya memberi
penjelasan tentang pengaruh batang bawah terhadap batang atas.
B.2. Kebaruan Metodologis
Pengujian PSOCKD pada tanaman sambung pucuk kentang-leunca
merupakan model pengujian aplikasi pupuk pada tanaman sayuran dataran
tinggi (kentang) yang dapat dilaksanakan pada dataran rendah/medium.
B.3. Kebaruan Praktis
Keberhasilan sambung pucuk kentang-leunca memerlukan kecermatan,
ketepatan, dan keterampilan yang khas, sehingga merupakan Standard
Operation Procedure (SOP) tersendiri. Sambung pucuk kentang-leunca
sangat bermanfaat dalam pengembangan produksi kentang di dataran rendah,
baik sebagai benih, maupun konsumsi.
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C. Faktor Pembatas pada Penelitian
Faktor pembatas pada penelitian ini terjadi pada keterbatasan bahan dan alat,
maupun metode. Pada kajian 1, bahan pembuatan PSOCKD yaitu kotoran domba
terbatas pada kotoran domba tertentu yang diberi pakan rumput di lahan
penggembalaan, sehingga hasil percobaan belum mewakili/menggambarkan hasil
fermentasi dari kotoran domba secara umum.

Pada kajian 2, keterbatasan

instalasi penanaman hidroponik baik dari jumlah instalasi maupun posisi
penempatan instalasi juga belum dapat menghasilkan metode penelitian yang
terbaik. Pada kajian 3, volume pot plastik yang relatif kecil menyebabkan daya
tampung media tanam, unsur hara dan air terbatas sehingga dapat menghambat
pertumbuhan tanaman. Pada kajian 4, ketersediaan lahan yang sesuai untuk
pertumbuhan kentang yaitu dengan ketinggian tempat lebih dari 1000 m diatas
permukaan laut sulit di dapatkan di sekitar Yogyakarta, menyebabkan
pertumbuhan tanaman kentang maupun grafting (sambung pucuk) kentang-leunca
tidak maksimal (cepat mengalami penuaan) karena ketinggian tempat penelitian
pada 780 m diatas permukaan laut.
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