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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Unsur Hara POC Daun Gamal  

Hasil analisis kandungan unsur hara (NPK) pada pupuk organik cair daun 

gamal yang digunakan pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Data Hasil Analisis Kandungan Unsur Hara (NPK) Pupuk Organik Cair 

Daun Gamal. 

Unsur Hara Kandungan POC daun 

gamal (%) 

Standarisasi Pupuk Organik 

(%) 

Nitrogen 

Phosphor  

Kalium  

1,50 

0,25 

0,77 

2-6 

2-6 

2-6 
 

 Tabel 4.1. Menunjukkan bahwa hasil analisis unsur hara pupuk organik 

cair daun gamal pada penelitian ini yaitu N (1.50 %), P (0.25 %) dan K (0.77 %). 

Hasil analisis unsur hara N (1.50%) pada POC daun gamal pada penelitian ini 

tidak sesuai dengan standarisasi pupuk organik N (2-6 %) dan penelitian ini lebih 

tinggi daripada hasil analisis N (1.35%) pada POC daun gamal yang diperoleh 

oleh balai riset  dan standarisasi industry palembang 2015. Hasil analisis P 

(0.25%) pada POC daun gamal pada penelitian ini tidak sesuai dengan 

standarisasi pupuk organik P (2-6 %) dan penelitian ini lebih tinggi daripada hasil 

analisis P (0.20%) pada POC daun gamal yang diperoleh oleh balai riset dan 

standarisasi industry palembang 2015. Hasil analisis K (0.77%) pada POC daun 

gamal pada penelitian ini tidak sesuai dengan standarisasi pupuk organik K (2-6 

%) dan penelitian ini lebih rendah daripada hasil analisis K (0.85%) pada POC 

daun gamal yang diperoleh oleh Balai Riset dan Standarisasi Industry Palembang 

(2015). 

Kandungan unsur hara pada POC daun gamal menunjukkan bahwa 

kandungan unsur N lebih tinggi daripada kandungan unsur P dan K. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Jusuf, dkk (2007) yang menyatakan bahwa kandungan N lebih 

tinggi pada POC daun gamal. Selain itu menurut Tamba (2017) kandungan N 

pada POC daun gamal sangat cocok diaplikasikan pada tanaman yang 

menghasilkan bagian vegetatif sebagai bagian tanaman yang dipanen. Menurut 

Lakitan (2010) kandungan unsur N sangat berguna bagi  pertumbuhan dan 
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perkembangan tanaman selain itu juga unsur N berguna sebagai pendorong organ-

organ tanaman yang berkaitan dengan fotosintesis serta unsur K dapat 

memperkuat dan memperkokoh tanaman dimana tanaman juga dapat lebih tahan 

terhadap seranagn hama dan penyakit.  

 

4.2. Tinggi Tanaman  

 Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa dosis pupuk 

organik cair daun gamal tidak berpengaruh terhadap tinggi sawi. Rataan tinggi 

tanaman sawi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Rataan Tinggi Sawi dengan Pemberian beberapa Dosis Pupuk Organik 

Cair Daun Gamal 

Dosis POC Daun Gamal  Tinggi Tanaman (cm) 

0 ml 24,25 

40 ml 25,48 

80 ml 27,36 

120 ml 29,23 

160 ml 25,33 

200 ml 24,74 

240 ml 26,58 

  

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair daun gamal 

dengan dosis yang berbeda menghasilkan rataan tinggi tanaman sawi berkisar 

24,25 – 29 cm. Tinggi tanaman sawi pada penelitian ini sesuai dengan deskripsi 

tanaman sawi yaitu 23 cm-26 cm. Hal ini diduga karena unsur N yang terdapat 

pada POC daun gamal N (1.50 %) belum optimal, sehingga tanaman sawi tidak 

dapat menyuplai untuk pertumbuhan tanaman sawi tidak berpengaruh. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian Oviyanti (2016) bahwa dengan pemberian POC daun 

gamal dosis 120 ml memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman 26.75 cm dan 

kontrol 19.32 cm.  

Menurut Lingga, dkk (2007) peranan utama nitrogen adalah untuk 

merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman, terutama sebagai unsur pembangun 

protoplasma dan sel hidup. Pada fase pertumbuhan tanaman membutuhkan protein 

yang diambil dari nitrogen. Oleh karena itu, fase vegetatif tanaman banyak 

membutuhkan unsur hara terutama N. Selain itu menurut Hakim, dkk (2005) 

terjadinya pertumbuhan tanaman tinggi dari suatu tanaman karena adanya 
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peristiwa pembelahan dan perpanjangan sel yang didominasi pada ujung puncak 

tanaman tersebut. Proses ini merupakan sintesa protein yang diperoleh tanaman 

dari lingkungan seperti bahan organik dalam tanah. Unsur N akan mempengaruhi 

kadar N total dan membantu mengaktifkan sel-sel tanaman dan mempertahankan 

jalannya proses fotosintesis yang pada akhirnya pertumbuhan tinggi tanaman 

dapat dipengaruhi. Menurut Mardianto, (2014) kandungan hara terutama nitrogen 

mampu mendorong dan mempercepat pertumbuhan dan pertambahan tinggi 

tanaman. Menurut Dhani et al, (2013) bahwa unsur nitrogen sangat dibutuhkan 

tanaman untuk sintesa asam-asam amino dan protein, terutama pada titik-titik 

tumbuh tanaman sehingga mempercepat proses pertumbuhan tanaman seperti 

pembelahan sel dan perpanjangan sel sehingga meningkatkan pertumbuhan 

tanaman.   

 

4.3. Jumlah Daun 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dosis pupuk organik cair daun gamal 

memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah daun sawi. Rataan jumlah daun sawi 

pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Rataan Jumlah Daun Sawi dengan Pemberian beberapa Dosis Pupuk 

Organik Cair Daun Gamal 

Dosis POC Daun Gamal Jumlah Daun (Helai)  

0 ml 7,40
 b 

40 ml 8,50 
 ab 

80 ml 9,40 
 ab 

120 ml 10,50
 a 

160 ml 7,80 
 b 

200 ml 9,00
  ab 

240 ml 8,40
  ab 

Keterangan:  Superskrip  yang  berbeda  pada  lajur yang sama  menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P<0,05). 

 

 Tabel 4.3. menunjukkan bahwa pupuk organik cair daun gamal  dengan 

dosis yang berbeda pada jumlah daun menghasilkan rataan berkisar 7.40 – 10.50  

helai dan jumlah daun pada penelitian ini sudah mencapai deskripsi yaitu 10 - 13 

helai. Jumlah daun terbanyak terdapat pada dosis 120 ml/ tanaman (10.50 helai) 

yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan 40 ml (8. 50 helai), 80 ml (9,40 helai), 

200 ml (9,00 helai) dan 240 ml (8,40 helai). Namun berbeda nyata dengan jumlah 
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daun terendah yaitu pada dosis 0 ml yaitu 7,40 helai dan 160 ml (7,80 helai). Hal 

ini diduga pada pupuk organik cair daun gamal mengandung N (1,50 %),  P (0,25 

%) dan K (0,77 %),  memberikan pengaruh positif terhadap tanaman sawi. Pupuk 

organik cair lebih efektif diaplikasikan dengan cara disemprotkan kebagian daun 

tanaman, karena akan lebih cepat diserap oleh tanaman dibandingkan dengan 

diaplikasikan melalui tanah, pemupukan melalui tanah kadang kurang efektif, 

karena tidak semua unsur hara telah larut lebih dahulu oleh koloid tanah, sehingga 

tidak dapat diserap oleh tanaman (Lingga, 2007).  

Menurut Lestari (2016) Jumlah daun yang hampir sama menunjukkan 

bahwa potensi tanaman dalam melakukan proses fotosintesis juga sama, hal ini 

diduga disebabkan karena semua tanaman dapat menyerap unsur hara esensial 

dengan kemampuan yang hampir sama. Hanafiah, (2012) menyatakan bahwa hal 

yang menyebabkan jumlah daun pada tanaman sawi tidak mengalami perbedaan 

yang nyata, karena peran N pada tanaman adalah sebagai penyusun asam amino, 

klorofil, hormon, pertumbuhan seperti auksin dan sitokinin. Rahman, dkk (2014) 

menyatakan bahwa kelimpahan nitrogen juga mendorong pertumbuhan yang cepat 

termasuk perkembangan daun, batang lebih besar dan berwarna hijau tua serta 

mendorong pertumbuhan vegetatif diatas tanah. 

 Hal paling utama dalam perbanyakan 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). Dhani, dkk (2013) juga menyatakan 

pembentukan daun oleh tanaman sangat dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara 

nitrogen dan fosfor pada medium dan yang tersedia bagi tanaman, kedua unsur ini 

berperan dalam pembentukan sel-sel baru dan komponen utama penyusun 

senyawa organik dalam tanaman seperti asam amino, asam nukleat, klorofil, ADP 

dan ATP. Hal inilah yang menyebabkan pemberian pupuk organik cair daun 

gamal tidak berpengaruh nyata pada pembentukan daun baru. 
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4.4. Lebar Daun 

 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dosis pupuk organik cair daun gamal tidak 

berpengaruh terhadap lebar daun sawi. Rataan lebar daun sawi  pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4. Rataan Lebar Daun Tanaman Sawi dengan Pemberian Beberapa Dosis 

Pupuk Organik Cair Daun Gamal. 

 

Dosis POC Daun Gamal Lebar Daun (cm) 

0 ml 13,27 

40 ml 13,99 

80 ml 14,58 

120 ml 15,64 

160 ml 13,99 

200 ml 13,68 

240 ml 14,74 
 

 Tabel 4.4. menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair daun gamal 

dengan dosis pada lebar daun menghasilkan rataan berkisar 13,27 – 15, 64 cm. 

Penelitian ini sesuai dengan deskripsi tanaman sawi yaitu 15 cm. Hal ini diduga 

unsur N (1.50 %) pada POC daun gamal belum optimal, sehingga tanaman sawi 

tidak dapat menyuplai untuk pertumbuhan tanaman sawi. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Oviyanti, dkk (2016) menunjukkan bahwa pupuk organik cair daun 

gamal dengan dosis 120 ml/l air memberikan pengaruh terhadap lebar daun dan 

sawi rata-rata 6,34 - 9,66. Selain itu menurut Fahrudin (2009), lebar daun 

merupakan hasil dari pertumbuhan vegetatif. Lebar daun dapat mendukung 

terlaksananya proses fotosintesis karena terdapat klorofil. Hasil penelitian ini 

menunjukan lebar daun dengan rata-rata 8 sampai 10 cm, berbeda dengan 

penelitian Wahid, dkk (2013) menunjukan lebar tanaman sawi pada pemberian 

POC daun gamal berkisar antara 7 sampai 9 cm. 

 Menurut Dhani, dkk (2013) menyatakan bahwa dengan adanya nitrogen 

dapat mempercepat proses fotosintesis sehingga pembentukan organ daun menjadi 

lebih cepat. Hara N yang cukup dapat merangsang pertumbuhan vegetatif 

tanaman. Lakitan (2010) juga menyatakan bahwa tanaman yang tidak mendapat 

unsur hara N sesuai dengan kebutuhan haranya akan kerdil dan daunnya akan 

kecil, sebaliknya tanaman yang mendapatkan unsur hara N yang sesuai dengan 

kebutuhan akan tumbuh tinggi dan daun berbentuk lebar. 
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 Kebutuhan unsur hara memegang peranan penting mulai dari pada saat 

sel-sel didalam tumbuhan membelah kemudian kebutuhan tersebut terus 

meningkat selama kelangsungan hidup tumbuhan. Unsur N diperlukan sebagai 

penyusun protein, enzim dan hormone serta Mg sebagai penyusun klorofil.  

 

4.5. Panjang Daun 

 Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dosis pupuk organik cair daun gamal tidak 

berpengaruh terhadap panjang daun sawi. Rataan panjang daun sawi  pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Rataan Panjang Daun Sawi dengan Pemberian Beberapa Dosis Pupuk 

Organik Cair Daun Gamal. 

 

Dosis POC Daun Gamal Panjang Daun (cm) 

0 ml 17,82 

40 ml 19,05 

80 ml 20,34 

120 ml 22,43 

160 ml 18,96 

200 ml 18,81 

240 ml 19,42 
 

 Tabel 4.5. menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair daun gamal 

dengan dosis yang berbeda pada panjang daun menghasilkan rataan berkisar 17,82 

– 22,43 cm. Penelitian ini sesuai dengan deskripsi tanaman sawi yaitu 18.5 cm. 

Hal tersebut diduga karena kandungan N (1.50 %) P (0,25 %) pada daun gamal 

belum optimal, sehingga tanaman sawi tidak dapat menyuplai untuk pertumbuhan. 

Hasil ini belum sejalan dengan penelitain Gustia (2013) menghasilkan panjang 

daun berkisar 10,59 - 12,89 cm. Selain itu juga belum sejalan dengan penelian 

Zulpandi (2016) dengan perlakuan POC bonggol pisang menghasilkan  panjang 

daun pada tanaman sawi yaitu 10,87 - 15,92 cm.  

Kartika (2013) menyatakan bahwa unsur Nitrogen berpengaruh terhadap 

pembentukan daun dengan helaian yang lebih luas dan panjang daun karena 

kandungan klorofil yang lebih tinggi, sehingga mampu menghasilkan karbohidrat 

yang banyak untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Lakitan (2010) juga 

menyatakan bahwa untuk memperoleh hasil tanaman yang baik harus tersedia 

unsur hara yang cukup. Ketersediaan unsur hara merupakan hal yang sangat 
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penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, karena kandungan hara 

akan membantu memperlancar proses fotosintesis sehingga fotosintat 

yangdihasilkan tinggi sehingga dapat ditranslokasikan keseluruh bagian tanaman 

sehingga akan berpengaruh pada pertumbuhan panjang daun. Selain itu Novizan 

(2005) menyatakan bahwa pemberian terhadap serapan hara N dan P dapat 

meningkatkan pertumbuhan serta produksi tanaman lebih baik, hal ini karena 

unsur hara N merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman karena 

merupakan penyusun dari semua protein dan asam nukleat dan demikian 

merupakan penyusun protoplasma secara keseluruhan yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman. 

 Pemberian pupuk yang mengandung unsur nitrogen pada tanaman akan 

mendorong pertumbuhan organ-organ yang berhubungan dengan fotosintesis 

yaitu daun. Selain itu jika jumlah daun yang relatif sedikit akan berpengaruh 

terhadap proses fotosintesis, dimana energi yang digunakan untuk menyerap unsur 

hara dalam tanah juga relatif sedikit pula (Wijaya, 2008). 

 Menurut Samekto (2008) menyatakan bahwa peranan nitrogen penting 

dalam penyusunan klorofil yang menjadikan tanaman berwarna hijau. Lingga 

(2008) menambahkan bahwa kebutuhan tanaman terhadap unsur hara sangat 

terbetas, apabila pemberian berlebihan atau kekurangan tanaman justru akan 

mengalami gangguan metabolism, bahkan menyebabkan tanaman gagal dalam 

pertumbuhan dan prosuksinya.  

 

4.6. Berat Basah Tanaman Sawi 

 Berdasarkan ringkasan hasil sidik ragam Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

dosis pupuk organik cair daun gamal berpengaruh sangat nyata terhadap berat 

basah sawi. Rataan berat basah sawi  pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

4.6. 
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Tabel 4.6. Rataan Berat Basah Sawi dengan Pemberian Beberapa Dosis Pupuk 

Organik Cair Daun Gamal. 

Dosis POC Daun Gamal Berat Basah (g) 
0 ml 23,24 

c
 

40 ml 42,90 
bc

 

80 ml 44,17 
bc

 

120 ml 70,78
 a 

160 ml 45,19 
bc

 

200 ml 53,16 
ab

 

240 ml 51,90 
ab

 
Keterangan: 1) Keterangan: Superskrip  yang  berbeda pada  lajur yang sama  menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

  2) Data ditramsformasi dengan rumus √    

 

 Tabel 4.6. menunjukkan bahwa pupuk organik cair daun gamal dengan 

dosis yang berbeda pada berat basah menghasilkan rataan berkisar 23,24 – 70,78 

g. Berat basah tanaman sawi tertinggi yaitu pada perlakuan 120 ml yaitu (70,78 g) 

tidak berbeda nyata dengan dosis 200 ml (53,16 g) dan 240 ml (51,90) namun 

berbeda sangat nyata pada dosis 0 ml (23,24 g), 40 ml (42,90 g), 80 ml (44,17 g) 

dan 160 ml (45,19 g). Sedangkan berat terendah tanaman sawi yaitu pada dosis 0 

ml (23,24 g). Hal ini diduga kandungan unsur K (0,77 %) yang terdapat dalam 

pupuk organik cair daun gamal dapat menunjang pertambahan bobot segar 

tanaman sawi karena,  kandungan kalium yang mencukupi pada pupuk cair daun 

gamal juga menjadi salah satu peningkat berat basah tanaman karena kalium 

berfungsi mutlak pada proses metabolisme tanaman kalium membantu dalam 

mencengah menguapnya air keluar dari daun, sehingga tanaman terutama sayuran 

akan terhindar kekeringan (Sari, 2015).  

 Bobot basah tajuk tanaman berkaitan dengan panjang daun tanaman sawi 

akan mempengaruhi hasil fotosintat yang lebih banyak sehingga akan 

meningkatkan bobot basah tajuk tanaman sawi. Duaja (2012) menyatakan,  

semakin panjang daun dan semakin lebar daun yang dihasilkan maka akan 

semakin banyak berat segar yang dihasilkan. Bobot basah tanaman juga berkaitan 

dengan banyaknya air yang diserap sehingga bisa menaikkan bobot basah tajuk 

tanaman sawi, sesuai dengan pendapat Sulisbury dan Ross (1995).  

Hasil ini sejalan dengan penelitian reginaldis (2016) bahwa pemberian 

konsentrasi pupuk organik cair daun gamal berpengaruh nyata terhadap berat 

basah tanaman sawi caisin dengan konsentrasi 18% menghasilkan rataan  64 
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g/tanaman adalah hasil yang tertinggi dan konsentrasi kontrol menghasilkan 

rataan 23 g/tanaman adalah konsentrasi yang terendah 

 

4.7. Berat Kering Tanaman Sawi 

 Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dosis pupuk organik cair daun gamal 

berpengaruh sangat nyata terhadap berat kering sawi. Rataan berat kering sawi  

pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Rataan Berat Kering Sawi dengan Pemberian Beberapa Dosis Pupuk 

Organik Cair Daun Gamal 

Dosis POC Daun Gamal Berat Kering (g) 

0 ml 3,63
  c 

40 ml 5,21
  ab 

80 ml 4,50
 abc 

120 ml 5,46
 a 

160 ml 4,72
 ab 

200 ml 4,31
 bc 

240 ml 4,24
 bc 

Keterangan: 1)  Keterangan: Superskrip  yang  berbeda pada  lajur yang sama  menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa pupuk organik cair daun gamal dengan 

dosis yang berbeda pada berat kering menghasilkan rataan berkisar 3,63 – 5,46 g. 

Berat kering daun tanaman sawi tertinggi yaitu 120 ml yaitu 5.46 g dan tidak 

berbeda nyata dengan dosis 40 ml (5,21 g) 80 ml (4,50 g), 160 ml (4,72 g) namun, 

berbeda sangat nyata dengan dosis 0 ml (3,63 g), 200 ml (4,31 g) dan 140 ml 

(4,24 g). Sedangkan berat kering terendah yaitu 0 ml (3,63 g). Hal ini diduga pada 

pupuk organik cair daun gamal mengandung N (1,50 %),  P (0,25 %) dan K (0,77 

%), untuk pembentukan sel tanaman, jaringan dan organ tanaman. Tingginya 

berat kering tanaman mencerminkan pertumbuhan vegetatif tanaman yang baik 

pula, karena tanaman dapat menyerap unsur-unsur hara dan air di dalam tanah 

dengan optimal dengan kebutuhan nutrisinya. Dengan terjadinya proses 

fotosintesis yang optimal karena dukungan berbagai unsur hara dan organ 

tumbuhan, akan menghasilkan karbohidrat yang lebih banyak pula sebagai bahan 

kering tanaman. 

Susanti (2011) menambahkan berkurangnya bobot kering tanaman yang 

terkait dengan tinggi tanaman, lebar daun terlebar,tanaman secara bersamaan akan 

menurunkan bobot kering tanaman. Aisyah (2011) juga menyatakan bahwa bobot 
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kering tanaman merupakan tolak ukur pertumbuhan yang penting bagi tanaman 

sawi karena hal ini menunjukkan bahwa tanaman dapat melakukan fotosintesis 

dengan baik sehingga pertumbuhan vegetatif tanaman berjalan lancar. Bobot 

kering tanaman tidak terlepas dari banyaknya jumlah daun, serta lebar daun dari 

tanaman, dikerenakan banyaknya jumlah daun serta lebar daun pada tanaman akan 

mempengaruhi proses fotosintesis pada tanaman. Proses fotosintesis akan 

menghasilkan karbohidrat yang diubah menjadi protein yang berarti penambahan 

unsur pada daun juga akan menaikkan bobot kering tanaman. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian reginaldis (2016) bahwa pemberian konsentrasi pupuk organik 

cair daun gamal berpengaruh nyata terhadap berat kering tanaman sawi caisin. 

 Bobot kering tanaman merupakan hasil akumulasi karbohidrat yang 

tersedia untuk pertumbuhan tanaman selama masa hidupnya, sehingga apabila 

proses fisiologis yang terjadi pada tanaman berjalan dengan baik dan didukung 

dengan penerapan pemupukan yang efisiensi mampu meningkatkan bobot kering 

tanaman (Desiana 2013). 

 

 

 


