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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kadar Nitrogen Tanah Pasca Pemberian Kompos Azolla. 

 Hasil dari perhitungan uji BNT (beda nyata terkecil) dapat dilihat pada 

tabel 4.1, pemberian pupuk kompos azolla terhadap kandungan nitrogen tanah 

tidak berpengaruh nyata, tidak ada perubahan signifikan antara sebelum dan 

sesudah perlakuan . 

Tabel 4.1. Kadar Nitrogen Tanah pada Beberapa Waktu Inkubasi Kompos Azolla 

Perlakuan  Rataan Kadar N (%) 

Sebelum Inkubasi 

1 Minggu Inkubasi  

0,10  

0,09 

2 Minggu Inkubasi  0,10 

3 Minggu Inkubasi  0,10 

4 Minggu Inkubasi  0,09 

5 Minggu Inkubasi  0,11 
 

Pada tabel 4.6. diatas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan nyata dari 

kadar N-total tanah setelah pemberian kompos azolla dengan beberapa waktu 

inkubasi yang berbeda. N-total dalam tanah berkisar 0,09% - 0,11% pada sebelum 

dan sesudah pemberian kompos azolla selama 5 minggu masa inkubasi. Hal ini 

membuktikan bahwa lama waktu inkubasi tidak berpengaruh terhadap kandungan 

nitrogen dalam tanah, sesuai dengan Aryanti dkk. (2016) analisis sifat kimia 

dengan penambahan beberapa dosis kompos Azolla pinata pada media tanah 

gambut yang diinkubasi selama satu bulan dapat meningkatkan kandungan P, 

namun tidak terhadap pH, N dan K.  

Kandungan N-total tanah tidak berpengaruh setelah 5 minggu inkubasi 

kompos azolla karena belum cukupnya waktu yang dibutuhkan untuk 

menguraikan unsur hara yang ada dalam kompos azolla. Amir (2012) hal ini 

terjadi sebab lambatnya proses amonifikasi membuat unsur hara lama tersedia, 

pada minggu ke empat dan ke lima, pupuk kompos Azolla masih terus mengalami 

proses dekomposisi untuk menyediakan nitrogen bagi tanaman, sedangkan pada 

Urea proses dekompisisi tersebut terus menurun aktivitasnya. Watanabe cit 

Rahmawati dan Widyasunu (2013) menyatakan bahwa separuh dari nitrogen 

Azolla dimineralisasi dalam waktu 3 minggu dan kandungan nitrogennya menjadi 
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tersedia setelah 8 minggu. Azolla kering agak lambat mengalami dekomposisi dan 

juga mempunyai kandungan nitrogen yang relatif rendah.  

 

4.2. Tinggi Tanaman (cm) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pengaruh pemberian kompos 

azolla terhadap pertumbuhan tanaman sawi pada parameter tinggi tanaman 

berbeda nyata dapat di lihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Tinggi Tanaman 

Perlakuan  Rataan Tinggi Tanaman (cm) 

1 Minggu Inkubasi  23,30 
a
 

2 Minggu Inkubasi  24,28 
a
 

3 Minggu Inkubasi  14,93 
b
 

4 Minggu Inkubasi  15,33 
b
 

5 Minggu Inkubasi  17,88 
b
 

Keterangan        : Angka-angka yang diikuti huruf superscript yang sama berbeda tidak 

nyata menurut uji BNT taraf 5%. 

 

 Dari tabel 4.2. dapat diketahui dengan perlakuan beberapa taraf inkubasi 

kompos azolla dalam parameter tinggi tanaman memperoleh hasil perbedaan yang 

nyata. Pemberian kompos pada W2 (2 minggu waktu inkubasi) memperoleh hasil 

yang terbaik dalam rataan tinggi tanaman, dekomposisi azolla segar sangat cepat 

(3-6) minggu (Kuncarawati dkk., 2003) dengan dilakukan proses pengomposan, 

maka dalam waktu 2 minggu usur hara yg digunakan untuk pertumbuhan tinggi 

tanaman sudah mulai tersedia .  

 Menurut Amir (2012) penyerapan nitrogen oleh tanaman bayam pada 

perlakuan pupuk kompos Azolla juga tetap berlangsung, namun jumlah nitrogen 

yang diserap tidak sebanyak dari pupuk Urea sebab pada pupuk kompos Azolla 

masih terus berlangsung proses dekomposisi dan nitrogen yang tersedia belum 

maksimal. Hal ini didukung pula dengan data kadar ammonium dan nitrat pada 

tanah yang kembali meningkat pada minggu ke empat dan ke lima sedangkan 

pada perlakuan Urea, kadar ammonium dan nitrat pada minggu ke empat dan ke 

lima cenderung tidak mengalami perubahan, maka dari itu tinggi tanaman terbaik 

ada pada minggu ke 2, dan minggu ke 5, untuk perlakuan 1,3 dan 4 minggu hasil 

kurang baik. 
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4.3. Jumlah Daun 

 Hasil sidik ragam pada tabel 4.3. menunjukkan bahwa pengaruh 

pemberian kompos azolla terhadap pertumbuhan tanaman sawi pada parameter 

jumlah daun tidak berbeda nyata dapat di lihat pada tabel 4.3. 

Perlakuan  Rataan Jumlah Daun (helai) 

1 Minggu Inkubasi  7,50 

2 Minggu Inkubasi  9,25 

3 Minggu Inkubasi  7,00 

4 Minggu Inkubasi  7,75 

5 Minggu Inkubasi  8,25 
 

Hasil yang di peroleh dari tabel 4.3. menunjukkan bahwa pemberian 

kompos azolla pada 5 tahap waktu yang berbeda, tidak memberikan hasil yang 

tidak nyata pada jumlah daun pada tanaman sawi. Nilai rataan jumlah daun sawi 

berkisar 7 sampai 9 helai per tanaman. Jumlah daun pada tanaman dihitung pada 

hari ke 35 saat sawi sudah siap untuk dipanen. Diduga karena kandungan nitrogen 

yang rendah sebelum dan sesudah pemberian kompos azolla menyebabkan jumlah 

daun tidak berbeda nyata tiap perlakuan, sesuai dengan penelitian Hanafiah, 

(2012) hal yang menyebabkan jumlah daun pada tanaman sawi tidak mengalami 

perbedaan yang nyata, karena Peran N pada tanaman adalah sebagai penyusun 

asam amino, klorofil dan hormon pertumbuhan seperti auksin dan sitokinin . 

 Hal paling utama dalam memperbanyak helaian daun adalah unsur 

nitrogen, kekurangan unsur nitrogen menyebabkan kurangnya kemampuan 

tanaman untuk merangsang tumbuhnya daun baru. Jumlah daun merupakan 

indikator besarnya fotosintat yang akan dihasilkan tanaman dalam menghasilkan 

organ jaringan tanaman maupun organ reproduksi yang erat kaitannya dengan 

nilai produktivitas tanaman. (Rahmawati dan Widyasunu 2013). Maka hal ini 

yang menyebabkan pemberian azolla tidak berpengaruh nyata pada pembentukan 

daun baru karena, menurut data penelitian diperoleh kandungan nitrogen pada 

tanah sesudah diberi pupuk kompos azolla adalah <1%, data hasil pemberian 

kompos azolla ke tanah dapat di lihat pada tabel 4.1. Data serupa diperoleh dari 

penelitian Suryatmana dkk cit Hati (2012) yang menyatakan Kompos Azolla 

pinnata memiliki kandungan N sebesar 0,28 %, P2O5 sebesar 19,96 %, K2O 

sebesar 10,30 %, juga mengandung unsur hara lainnya seperti Fe, Mn, Cu, dan Zn 

serta memiliki rasio C-N sebesar 12. 
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4.4. Panjang Daun Terpanjang 

 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pengaruh pemberian kompos 

azolla terhadap pertumbuhan tanaman sawi pada parameter panjang daun 

terpanjang berbeda nyata dan ditemukan adanya perbedaan nyata antar perlakuan 

yang di berikan dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Panjang Daun Terpanjang (cm). 

Perlakuan  Rataan Panjang Daun (cm) 

1 Minggu Inkubasi  13,25 
a
 

2 Minggu Inkubasi  13,55 
a
 

3 Minggu Inkubasi  38,25
 b
 

4 Minggu Inkubasi  38,40 
b
 

5 Minggu Inkubasi  10,63 
b
 

Keterangan        : Angka-angka yang diikuti huruf superscript yang sama berbeda tidak 

nyata   dengan uji BNT. 

 

 Dari data yang diperoleh pada tabel 4.4. menginformasikan bahwa 

pemberian pupuk kompos azolla dapat memberikan hasil yang berbeda nyata pada 

parameter panjang daun terpanjang pada 5 taraf waktu inkubasi yang berbeda. 

Perlakuan W2 (dua minggu waktu inkubasi kompos azolla) menunjukkan hasil 

terbaik dibanding perlakuan yang lain, dengan rataan sebesar 13,6cm/daun. 

Perlakuan W3 (3 minggu waktu inkubasi kompos azolla) memiliki hasil rataan 

terendah yaitu 8,0cm/daun. 

 Terjadi perbedan nyata antar perlakuan pemberian pupuk kompos azolla 

pada 5 taraf waktu yang berbeda, dapat dilihat pada tabel 4.4. perlakuan W1, W2, 

dan W5, berbeda dengan perlakuan W3 dan W4, hal ini membuktikan bahwa lama 

inkubasi berpengaruh terhadap panjang daun terpanjang. Panjang daun selaras 

dengan perluasan daun, makin luas daun maka menambah perpanjangan dari 

daun, hal ini karena pemberian azolla sebagai pupuk kompos organik, dapat 

meningkatkan perluasan daun (Ratna 2002), terbukti setelah penambahan azolla 

selama 2 minggu dapat meningkatkan panjang daun terbaik dalam pertum buhan 

tanaman sawi. 

 

4.5. Lebar Daun Terlebar 
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Hasil sidik ragam pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa pengaruh 

pemberian kompos azolla terhadap pertumbuhan tanaman sawi pada parameter 

lebar daun terlebar berbeda nyata dan terdapat perbedaan nyata disetiap perlakuan. 

Perlakuan  Rataan Lebar Daun (cm) 

1 Minggu Inkubasi  7,40 
b
 

2 Minggu Inkubasi  8,48 
a
 

3 Minggu Inkubasi  5,48 
c
 

4 Minggu Inkubasi  5,33 
c
 

5 Minggu Inkubasi  6,98 
b
 

Keterangan        : Angka-angka yang diikuti huruf superscript yang sama berbeda tidak 

nyata menurut uji BNT taraf 5%. 

  

Dari data tabel 4.5. kita dapat melihat adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan yang diberikan kepada tanah dan tanaman sawi. Hasil di atas 

menunjukkan bahwa perlakuan W2 (pemberian kompos azolla selama 2 minggu 

waktu inkubasi) memperoleh hasil yang terbaik dari semua perlakuan, sedangkan 

perlakuan W4 (perlakuan pemberian pupuk kompos azolla selama 4 minggu 

waktu inkubasi) memperoleh hasil terendah untuk parameter lebar daun terlebar.  

Hal ini dikarenakan pemberian azolla sebagai bahan penyubur tanah, 

menambahkan unsur hara yang baik bagi pertumbuhan tanaman sawi dalam 

parameter lebar daun terlebar, sesuai dengan Ratna (2002), bahwa pemberian 

pupuk organik cair maupun padat dapat memacu pertambahan luas daun. 

Meningkatnya luas daun berarti kemampuan daun untuk menerima dan menyerap 

cahaya matahari akan lebih tinggi sehingga fotosintat dan energi yang dihasilkan 

lebih tinggi pula. Dapat dilihat pada tabel 4.7. berat kering pada tanaman sawi 

pada perlakuan W2 memberikan hasil yang terbaik, hal ini selaras dengan hasil 

lebar daun terlebar yaitu W2 memperoleh hasil tertinggi dalam lebar daun 

tanaman. 

 

 4.6. Berat Basah 

 Setelah di lakukan penelitian, maka didapat data pada parameter berat 

basah tanaman,dan terjadi perbedaan nyata di setiap perlakuan, dapat di lihat pada 

tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Berat Basah 

Perlakuan  Rataan Berat Basah (gram) 

1 Minggu Inkubasi  3,46 
b
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2 Minggu Inkubasi  4,47 
a
 

3 Minggu Inkubasi  2,57 
c
 

4 Minggu Inkubasi  2,57 
c
 

5 Minggu Inkubasi  3,49 
b
 

Keterangan        : Angka-angka yang diikuti huruf superscript yang sama berbeda tidak 

nyata menurut uji BNT taraf 5%. 

 

Data pada tabel di atas menunjukkan perbedaan nyata antar tiap perlakuan 

yang diberikan, perbedaan nyata terjadi setelah pemberian pupuk kompos azolla 

dalam beberapa tahap waktu yang berbeda. Hasil terbaik pada parameter berat 

basah adalah pada perlakuan W2 (pemberian pupuk kompos azolla 2 minggu 

masa inkubasi). Bustami dkk. (2012) menyatakan, pertumbuhan vegetatif tanaman 

dipengaruhi oleh kegiatan fisiologis, yang akan mendorong perpanjangan dan 

perbesaran sel. Kegiatan fisiologis tanaman yang terkait dengan berat segar adalah 

fotosintesis. Serapan air dan ketersediaan unsur hara meningkatkan laju 

fotosintesis yang akan mempengaruhi laju pembentukan karbohidrat, membantu 

pertambahan organ-organ tanaman terutama tunas, akar dan daun sehingga akan 

meningkatkan berat segar tanaman.  

Tanaman sawi adalah tanaman sukulen yang menyimpan air, sehingga 

kandungan air pada jaringan tanaman juga tinggi (Fahrudin, 2009), menurut 

Permanasari dkk. (2012) unsur N merupakan hara makro utama yang sangat 

penting untuk pertumbuhan tanaman terutama bagian vegetatif seperti daun, 

batang, dan akar. Selain itu unsur N juga berfungsi mempertinggi kemampuan 

untuk menyerap unsur hara lain. 

 

4.7. Berat Kering 

 Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan data berat kering tanaman 

setelah diberikan pupuk kompos azolla dalam beberapa tahap waktu inkubasi 

yang berbeda memperoleh hasil yang berbeda nyata antar perlakuan, dan dapat 

dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Berat Kering. 

Perlakuan  Rataan Berat Kering (gram) 

1 Minggu Inkubasi  1,60 
b
 

2 Minggu Inkubasi  2,34 
a
 

3 Minggu Inkubasi  1,04 
c
 

4 Minggu Inkubasi  1,20 
bc

 

5 Minggu Inkubasi  1,36 
bc
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Keterangan        : Angka-angka yang diikuti huruf superscript yang sama berbeda tidak 

nyata menurut uji BNT taraf 5%. 

 

Berat kering terbesar adalah pada perlakuan waktu inkubasi 2 minggu W2, 

dan terjadi interaksi yang berbeda nyata antara perlakuan yang diberikan terhadap 

parameter berat kering tanaman sawi. Besaran berat kering tanaman tergantung 

dari kemampuan tanaman untuk berfotosinteis dan menyimpan cadangan 

makanannya di dalam tubuh, menurut Ratna (2002). Meningkatnya luas daun 

berarti kemampuan daun untuk menerima dan menyerap cahaya matahari akan 

lebih tinggi sehingga fotosintat dan energi yang dihasilkan lebih tinggi pula. 

Sesuai dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa lebar daun terlebar 

terdapat pada perlakuan W2, yaitu 2 minggu masa inkubasi kompos azolla. 

Jumlah berat kering tanaman erat kaitannya dengan organ daun pada 

tumbuhan, sebab pada daunlah terjadi proses fotosintesis dimana hasil fotosintesis 

ini kemudian akan terakumulasi menjadi berat kering tanaman bayam. Sehingga 

dapat dikatakan berat kering tanaman bayam berbanding lurus dengan 

pertumbuhan daun tanaman bayam, semakin baik pertumbuhan daun tanaman 

bayam maka semakin besar pula berat kering tanaman bayam tersebut.  Sama 

halnya dengan tinggi tanaman, perbedaan berat kering tanaman yang diberi pupuk 

kompos azolla dengan pupuk Urea disebabkan oleh proses amonifikasi yang 

mempengaruhi pertumbuhan daun tanaman bayam, sehingga mempengaruhi pula 

berat kering tanaman bayam (Amir, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 


