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EFFECT OF COMPOST MIXING WITH HUSK 

CHARCOAL AS A PLANT MEDIA ON 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the optimal 

proportion of compost mix to the productivity of Odot grass. 

The material used in this research is Odot grass (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) using compost from biogas waste mixed 

with rice husk charcoal and river sediment soil as planting 

media. This study uses a completely randomized design (CRD) 

with 6 treatments and 4 replications. The treatment of mixing 

compost with husk charcoal and river sediment soil as planting 

media is (P0 = only sediment soil, P1 = 0% (without husk 

charcoal), P2 = 12.5% husk charcoal, P3 = 25% husk charcoal, 

P4 = charcoal husk 37.5%, P5 = charcoal husk 50%). The 

variables measured from this study were Odot grass height, 

Odot grass leaf length, and Odot grassroots length. Average 

data were analyzed using ANOVA and continued using 

Duncan's Multiple Range Test (DMRT). Based on the analysis 

of variance showed that mixing of compost, husk charcoal and 

river sediment as planting media had a significant effect (P 
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<0,05) on Odot grass height, and was very significant (P <0,01) 

on leaf length and root length P3 treatment gave the highest 

average yield of plant height, leaf length, and length of Odot 

grass roots respectively 66,75 ± 6,83 cm, 38,04 ± 2,63 cm, and 

50,38 ± 6,58 cm. The results of research data analysis show that 

the best proportion of mixing compost, husk charcoal and river 

sediment soil as a plant media of Odot grass is 300 g of compost, 

150 g of husk charcoal and 2,6 kg of river sediment soil for all 

observed variables. 

Keywords: compost, sludge, rice husk charcoal, Odot grass.



vi 
 

PENGARUH PENCAMPURAN KOMPOS DENGAN 

ARANG SEKAM SEBAGAI MEDIA TANAM 

TERHADAP PENAMPILAN RUMPUT ODOT 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) 

Wahyu Rahma Rizkiana1), Mochammad Junus2) 

1)Mahasiswa Bagian Produksi Ternak, Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang 
2)Dosen Bagian Produksi Ternak, Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang 

 

RINGKASAN 

Penelitian ini diawali dengan proses pembuatan pupuk 

kompos yang dilaksanakan di Desa Wonokerto, Kecamatan 

Bantur, Kabupaten Malang pada tangggal 25 Mei 2018 sampai 

dengan 5 Juli 2018. Kegiatan penanaman rumput Odot 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) dan pengambilan data 

dilakukan di Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, Kota Batu pada 

tanggal 14 Mei 2019-24 Juni 2019. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh pencampuran kompos 

berbasis sludge dengan arang sekam terhadap produktivitas 

rumput Odot dan juga untuk mengetahui proporsi kompos yang 

optimal dalam menampilkan produktivitas rumput Odot. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pembuktikan bahwa 

pencampuran kompos berbasis sludge dengan arang sekam 

mampu menumbuhkan rumput Odot, serta sebagai penentuan 

optimasi proporsi kompos dengan arang sekam dalam 

menumbuhkan rumput Odot. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rumput Odot dengan menggunakan kompos dari limbah biogas 
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yang dicampurkan dengan arang sekam dan tanah endapan 

sungai sebagai media tanam. Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 

ulangan. Perlakuan pencampuran kompos dengan arang sekam 

dan tanah endapan sungai sebagai media tanam yaitu 

(P0=hanya tanah endapan, P1= arang sekam 0%, P2= arang 

sekam 12,5%, P3= arang sekam 25%, P4= arang sekam 37,5%, 

P5= arang sekam 50%). Variabel yang diukur dari penelitian ini 

adalah tinggi rumput Odot, panjang daun rumput Odot, dan 

panjang akar rumput Odot. Data rataan ketiga variabel tersebut 

dianalisis menggunakan ANOVA dan menghasilkan pengaruh 

yang nyata sehingga rataan diuji secara lanjut menggunakan 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

perhtungan analisis ragam menunjukkan bahwa pencampuran 

kompos, arang sekam dan tanah endapan sungai sebagai media 

tanam memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap panjang daun dan panjang akar dan nyata (P<0,05) 

pada tinggi tanaman rumput Odot. Perlakuan P3 memberikan 

hasil rataan tinggi tanaman rumput Odot yang tertinggi yaitu 

sebesar 66,75±6,83 cm. Perlakuan P3 pencampuran kompos, 

arang sekam dan tanah endapan sungai sebagai media tanam 

memberikan rataan tertinggi pada panjang daun sebesar 

38,04±2,63 cm. Perlakuan P3 pada pencampuran kompos 

dengan arang sekam dan tanah endapan sungai memberikan 

rataan yang tertinggi sebesar 50,38±6,58 cm terhadap panjang 

akar rumput Odot. Hasil analisis data penelitian menunjukkan 

kesimpulan bahwa proporsi terbaik pencampuran kompos, 

arang sekam dan tanah endapan sungai sebagai media tanam 

rumput Odot adalah kompos sebesar 300 g, 150 g arang sekam 

dan 2,6 kg tanah endapan sungai untuk semua variabel yang 

diamati. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the optimal 

proportion of compost mix to the productivity of Odot grass. 

The material used in this research is Odot grass (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) using compost from biogas waste mixed 

with rice husk charcoal and river sediment soil as planting 

media. This study uses a completely randomized design (CRD) 

with 6 treatments and 4 replications. The treatment of mixing 

compost with husk charcoal and river sediment soil as planting 

media is (P0 = only sediment soil, P1 = 0% (without husk 

charcoal), P2 = 12.5% husk charcoal, P3 = 25% husk charcoal, 

P4 = charcoal husk 37.5%, P5 = charcoal husk 50%). The 

variables measured from this study were Odot grass height, 

Odot grass leaf length, and Odot grassroots length. Average 

data were analyzed using ANOVA and continued using 

Duncan's Multiple Range Test (DMRT). Based on the analysis 

of variance showed that mixing of compost, husk charcoal and 

river sediment as planting media had a significant effect (P 
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<0,05) on Odot grass height, and was very significant (P <0,01) 

on leaf length and root length P3 treatment gave the highest 

average yield of plant height, leaf length, and length of Odot 

grass roots respectively 66,75 ± 6,83 cm, 38,04 ± 2,63 cm, and 

50,38 ± 6,58 cm. The results of research data analysis show that 

the best proportion of mixing compost, husk charcoal and river 

sediment soil as a plant media of Odot grass is 300 g of compost, 

150 g of husk charcoal and 2,6 kg of river sediment soil for all 

observed variables. 

Keywords: compost, sludge, rice husk charcoal, Odot grass.
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RINGKASAN 

Penelitian ini diawali dengan proses pembuatan pupuk 

kompos yang dilaksanakan di Desa Wonokerto, Kecamatan 

Bantur, Kabupaten Malang pada tangggal 25 Mei 2018 sampai 

dengan 5 Juli 2018. Kegiatan penanaman rumput Odot 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) dan pengambilan data 

dilakukan di Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, Kota Batu pada 

tanggal 14 Mei 2019-24 Juni 2019. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh pencampuran kompos 

berbasis sludge dengan arang sekam terhadap produktivitas 

rumput Odot dan juga untuk mengetahui proporsi kompos yang 

optimal dalam menampilkan produktivitas rumput Odot. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pembuktikan bahwa 

pencampuran kompos berbasis sludge dengan arang sekam 

mampu menumbuhkan rumput Odot, serta sebagai penentuan 

optimasi proporsi kompos dengan arang sekam dalam 

menumbuhkan rumput Odot. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rumput Odot dengan menggunakan kompos dari limbah biogas 
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yang dicampurkan dengan arang sekam dan tanah endapan 

sungai sebagai media tanam. Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 

ulangan. Perlakuan pencampuran kompos dengan arang sekam 

dan tanah endapan sungai sebagai media tanam yaitu 

(P0=hanya tanah endapan, P1= arang sekam 0%, P2= arang 

sekam 12,5%, P3= arang sekam 25%, P4= arang sekam 37,5%, 

P5= arang sekam 50%). Variabel yang diukur dari penelitian ini 

adalah tinggi rumput Odot, panjang daun rumput Odot, dan 

panjang akar rumput Odot. Data rataan ketiga variabel tersebut 

dianalisis menggunakan ANOVA dan menghasilkan pengaruh 

yang nyata sehingga rataan diuji secara lanjut menggunakan 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

perhtungan analisis ragam menunjukkan bahwa pencampuran 

kompos, arang sekam dan tanah endapan sungai sebagai media 

tanam memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap panjang daun dan panjang akar dan nyata (P<0,05) 

pada tinggi tanaman rumput Odot. Perlakuan P3 memberikan 

hasil rataan tinggi tanaman rumput Odot yang tertinggi yaitu 

sebesar 66,75±6,83 cm. Perlakuan P3 pencampuran kompos, 

arang sekam dan tanah endapan sungai sebagai media tanam 

memberikan rataan tertinggi pada panjang daun sebesar 

38,04±2,63 cm. Perlakuan P3 pada pencampuran kompos 

dengan arang sekam dan tanah endapan sungai memberikan 

rataan yang tertinggi sebesar 50,38±6,58 cm terhadap panjang 

akar rumput Odot. Hasil analisis data penelitian menunjukkan 

kesimpulan bahwa proporsi terbaik pencampuran kompos, 

arang sekam dan tanah endapan sungai sebagai media tanam 

rumput Odot adalah kompos sebesar 300 g, 150 g arang sekam 

dan 2,6 kg tanah endapan sungai untuk semua variabel yang 

diamati. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Limbah peternakan merupakan hasil samping dari proses 

berjalannya usaha peternakan. Limbah peternakan berupa 

kotoran ternak sapi atau feses dan urin dapat mengakibatkan 

pencemaran lingkungan apabila tidak ditangani dengan benar. 

Pengolahan limbah mempunyai peran penting dalam mencegah 

pencemaran dan menjaga keseimbangan lingkungan serta 

memberikan nilai ekonomi pada masyarakat yang mengolah 

limbah menjadi produk baru. 

Biogas merupakan hasil penguraian bahan organik 

melalui proses fermentasi anaerob untuk menghasilkan gas bio 

berupa gas metana (CH4) yang dapat digunakan sebagai sumber 

bahan bakar dan sumber energi listrik. Biogas dapat 

dikembangkan menjadi energi alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga dan industry (Yahya, 2017). 

Pengolahan limbah sebagai biogas selain menghasilkan gas 

yang digunakan sebagai sumber energi, biogas juga 

menghasilkan lumpur organik unit gas bio (LOUGB) atau 

sludge yang berwujud padatan dan cairan. Sludge merupakan 

limbah biogas yang dapat digunakan untuk mempercepat 

pembuatan pupuk organik, dapat memperbaiki sifat fisik tanah, 

antara lain yaitu dapat memperbaiki sifat- sifat fisik tanah, 

seperti permeabilitas tanah, porositas tanah, struktur tanah, daya 

menahan air dan kation- kation tanah (Roidah, 2013). Sludge 

biasa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kompos atau 

pupuk organik sehingga dapat mengurangi pencemaran 

lingkungan dan menambah nilai pemanfaatan limbah 

peternakan. 
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Kompos merupakan bahan organik yang diuraikan oleh 

bantuan mikroorganisme dengan mengatur kelembabannya 

melalui penutupan seluruh permukaan bahan penyusun kompos 

sehingga terlindung dari hujan. Pembuatan kompos yang 

melibatkan penggunaan sludge dapat mempengaruhi kualitas 

kompos sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah. Tanah yang 

sudah diberikan kompos sebagai media tanam untuk tanaman 

pakan ternak dapat meningkatkan produktivitas tanaman pakan 

ternak. Jerami padi merupakan salah satu dari sekian banyak 

sumber bahan organik yang tersedia dengan jumlah yang cukup 

besar. Kompos jerami padi diketahui dapat meningkatkan 

kapasitas memegang kelembaban, mempertahankan ruang pori 

yang cukup untuk memungkinkan sirkulasi udara yang baik, 

drainase air yang berlebihan dan pengenceran konsentrasi 

garam dalam larutan tanah. 

Arang sekam merupakan salah satu media tanam yang 

dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman.  Fungsi dari 

arang sekam adalah sebagai penyimpan sementara unsur hara 

dalam tanah sehingga tidak mudah tercuci oleh air, dan akan 

sangat mudah dilepaskan ketika dibutuhkan atau diambil oleh 

akar tanaman. Arang sekam mampu memperbaiki struktur 

tanah sehingga sistem irigasi dan drainase menjadi lebih baik. 

Penggunaan arang sekam sebagai media tanam dapat 

meningkatkan produksi rumput Odot karena memiliki sifat 

yang menunjang pertumbuhan tanaman. 

Rumput Odot adalah salah satu tanaman pakan ternak 

yang sering digunakan sebagai hijauan dalam ransum pakan 

ternak ruminansia. Rumput Odot merupakan salah satu rumput 

unggul karena produksi kualitas cukup tinggi, mudah 

dibudidayakan, tahan penyakit dan mampu beradaptasi pada 

kondisi lingkungan yang bervariasi. Hijauan dalam pakan 

diperlukan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ternak sehingga 

dapat menghasilkan produktivitas yang optimal. Pemenuhan 
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kebutuhan hijauan dapat dilakukan apabila produksi rumput 

Odot dapat dimaksimalkan, salah satu cara untuk meningkatkan 

produksi rumput adalah dengan pemupukan. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Sludge memiliki kandungan mikroorganisme yang 

mampu menghancurkan bahan organik sehingga dapat 

menyuburkan tanah dan menumbuhkan tanaman. Hasil 

penghancuran bahan organik oleh mikroorganisme dalam 

sludge menjadi kompos perlu diketahui:  

1. Kemampuannya dalam menumbuhkan tanaman 

dalam hal ini menggunakan tanaman rumput Odot. 

2. Proporsi penggunaan kompos berbasis sludge dengan 

arang sekam terhadap penampilan rumput gajah juga 

belum diketahui. 

3. Selanjutnya persentase nedia tanam yang optimal 

dalam menampilkan produktivitas rumput Odot perlu 

diketahui. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Kemampuan media tanaman dalam menumbuhkan 

rumput Odot. 

2. Pengaruh pencampuran kompos dengan arang sekam 

terhadap penampilan rumput Odot. 

3. Proporsi media tanam yang optimal dalam 

menampilkan produktivitas rumput Odot. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Membuktikan bahwa pencampuran kompos berbasis 

sludge dengan arang sekam mampu menumbuhkan 

rumput Odot. 

2. Menentukan optimasi proporsi kompos dengan arang 

sekam dalam menumbuhkan rumput. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Penggunaan pupuk kompos memiliki banyak keunggulan 

yaitu pengaplikasian yang mudah, harga bahan murah, tidak 

bersifat toxic pada tanaman, dan juga dapat mengurangi 

pencemaran lingkungan. Bahan untuk pembuatan pupuk 

kompos dapat diperoleh dari limbah rumah tangga, limbah 

industri, dan juga limbah usaha peternakan berupa kotoran 

ternak. Kotoran ternak yang dibiarkan terbuang begitu saja 

dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga perlu 

diolah dengan baik. Salah satu pengolahan limbah kotoran yang 

banyak dilakukan sekarang adalah pembuatan biogas sebagai 

bahan bakar dan sumber energi listrik. 

Pemanfaatan kotoran ternak sebagai biogas 

menghasilkan limbah berupa lumpur organik unit gas bio atau 

biasa disebut sludge. Pembuatan kompos memanfaatkan sludge 

sebagai bahan campuran yang dapat meningkatkan kualitas 

kompos karena memiliki kandungan yang dapat mempercepat 

pertumbuhan tanaman. Kandungan yang terdapat pada sludge 

yaitu P, Mg, Ca, K, Cu dan Zn. 

Sekam padi memiliki begitu banyak manfaat yang dapat 

digunakan untuk berbagai macam keperluan. Salah satunya 

digunakan sebagai arang sekam untuk media tanam. Arang 

sekam merupakan bahan yang bersifat porous, ringan dan cocok 

sebagai media tanam campuran ataupun pengganti tanah. Arang 

sekam dapat dengan mudah dibeli ditoko pertanian ataupun 
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membakar sekam mentah dengan cara tertentu. Penggunaan 

arang sekam sebagai media tanam dapat mengoptimalkan 

produksi rumput Odot. Arang sekam merupakan media tanam 

yang praktis digunakan karena tidak perlu disterilisasi, hal ini 

disebabkan mikroba patogen telah mati selama proses 

pembakaran. Arang sekam mengandung unsur hara N 0,3%, 

P2O5 15%, K2O 31%, dan beberapa unsur hara lainnya dengan 

pH 6,8. Selain hal tersebut, arang sekam juga memiliki 

kemampuan menahan air tinggi, bertekstur remah, siklus udara 

dan KTK tinggi, dan dapat mengabsosbsi sinar matahari dengan 

efektif. Arang sekam bekerja dengan cara memperbaiki struktur 

fisik, kimia dan biologi didalam tanah. Arang sekam dapat 

meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur 

sekaligus juga meningkatkan kemampuan tanah menyerap air. 

Arang sekam mempunyai sifat yang mudah mengikat air, tidak 

mudah menggumpal, harganya relatif murah, mempunyai 

porositas yang baik, ringan, steril dan bahannya mudah didapat. 

Keunggulan arang sekam yang dapat mengikat air dan unsur 

hara akan berdampak positif dalam penggunaannya dengan 

pupuk kandang karena beberapa jenis unsur hara dalam pupuk 

kandang yang mudah hilang dapat diikat oleh arang sekam. 

Dengan demikian pemanfaatan unsur hara oleh akar tanaman 

menjadi lebih mudah, sehingga pertumbuhan dan hasil tanaman 

meningkat. Penelitian Syahid et al. (2013) membuktikan bahwa 

pemberian pupuk kandang ayam atau kambing dosis 20 t/ha 

dengan arang sekam padi dosis 10 t/ha memberikan 

pertambahan tinggi dan jumlah daun paling banyak serta hasil 

tamanan paling optimal. 

Rumput Odot adalah salah satu tanaman yang biasa 

digunakan sebagai hijauan pakan ternak ruminansia. Peternak 

banyak menggunakan rumput Odot dikarenakan sifat rumput 

yang mudah dibudidayakan dan memiliki produktivitas tinggi 

dengan masa tanam yang singkat. Kebutuhan hijauan ternak 
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dapat dipenuhi apabila produktivitas tanaman optimal. Media 

tanam yang tepat membantu meningkatkan penampilan 

produksi rumput Odot. Rumput Odot memiliki beberapa 

keunggulan yaitu pertumbuhan cepat, berbulu halus, daun 

lembut, batang lunak, disukai ternak dan regrowth 

(pertumbuhan kembali) yang cepat. Defoliasi yang teratur 

pertumbuhan anakan lebih banyak. Keunggulan lain adalah 

produksi hijauan tinggi, kandungan protein 10-15% dan 

kandungan serat kasar yang rendah. Rumput ini memiliki 

kandungan karbohidrat struktural lebih rendah sehingga 

memiliki kecernaan yang tinggi. Kozloski et al.  (2005) 

melaporkan bahwa hasil pengujian rumput gajah mini pada 

ternak domba menunjukkan bahwa konsumsi bahan kering 

tidak dipengaruhi umur panen. Nilai nutrisi mulai menurun 

pada umur panen yang semakin panjang terutama pada interval 

panen 70 hari. Kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Kompos 

Lumpur Organik Unit Gas 

Bio (LOUGB) atau Sludge 

Sludge masih mengandung 

hara yang dibutuhkan tanaman 

N, P, Mg, Ca, K, Cu dan Zn. 

+ Jerami Padi 

Jerami padi mengandung 

bakteri untuk mempercepat 

proses pengomposan. 

+ Arang Sekam 

Arang sekam 

berguna 

membantu 

menyimpan 

air dalam 

media tanam 

Uji tanam (Rumput odot) 

• Meningkatkan tinggi tanaman 

• Meningkatkan panjang daun 

• Meningkatkan panjang akar 
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1.6 Hipotesis 

Penggunaan campuran kompos berbasis sludge 

dengan arang sekam sebagai media tanam dapat 

menumbuhkan dan mempengaruhi penampilan produksi 

rumput Odot. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kompos  

Kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap 

dari campuran bahan-bahan organik yang dapat di percepat 

secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam 

kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau 

anaerobik (Modifikasi dari J.H. Crawford, 2003). Sedangkan 

pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami 

penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba mikroba 

yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi 

(Junus et al, 2018). Kapur dapat ditambahkan untuk 

mempercepat perombakan rasio C/N, sehingga terbentuk 

kompos dengan C/N rasio rendah yang siap untuk digunakan. 

Bahan untuk kompos dapat berupa sampah atau sisa tanaman 

tertentu seperti jerami dan bahan-bahan lain (Roidah, 2013). 

Sifat fisik, kimia dan biologi tanah dapat diperbaiki dengan 

pemberian kompos atau pupuk sehingga kesuburan dapat 

meningkat.  

 Kompos memperbaiki sifat fisik tanah dengan jalan 

memperbaiki struktur tanah (Wasis, 2010). Penggunaan pupuk 

organik juga dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik 

yang harganya semakin tinggi. Harga eceran tertinggi pupuk 

urea berdasarkan keputusan pemerintah adalah Rp 1800/kg, 

namun harga pupuk yang harus dibayar oleh petani tetap saja 

lebih dari Rp1800/k (Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia, 2013). Dengan menggunakan pupuk organik maka 

input yang harus dikeluarkan petani lebih rendah karena selain 
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harganya yang lebih murah, pupuk organik juga dapat 

diproduksi sendiri oleh petani (Fikri, 2015). 

Meskipun kompos merupakan pupuk organik, namun 

dalam penggunaannya pupuk kompos ini juga harus diberikan 

sesuai dosis yang tepat. Pemberian kompos pada tanaman 

sayuran sangat penting untuk menyediakan hara yang 

dibutuhkan tanaman. Sayuran memerlukan banyak sekali hara 

tanaman. Pemberian yang terlalu banyak dapat mengakibatkan 

ketidak seimbangan hara di dalam tanah dan tanaman. Selain itu 

tidak semua N dari kompos dapat diserap oleh tanaman, 

sehingga mengakibatkan berlebihnya hara N dan dapat menjadi 

polusi lingkungan. Sekitar 20-30 ton/ha pupuk kandang 

diperlukan untuk mendapatkan hasil sayuran yang tinggi 

(Mayani, 2015). 

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengomposan 

a. Ukuran Partikel Bahan 

Proses pengomposan dapat dipercepat jika bahan kompos 

dicincang menjadi bahan yang lebih kecil. Bahan yang kecil 

akan cepat didekomposisi karena peningkatan luas permukaan 

untuk aktivitas organisme perombak (Atyanta, 2010). 

b. Nisbah Karbon- Nitrogen (C/N) 

Nisbah C/N bahan organik merupakan faktor yang paling 

penting dalam pengomposan. Hal tersebut disebabkan 

mikroorganisme membutuhkan karbon untuk menyediakan 

energi dan N yang berperan dalam memelihara dan membangun 

sel tubuhnya. Kisaran nisbah C/N yang ideal adalah 20-40, dan 

nisbah yang terbaik adalah 30. Nisbah C/N yang tinggi 

mengakibatkan proses berjalan lambat karena kandungan N 

yang rendah, sebaliknya jika nisbah C/N terlalu rendah akan 
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menyebabkan terbentuk amoniak, sehingga N akan hilang ke 

udara (Atyanta, 2010). 

c. Kelembapan (Moisture content)  

Mikroorganisme dapat memanfaatkan bahan organik 

apabila bahan organik tersebut larut di dalam air. Kelembaban 

40 – 60% adalah kisaran optimum untuk metabolisme mikroba. 

Apabila kelembaban di bawah 40%, aktivitas mikroba akan 

mengalami penurunan dan akan lebih rendah lagi pada 

kelembaban 15%. Apabila kelembaban lebih besar dari 60%, 

hara akan tercuci, volume udara berkurang, akibatnya aktivitas 

mikroba akan menurun dan akan terjadi fermentasi anaerobik 

yang menimbulkan bau tidak sedap (Widarti, 2015). 

d. Temperatur pengomposan 

Semakin tinggi temperatur akan semakin banyak konsumsi 

oksigen dan akan semakin cepat pula proses dekomposisi. 

Peningkatan suhu dapat terjadi dengan cepat pada tumpukan 

kompos. Temperatur yang berkisar antara 30 – 60 °C 

menunjukkan aktivitas pengomposan yang cepat. Suhu yang 

lebih tinggi dari 60° C akan membunuh sebagian mikroba dan 

hanya mikroba thermofilik saja yang akan tetap bertahan 

(Widarti, 2015). 

e. Derajat keasaman (pH) 

pH yang optimum untuk proses pengomposan berkisar 

antara 6.5 sampai 7.5. Proses pengomposan sendiri akan 

menyebabkan perubahan pada bahan organik dan pH bahan itu 

sendiri. pH kompos yang sudah matang biasanya mendekati 

netral (Widarti, 2015). 

f. Mikroorganisme yang terlibat dalam pengomposan 

Pengomposan akan berjalan lama jika mikroorganisme 

perombak pada permulaannya sedikit. Mikroorganisme sering 

ditambahkan ke bahan yang akan dikomposkan yang bertujuan 
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untuk mempercepat proses pengomposan. Populasi 

mikroorganisme selama berlangsungnya proses pengomposan 

akan berfluktuasi. Berdasarkan kondisi habitatnya (terutama 

suhu), mikroorganisme yang terlibat dalam pengomposan 

tersebut terdiri dari dua golongan yaitu mesofilik dan 

termofilik. Mikroorganisme mesofilik adalah mikroorganisme 

yang hidup pada suhu antara 45-65°C. Pada waktu suhu 

tumpukan kompos kurang dari 45 °C, maka proses 

pengomposan dibantu oleh mesofilik di atas suhu tersebut (45-

65 °C) mikroorganisme yang berperan adalah termofilik. 

Mikroorganisme mesofilik pada hakekatnya berfungsi 

memperkecil ukuran partikel zat organik sehingga luas 

permukaan partikel bertambah. Bakteri termofilik yang tumbuh 

dalam waktu yang terbatas berfungsi untuk mengkonsumsi 

karbohidrat dan protein, sehingga bahan-bahan kompos dapat 

terdegradasi dengan cepat (Atyanta, 2010). 

g. Aktivator 

Aktivator/ Mikroorganisme mempengaruhi proses 

pengomposan melalui dua cara, cara pertama yaitu dengan 

menginokulasi strain mikroorganisme yang efektif dalam 

menghancurkan bahan organik (pada aktivator organik), kedua 

yaitu meningkatkan kadar N yang merupakan makanan 

tambahan bagi mikroorganisme tersebut (Yanqoritha, 2013). 

h. Aerasi  

Aerasi ditentukan oleh posiritas dan kandungan air bahan 

(kelembaban). Apabila aerasi terhambat, maka akan terjadi 

proses anaerob yang akan menghasilkan bau yang tidak sedap. 

Aerasi dapat ditingkatkan dengan melakukan pembalikan atau 

mengalirkan udara di dalam tumpukan kompos (Widarti, 2015). 
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i. Kandungan hara  

Kandungan P dan K juga penting dalam proses 

pengomposan dan bisanya terdapat di dalam kompos kompos 

dari peternakan. Hara ini akan dimanfaatkan oleh mikroba 

selama proses pengomposan (Widarti, 2015). 

 

3.2 Lumpur Organik Biogas (LOUGB) atau Sludge 

LOUGB atau sludge adalah limbah dari pembuangan 

digester biogas yang berbentuk lumpur organik. Kotoran ternak 

yang telah hilang gasnya merupakan pupuk organik yang sangat 

kaya akan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman seperti N, 

P dan K. Kandungan unsur hara dalam terbilang lengkap tetapi 

jumlahnya sedikit sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya 

dengan penambahan bahan lain yang mengandung unsur hara 

makro dan penambahan mikroorganisme yang menguntungkan 

seperti mikroba penambah nitrogen. Sludge juga mengandung 

lebih sedikit bakteri pathogen sehingga aman untuk digunakan 

sebagai pupuk. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

pengaruh penambahan bahan organik pada digester terhadap 

kandungan protein kasar dan serat kasar LOUGB (Lestari, 

2017). Sludge dari sisa pemanfaatan biogas dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2. Lumpur organik biogas (LOUGB) (Anonimous, 

2018) 
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Bahan keluaran dari sisa pembuatan biogas atau sludge 

dapat diolah kembali menjadi pupuk organik. Pupuk padat yang 

dihasilkan dari keluaran biogas lebih baik dibandingkan dengan 

pupuk kompos yang bisa digunakan petani, selain itu unsur hara 

yang ada dalam pupuk organik cair hasil dari proses fermentasi 

dalam penggunaanya dapat langsung diserap tanaman dan cepat 

terurai sehingga mudah diserap tanaman.  

 

2.3 Jerami Padi  

Jerami padi adalah bagian vegetatif dari tanaman padi yang 

meliputi batang, daun, dan tangkai malai (Juwita, 2014). Jerami 

tersedia dengan melimpah dan biasanya bisa diambil oleh siapa 

saja secara gratis karena tidak diambil oleh petani pemilik 

sawah. Karena itulah jerami ini bisa dimanfaatkan dengan 

mengolahnya lagi sebagai pupuk (Kusumawardhani, 2015). 

Tumpukan jerami padi setelah pemanenan dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Jerami padi (Anonimous, 2019) 

 

Jerami padi adalah sumber bahan organik yang tersedia 

setelah panen padi dengan jumlah yang cukup besar, akan tetapi 

pemanfaatan jerami padi selama ini hanya digunakan pada 

tanah sawah saja. Sedangkan beberapa tanah seperti Ultisol, 

Oxisol dan Entisol masih sangat membutuhkan penambahan 
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bahan organik untuk meningkatkan kandungan unsur haranya 

(Pane, 2014). Pemberian jerami sisa panen yang masih segar ke 

tanah sawah yang harus segera ditanami padi akan 

menyebabkan tanaman padi menguning karena terjadi 

persaingan unsur hara antara organisme pengompos dan 

tanaman. Oleh karena itu, jerami sebaiknya dimatangkan atau 

dikomposkan terlebih dahulu (Nurainin, 2009). 

Penggunaan kompos jerami secara rutin dapat menurunkan 

penggunaan pupuk kimia seperti yang telah dibuktikan oleh 

bapak H. Zakaria, KTNA Kab. Bogor. Bertahun-tahun 

sebelumnya Pak H. Zakaria menggunakan pupuk kimia 

sebanyak 150-200 kg/ha. Setelah menggunakan kompos jerami 

selama kurang lebih 5-6 kali musim dosis pupuk kimia dapat 

dikurangi hingga dosis 75 kg NPK/ha. Produksi padi cenderung 

tetap, tetapi kualitas padi yang dihasilkan meningkat, seperti: 

padi lebih pulen dan tidak cepat basi (Isroi, 2013). Komponen 

jerami padi terutama selulosa, hemiselulosa, lignin serta protein 

dalam jumlah kecil yang membuat nilai C/N tinggi. Nilai C/N 

jerami padi segar adalah 80-130. Hal ini menyebabkan proses 

dekomposisi jerami padi memerlukan waktu yang lama. Untuk 

mempercepat proses dekomposisi jerami, sering diperlukan 

penambahan dekomposer, berupa bakteri atau cendawan yang 

mampu menghasilkan selulase (Sitepu, 2017). 

Jerami mengandung hara yang lengkap baik berupa hara 

makro maupun mikro. Batang jerami memiliki kandungan 

unsur hara seperti Nitrogen, Fosfat, Kalium, Silikon dan Karbon 

yang secara umum masing-masing sebesar 0,4 %, 0,2%, 0,7%, 

7,9 % dan 40%. Jerami mengandung unsur K yang cukup tinggi 

hal tersebut dikarenakan 80% unsur K yang diserap tanaman 

padi berada dalam jerami yang telah diolah, sehingga jerami 

dapat dijadikan alternatif pupuk hayati. Pupuk hayati 
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mempunyai prospek yang cukup baik selain dapat 

meningkatkan produktivitas tanah juga dapat menekan 

pencemaran lingkungan (Kencanawati, 2010). 

 

2.4 Arang Sekam 

Arang sekam merupakan media tanam yang praktis 

digunakan karena tidak perlu disterilisasi, hal ini disebabkan 

mikroba patogen telah mati selama proses pembakaran. Arang 

sekam mengandung unsur hara N 0,3%, P2O5 15%, K2O 31%, 

dan beberapa unsur hara lainnya dengan pH 6,8. Selain hal 

tersebut, arang sekam juga memiliki kemampuan menahan air 

tinggi, bertekstur remah, siklus udara dan KTK tinggi, dan 

dapat mengabsosbsi sinar matahari dengan efektif (Fahmi, 

2013; Soemeinaboedhy dan Tejowulan, 2007). Arang sekam 

bekerja dengan cara memperbaiki struktur fisik, kimia dan 

biologi tanah. Arang sekam dapat meningkatkan porositas tanah 

sehingga tanah menjadi gembur sekaligus juga meningkatkan 

kemampuan tanah menyerap air. Arang sekam mempunyai sifat 

yang mudah mengikat air, tidak mudah menggumpal, harganya 

relatif murah, mempunyai porositas yang baik, ringan, steril dan 

bahannya mudah didapat (Cendana, 2016). Wujud dari arang 

sekam dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Arang Sekam (Anonimous, 2019) 
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Keunggulan arang sekam yang dapat mengikat air dan 

unsur hara akan berdampak positif dalam penggunaannya 

dengan pupuk kandang karena beberapa jenis unsur hara dalam 

pupuk kandang yang mudah hilang dapat diikat oleh arang 

sekam. Pemanfaatan unsur hara oleh akar tanaman menjadi 

lebih mudah, sehingga pertumbuhan dan hasil tanaman 

meningkat. Penelitian Syahid et al. (2013) membuktikan bahwa 

pemberian pupuk kandang ayam atau kambing dosis 20 t/ha 

dengan arang sekam padi dosis 10 t/ha memberikan 

pertambahan tinggi dan jumlah daun paling banyak serta hasil 

tamanan paling optimal. 

 

2.5 Tanah Endapan Sungai (Tanah Katel) 

Endapan sungai berasal dari pengendapan muatan sungai 

pada waktu pasang dan banjir. Endapan ini pada umumnya 

berbahan halus dan berwarna coklat dengan ketebalan 

bervariasi. Di bagian tanggul sungai endapannya cukup tebal, 

sedangkan dibagian lain umumnya merupakan endapan 

lempung marin atau sisipan tipis di dalam tanah gambut. Pada 

daerah cekungan terjadi akumulasi bahan organik yang cukup 

tebal yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dari hutan rawa yang 

terbentuk pada jaman holozen. Timbunan bahan organik ini 

berlangsung hingga ribuan tahun, dan membentuk tanah 

organik atau histosol. Tanah ini merupakan tanah yang relatif 

masih muda yang tersusun dari bahan induk yang 

perkembangannya masih lemah. Tanah tersebut dipengaruhi 

oleh air pasang dan surut dari sungai (Hatta, dkk, 2015). Bentuk 

tanah endapan sungai dapat dilihat pada Gambar 5. 

Aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk karena endapan 

dari proses terbawanya partikel-partikel tanah oleh air sungai. 

Daerah endapan terjadi di sungai, danau yang berada di dataran 
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rendah, ataupun cekungan yang memungkinkan terjadinya 

endapan. Tanah aluvial memiliki manfaat dibidang pertanian, 

salah satunya untuk mempermudah proses irigasi pada lahan 

pertanian. Tanah ini terbentuk akibat endapan dari berbagai 

bahan seperti aluvial dan koluvial yang juga berasal dari 

berbagai macam asal. Tanah aluvial tergolong sebagai tanah 

muda yang terbentuk dari endapan halus dialiran sungai. Tanah 

aluvial dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena 

kandungan unsur hara yang relatif tinggi. Tanah aluvial 

memiliki struktur tanah yang pejal dan tergolong liat atau liat 

berpasir. (Haryanta, dkk, 2017). 

 
Gambar 5. Tanah Endapan Sungai (Anonimous, 2019) 

 

Bahan organik merupakan komponen tanah endapan 

sebagai media tanam memegang peranan penting dalam 

melestarikan kesuburan tanah. Peran bahan organik sangat 

ditentukan oleh susunan dan sumber bahan organik. Tanah yang 

kaya bahan organik akan lebih mudah diolah sehingga 

produktivitas lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanah yang 

kadar bahan organiknya rendah. Kadar bahan organik pada 

tanah mineral berkisar 3-5,5% dari bobot tanah, walaupun 

jumlahnya sedikit pengaruh bahan organik sangat besar. Bahan 
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organik akan mengalami proses pelapukan atau dekomposisi 

yang dilakukan oleh mikroorganisme. Melalui proses tersebut 

akan dihasilkan karbondioksida (CO2), air (H2O), dan mineral 

yang dihasilkan merupakan unsur hara yang dapat diserap 

tanaman sebagai zat makanan (Haryanta, dkk, 2017). 

 

2.6 Rumput Odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

Rumput Pennisetum purpureum cv.  Mott dikenal dengan 

nama lokal rumput Odot karena tinggi tanaman maupun 

panjang dan lebar daun yang lebih kecil dibandingkan dengan 

rumput gajah (Pennisetum purpureum), ataupun disebut sebagai 

rumput Odot dikarenakan rumput jenis ini pertama kalinya 

dikembangkan di Tulung Agung Jawa Timur oleh seorang 

peternak kambing PE bernama Bapak Odot, ada juga yang 

menyebutnya rumput gajah duduk karena tinggi tanaman ini 

lebih pendek dari rumput gajah umumnya, setinggi gajah yang 

sedang  duduk, sebutan lain bagi rumpur ini yaitu  rumput gajah 

super karena tumbuhnya cepat, produksinya banyak dan 

pertumbuhan/regrowth juga cepat. Rumput Odot yang ditanam 

dilahan dapat dilihat pada Gambar 6. 

Menurut Chemisquy et al. (2010) dan USDA (2012) klasifikasi 

rumput Odot adalah sebagai berikut:   

Kingdom : Plantae   

Sub-kingdom : Tracheobionta  

Super-divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta   

Kelas  : Liliopsida (monokotil)  
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 Sub-kelas : Commolinidae  

Ordo  : Poales  

Famili  : Poaceae (suku rumput-rumputan)  

Bangsa  : Paniceae  

Genus  : Pennisetum  

Spesies  : Pennisetum purpureum cv. Mott 

 
Gambar 6. Rumput Odot (Anonimous, 2019) 

 

Produksi rumput Odot sangat bervariasi dan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain agroklimat, jarak 

tanam dan manajemen budidaya. Musim yang berbeda-beda 

disaat panen tidak dibedakan, di Malaysia produksi BK rumput 

Odot per panen bisa mencapai 8,7 ton/ha dengan kumulatif 

produksi BK sebesar 55,9 ton/ha/tahun pada jarak tanam 

50×100 cm (Halim et al. 2013). Produksi rumput Odot di 

Thailand pada musim hujan (30,73 ton/ha/tahun) lebih tinggi 

dibandingkan pada musim kemarau (18,44 ton/ha/tahun) seperti 

dilaporkan oleh Tekletsadik et al. (2004). Hal yang serupa 

dilaporkan Rengsirikul et al. (2013) dengan jumlah produksi 

BK pada musim hujan dan kemarau masing-masing sebanyak 

32,8 dan 21,4 ton/ha/tahun. Curah hujan yang cukup 
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memberikan pengaruh terhadap ketersediaan air tanah yang 

dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya sehingga produksi juga meningkat 

dibandingkan pada musim kemarau. Kandungan nutrisi yang 

terdapat pada rumput Odot yaitu protein kasar 13,5%, lemak 

3,4%, NDF 64,28%, abu 15,8 %, Ca 0,13%, dan fosfor 0,37%. 

Rumput gajah pada umur 43 hari sampai dengan 56 hari 

mengandung air 82,5 (%), protein 9,3 (%), lemak 2,1 (%), serat 

kasar 32,9 (%), BETN 42,8 (%), Abu 15,2 (%), Ca 0,52 (%), 

dan fosfor 0,31 (%) (Hading, 2014). 
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BAB 3 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dimulai dengan persiapan dan pembuatan 

kompos dilakukan bersama kelompok tani Mentas yang 

berlokasi di Desa Wonokerto, kecamatan Bantur, kabupaten 

Malang. Penelitian dilanjutkan dengan uji tanam pada tanggal 

12 Mei – 24 Juni 2019 di Desa Sumberjo, kecamatan Batu, kota 

Batu.  

 

3.2 Materi Penelitian 

Alat 

Peralatan pembuatan kompos terdiri dari:  

1). Alat pencacah jerami (chopper) 

2). Ember plastik 

3). Timbangan 

4). Termometer 

5). Cangkul 

6). Sekop 

7). Ayakan 

8). Karung plastik 

9). Kamera 

Peralatan menanam tanaman pakan ternak:  

1). Polibag ukuran 30 cm x 30 cm sebanyak 24 buah 

2). Timbangan digital skala 0,5 

3). Cetok 

4). Meteran 

5). Kertas folio 

6). Fotocopy 

7). Gunting 
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8). Timbangan digital 

9). Kamera 

Bahan 

Pembuatan kompos: 

1). lumpur organik unit gas bio (sludge basah) 

2). sludge kering 

3). jerami padi 

4). Sekam padi 

5). Serbuk gergaji 

6). Dekomposer nabati 

Rumpur Odot: 

1). Bibit rumput Odot  4). Kompos 

2). Polibag   5). Air  

3). Arang sekam  

Media tanam rumput Odot: 

Media tanam rumput Odot dari kompos, arang sekam 

dan tanah endapan. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

lapang yaitu penanaman rumput Odot untuk mengetahui 

pengaruh kompos terhadap penampilan rumput Odot. Penelitian 

ini mengggunakan 6 perlakuan dengan 4 kali ulangan. Jumlah 

sampel yang digunakan sebanyak 24 sampel. Kompos, tanah, 

dan arang sekam dicampurkan sebagai media tanam yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dosis pemupukan akan 

dibedakan untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan. 

Pencampuran dilakukan sesuai dengan proporsi atau dosis yang 

tertulis dalam pemaparan perlakuan dibawah ini. 
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P0 = Tanah endapan tanpa pupuk kompos 

P1 = Penambahan kompos 400g + arang sekam 0 (0%)  

P2 = Penambahan kompos 350g + arang sekam 50g (12,5%) 

P3 = Penambahan kompos 300g + arang sekam 100g (25%) 

P4 = Penambahan kompos 250g + arang sekam 150g (37,5%) 

P5 = Penambahan kompos 200g + arang sekam 200g (50%) 

Adapun denah percobaan yang akan dilaksanakan dalam 

penelitian ini akan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Denah percobaan penelitian 

P0U4 P4U3 P3U1 P1U1 

P5U1 P5U4 P4U4 P3U3 

P2U2 P0U1 P1U2 P4U2 

P3U4 P2U3 P5U3 PU03 

P2U1 P3U2 P4U1 P5U2 

P1U3 P0U2 P1U4 P2U5 

 

3.4 Tahap Penelitian 

3.4.1 Tahap Persiapan 

1. Persiapan pembutan kompos  

a. Pencacahan jerami 

Bahan kompos yang perlu dicacah hanya jerami. 

Jerami dicacah dengan ukuran antara 2,5 hingga 4 cm 

(Atyanta 2010). Pengukuran jumlah jerami yang 

dipotong dihitung dalam satuan jam dengan jumah 

bahan bakar yang dihabiskan. 

b. Pencampuran Bahan Kompos 

Pencampuran bahan kompos yang terdiri dari: 

1). Sludge basah 15% 

2). Sludge kering 30% 

3). Jerami padi 20% 
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4). Sekam padi 10% 

5). Serbuk gergaji, dilakukan mulai pada volume 

yang kecil, selanjutnya sampai pada    

yang besar. 15%  

6). Dekomposer nabati 10% yang telah 

disediakan oleh pemilik tempat pembuatan 

kompos. 

c. Pembuatan kompos 

a. Penataan kompos 

Setelah semua bahan kompos tercampur, 

campuran tersebut ditaburkan ke alas pembuatan 

kompos setinggi 30 cm, selanjutnya digembor 

dengan bahan pengurai nabati sesuai dengan 

campuran yang ditentukan. Selanjutnya bagian 

atasnya juga ditaburi bahan kompos setinggi 30 cm 

dan bagian atasnya digembor dengan bahan 

pengurai nabati lagi. Begitu seterusnya sampai 

setinggi 1,5 meter. Selanjutnya ditutup dengan 

plastik atau lumpur tanah. Dan dibiarkan hingga 3 

minggu. 

d. Suhu kompos  

a. Suhu kompos dikontrol setiap hari dengan cara 

memasukan termometer yang diikatkan pada 

tongkat kedalam bahan kompos sampai ke 

tengah-tengah tumpukan selama 5 menit. Hasil 

pengukurannya dicatat dan digunakan sebagai 

data perhitungan. 

e. Setelah 21 hingga 30 hari. 

a. Jika diraba suhu tumpukan bahan yang 

dikomposkan sudah dingin (mendekati suhu 

ruang), tidak mengeluarkan bau busuk, 

berwarna kehitaman, jika dilarutkan dalam air 
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tidak akan larut. Maka kompos sudah siap 

untuk digunakan (Irawati, 2013). 

f. Perhitungan dosis tanah dan kompos. 

Penggunaan kompos sebagai pupuk dosisnya 20 

ton/ha. Dosis kompos untuk 1kg tanah dosis kompos 

1ha x 1kg tanah per berat. Tanah 1ha = 20.000 x 

1/100.000 = 0,02kg atau 20 gr. Artinya untuk kompos 

20 ton per ha, maka tiap 1kg tanah olah dibutuhkan 

0,02kg atau 20 gr kompos (Lingga dan Marsono, 

2008). Penelitian ini menggunakan 20 ton/ha sebagai 

pijakan awal dan perlakuan selanjutnya ditambahkan 

setiap persentase dengan formula seperti pada 

perlakuan yang dicobakan. 

 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan  

Penelitian Uji tanam dilakukan di Desa Sumberjo, 

Kecamatan Batu, Kota Batu. Uji tanam dilakukan untuk 

melihat pengaruh kompos ke tanaman secara langsung. 

Tahapan yang dilakukan dalam proses uji tanam adalah 

sebagai berikut: 

a. Penanaman 

Bibit rumput gajah ditancapkan di dalam 

polybag yang telah disediakan dengan 

menancapkan bibit secara hati-hati (pelan. Dipilih 

bibit tanaman yang memiliki tinggi seragam. 

Setiap media tanam (polybag yang sudah 

dicampurkan dengan sesuai dosis masing- masing) 

diisi satu tanaman. Pemeliharaan dilakukan dua 

kali sehari, yaitu pagi dan sore hari.  

b. Pemeliharaan Rumput Gajah: 

1. Penyiraman  

Penyiraman dilakukan 1 Hari sekali 

terutama pada fase awal pertumbuhan atau 
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disesuaikan dengan kondisi tanah. Dosis 

penyiramannya yaitu 500 ml/ polybag. 

2. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan 1 minggu setelah 

tanam, apabila ada tanaman yang mati 

tujuannya supaya tanaman dapat tumbuh 

seragam. Caranya dengan mengganti tanaman 

yang mati dengan tanaman yang baru tetapi 

umur dan tingginya hampir sama dengan 

tanaman yang sebelumnya. 

3. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan apabila ada gulma 

yang mengganggu tanaman, penyiangan 

dilakukan 1 minggu sekali atau sesuai 

perkembangan gulma. 

4. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalian hama (ulat) dilakukan 

secara manual dengan cara membuang ulat 

yang terdapat pada tanaman. 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

1. Tinggi tanaman (cm) 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan 

menggunakan meteran dan diukur mulai dari pangkal batang 

diatas tanah sampai ke puncak daun yang tertinggi. 

2. Panjang daun (cm) 

Diukur panjang setiap daun yang telah membuka secara 

tuntas kemudian dirata-rata. 

3. Panjang Akar (cm) 

Panjang akar diukur pada pangkal hingga ujung dari akar 

pokok, menggunakan meteran pengamatan dilakukan setelah 

penelitian berakhir. 
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3.6 Analisis Data 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 

perlakuan dan 4 kali ulangan. Model analisis matematik yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Yij = μ + τi + εij 

 

Keterangan:  

Yij= penambahan kompos pada perlakuan ke1- ulangan ke1-

5 

μ = Rata- rata umum  

τi = Pengaruh penambahan kompos ke1-4 

εij = Eror (galat) penambahan kompos ke1-4 ulangan ke1-5 

 

Hasil Pengamatan Setiap Variable Pada Setiap Minggu 

Dianalisis dengan Analisis Ragam Seperti Tabel 2. 

Tabel 2. Analisis ragam ANOVA 

Sumber keragaman DB JK KT F hit F tabel 

Perlakuan 

Galat 

5 

18 

    

Total 23     

Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata maka 

dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

Adapun rumusnya sebagai berikut:  

 

DMRT  = √
𝐾𝑇𝐺

𝑟
 

 

Keterangan: 

KTG  : Kuadrat tengah galat 

R  : Ulangan 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Tinggi Tanaman Rumput Odot (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) 

Hasil pengamatan tinggi tanaman rumput Odot 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) dengan pemberian campuran 

kompos, arang sekam dan tanah sebagai media tanam dapat 

dilihat pada Lampiran 1. Hasil analisis ragam terhadap tinggi 

tanaman rumput Odot menunjukkan pengaruh yang nyata 

(P<0,05). Adapun rataan tinggi tanaman disajikan dalam Tabel 

3. 

 

 Tabel 3. Hasil rataan tinggi tanaman rumput Odot dengan 

pemberian campuran kompos, arang sekam dan tanah sebagai 

media tanam. 

Analisis ragam yang dilakukan pada data hasil pengamatan 

tinggi tanaman rumput Odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

menunjukkan bahwa pencampuran kompos, arang sekam dan 

Perlakuan Rataan Tingggi Tanaman (cm) 

P0 34,68±6,67a 

P1 61,10±11,48b 

P2 60,13±17,01b 

P3 66,50±6,83b 

P4 50,00±15,83ab 

P5 52,03±3.57ab 

Keterangan: Superskrip a,b dengan perbedaan notasi pada kolom 

rataan tinggi tanaman yang sama menunjukkan 

hasil perbedaan yang nyata (P<0,05). 
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tanah endapan sungai sebagai media tanam memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap tinggi tanaman rumput 

Odot. Pengaruh tersebut diduga disebebkan oleh penyediaan zat 

hara berupa N, P dan K, dan zat hara mikro dapat dipenuhi 

dengan penambahan kompos dalam media tanam. Proses 

pertumbuhan tinggi tanaman akan berjalan dengan optimal 

dengan penunjang zat hara yang sesuai dengan kebutuhan 

tanaman rumput Odot. Listiowati, dkk (2018) berpendapat 

bahwa penambahan kompos dalam campuran media tanam 

meningkatkan kualitas fisik dan biologi tanah, media tanam 

dengan kualitas baik akan meningkatkan produktivitas 

tanaman. Kompos dibuat dari limbah biogas yang biasa disebut 

dengan sludge dengan campuran jerami padi, dekomposer dan 

bahan lain yang mendukung proses pengomposan. Dewi (2017) 

menambahkan bahwa kandungan yang berada didalam kompos 

berupa N, P dan K membantu dalam pertumbuhan dan 

perkembangan rumput Odot. Unsur kalium berperan dalam 

pembentukan karbohidrat yang berfungsi sebagai pembentuk 

jaringan pada batang tanaman dan berpengaruh terhadap tinggi 

tanaman. Nitrogen dalam media tanam memiliki fungsi yang 

baik dalam pembentukan organ vegetatif tanaman seperti 

pertumbuhan daun, batang dan akar rumput Odot. Surajat, dkk 

(2016) memberikan pendapat bahwa jenis nutrisi yang berperan 

dalam pertumbuhan batang rumput Odot adalah karbohidrat. 

Nutrisi tersebut diperoleh dari hasil fotosintesis yang dilakukan 

oleh tanaman rumput Odot dengan bantuan air dan sinar 

matahari yang mencukupi. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat 

tersebut disimpan dalam bentuk cadangan makanan didalam 

batang sehingga karbohidrat yang dihasilkan berperan dalam 

pertambahan tinggi rumput Odot. Pertambahan tinggi rumput 

Odot juga dipengaruhi oleh kandungan nitrogen dalam media 
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tanam. Penambahan pupuk yang memiliki kandungan nitrogen 

dalam media tanam memberikan kontribusi penting dalam 

pertumbuhan begian vegetatif rumput Odot sehingga 

berpengaruh secara langsung terhadap tinggi rumput Odot. 

Berdasarkan Tabel 3, pemberian perlakuan berupa 

pencampuran kompos, arang sekam dan tanah sebagai media 

tanam menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

tinggi tanaman. Hasil uji rataan tinggi tanaman rumput Odot 

pada perlakuan P1, P2, dan P3 dengan nilai rataan masing-

masing 61,10 cm, 60,13 cm dan 66,75 cm memberikan hasil 

yang tidak berbeda nyata dengan data hasil penelitian pada 

perlakuan P4 yang memiliki rataan sebesar 50,00 cm dan P5 

sebesar 52,03 cm. Perlakuan kontrol (P0) dengan rataan sebesar 

34,68 cm menjunjukkan rataan terendah dan memiliki hasil uji 

rataan yang berbeda nyata dengan P1, P2 dan P3, namun tidak 

berbeda dengan perlakuan P4 dan P5. Perlakuan kontrol (P0) 

hanya menggunakan media tanam berupa tanah endapan sungai 

atau tanah aluvial tanpa campuran apapun memberikankan hasil 

rataan tinggi tanaman rumput Odot yang terendah. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman 

membutuhkan penambahan zat hara dari pemupukan untuk 

mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman. Diagram rataan tinggi 

rumput Odot dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Diagram Rataan Tinggi Rumput Odot 

Hasil penelitian menunjukkan jika pemberian perlakuan 

memiliki batas optimal dalam penggunaannya. Gambar 7 

menunjukkan bahwa dari perlakuan P0 ke P1 mengalami 

peningkatan rataan tinggi rumput Odot yang cukup tinggi dan 

dari P1 ke P2 sedikit sengalami penurunan kemudian meningkat 

lagi pada P3 dan menjadi rataan tertinggi pada tinggi rumput 

Odot. Rataan tinggi rumput Odot mengalami penurunan pada 

P4 dan dari perlakuan P4 sedikit peningkatan pada perlakuan 

P5. Perbandingan komponen media tanam yang digunakan pada 

perlakuan P4 dan P5 dengan proporsi campuran yang lebih 

tinggi belum tentu optimal dalam pemenuhan kebutuhan 

tanaman. Nutrisi tanaman yang terpenuhi secara optimal 

digunakan untuk menunjang pertumbuhan tinggi tanaman 

sampai periode pemanenan. Proporsi campuran yang lebih 

rendah pada P3 justru memberikan pengaruh yang paling 

optimal ditinjau dari hasil rataan tinggi tanaman yang memiliki 

nilai tertinggi. Komposisi hara didalam campuran media tanam 

pada perlakuan P3 memiliki kandungan yang optimal dan dapat 

diserap dengan baik oleh tanaman sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan pertumbuhan tinggi tanaman rumput Odot.  

34.68

61.1 60.13
66.5

50 52.03

P0 P1 P2 P3 P4 P5

RATAAN TINGGI RUMPUT ODOT (CM)
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4.2 Panjang Daun Rumput Odot (Pennisetum purpureum 

cv. Mott) 

Hasil pengamatan panjang daun rumput Odot (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) yang ditanam menggunakan kompos, 

arang sekam dan tanah sebagai media tanam dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dilakukan 

analisis ragam dan memberikan hasil yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01) pada perlakuan yang diberikan. Rataan hasil 

pengamatan panjang daun dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil rataan panjang daun dengan pemberian campuran 

kompos, arang sekam dan tanah sebagai media tanam. 

Analisis ragam dari data hasil pengamatan pemberian 

campuran kompos, arang sekam dan tanah edapan sungai 

sebagai media tanam memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap panjang daun rumput Odot. Pengaruh 

tersebut diduga disebabkan oleh panjang daun secara langsung 

dapat dipengaruhi oleh kandungan nitrogen dalam media 

Perlakuan Rataan Panjang Daun (cm) 

P0 17,59±3,93a 

P1 29,02±7,28ab 

P2 35,14±11,95b 

P3 38,04±2,63b 

P4 24,83±7,91ab 

P5 25,27±3,72ab 

Keterangan: Superskrip a,b dengan perbedaan notasi pada kolom 

rataan panjang daun yang sama menunjukkan 

hasil perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 
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tanam. Menurut Dewi (2017) kandungan kompos secara 

keseluruhan memiliki peran masing-masing dalam tumbuh 

kembang rumput Odot. Peran nitrogen dalam pertumbuhan 

daun rumput Odot adalah sebagai unsur hara yang membuat 

kandungan klorofil daun rumput Odot bertambah banyak. 

Jumlah klorofil yang banyak dalam daun membuat warna daun 

menjadi lebih hijau segar dan memperlancar proses fotosintesis 

untuk mengasilkan makanan bagi rumput Odot. Daun rumput 

Odot merupakan bagian dari tanaman yang paling banyak 

dikonsumsi oleh ternak. Listiowati, dkk (2018) berpendapat 

bahwa produktivitas daun tergantung pada pemupukan yang 

dilakukan, begitu pula kandungan nutrisi pada daun dapat 

dipengaruhi oleh kandungan kalium pada media tanam. 

Pemupukan yang efektif dan efisien akan membuat rumput 

Odot berproduksi secara optimal dalam mencukupi kebutuhan 

hijauan pakan ternak. Nutrisi tambahan dalam media tanam 

rumput Odot dapat diperoleh dari penambahan pupuk. 

Penelitian ini menggunakan pupuk kompos yang dibuat dari 

jerami padi, sludge dan dekomposer sebagai pengurai. Panjang 

daun rumput Odot merupakan pertumbuhan vegetatif daun yang 

dipengaruhi oleh kandungan nitrogen dalam media tanam. 

Selain pupuk nitrogen, zat hara lain yang dibutuhkan untuk 

membantu kesembiangan pertumbuhan rumput Odot yaitu 

Phospor, Kalium dan zat hara mikro lainnya. Penambahan 

kompos berperan dalam penyedia unsur hara dalam penanaman 

rumput Odot. Terpenuhiya nutrisi rumput Odot dapat 

meningkatkan produktivitas dengan baik (Surajat, 2016). 

Berdasarkan hasil uji rataan panjang daun yang disajikan 

pada Tabel 4, rataan pada P2 dan P3 memberikan hasil yang 

berbeda nyata dengan P0, namun tidak berbeda nyata dengan 3 

perlakuan lain yaitu P1, P4, dan P5. Hasil uji juga menunjukkan 
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bahwa P1, P4, dan P5 memiliki rataan yang tidak berbeda 

dengaan P0 sebagai kontrol. Rataan hasil pengamatan yang 

disajikan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan yang 

memberikan nilai tertinggi adalah P3 dimana daun rumput Odot 

memiliki panjang 38,03 cm. Perlakuan dengan nilai tertinggi 

kedua yakni pada P2 dengan rataan panjang daun rumput Odot 

senilai 35,14 cm, kemudian pada perlakuan P5, dan P4 masing-

masing rumput Odot memiliki panjang daun sebesar 25,27 cm 

dan 24,83 cm. Rataan terendah pada pengamatan panjang daun 

rumput Odot yang diberikan campuran arang sekam, kompos, 

dan tanah endapan sungai sebagai media tanam adalah P0 yang 

juga digunakan sebagai kontrol perlakuan. Diagram rataan 

panjang daun Rumput Odot dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Diagram Rataan Panjang Daun Rumput Odot 

 

Ditinjau dari Gambar 8, nilai rataan semakin meningkat 

dimulai dari P0, P1, P2 dan paling tinggi pada P3, namun terjadi 

penurunan pada P4 dan sedikit peningkatan pada P5. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media tanam dengan 

komposisi yang optimal memberikan hasil paling baik pada P3 

dengan rataan panjang daun rumput Odot tertinggi. Rataan 

panjang daun rumput Odot yang menurun dapat disebabkan 

17.59

29.02
35.14 38.04

24.83 25.27

P0 P1 P2 P3 P4 P5

RATAAN PANJANG DAUN RUMPUT 
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karena penggunaan campuran media tanam berupa arang 

sekam, kompos dan juga tanah endapan sungai memiliki dosis 

optimal dalam pengaplikasiannya. Batasan optimal penggunaan 

campuran media tanam didasari oleh kebutuhan nutrisi yang 

dapat diserap dengan baik untuk menunjang pertumbuhan 

rumput Odot dan meningkatkan produktivitas rumput Odot. 

Sehingga, komposisi media tanam dengan dosis yang tinggi 

pada perlakuan P4 dan P5 belum tentu kandungan haranya 

dapat diserap secara keseluruhan oleh rumput Odot. 

Penggunaan media tanam yang sesuai dengan kebutuhan 

rumput Odot dapat memaksimalkan produktivitas dan 

meminimalisir biaya dan produksi rumput Odot sebagai hijauan 

pakan ternak. Hasil rataan panjang daun terendah pada 

perlakuan kontrol (P0) menunjukkan bahwa penanaman rumput 

Odot mebutuhkan zat hara tambahan untuk menunjang 

pertumbuhan serta produktivitas rumput Odot. Perlakuan P3 

dengan hasil rataan tertinggi dan menjadi perlakuan terbaik 

menunjukkan bahwa kandungan zat hara dalam media tanam 

rumput Odot dapat diserap dengan baik sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan nutrisi dan menunjang produktivitas 

rumput Odot.  

 

4.3 Panjang Akar Rumput Odot (Pennisetum purpureum 

cv. Mott) 

Hasil penelitian pada pengamatan panjang akar tanaan 

rumput Odot (Penisetum purpureum cv. Mott) dengan 

pemberian campuran kompos, arang sekam dan tanah sebagai 

media tanam dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil analisis 

ragam yang telah dilakukan pada data hasil pengamatan 

menunjukkan hasil yang berbeda sangat nyata (P<0,01). Nilai 

rataan panjang akar rumput Odot disajikan pada Tabel 5. 



36 
 

Tabel 5. Hasil rataan panjang akar dengan pemberian campuran 

kompos, arang sekam dan tanah sebagai media tanam. 

Analisis ragam dari data hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa pencampuran kompos, arang sekam dan tanah endapan 

sungai memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<,0,01) 

terhadap panjang akar rumput Odot. Pendapat Surajat, dkk 

(2016) menerangkan bahwa pertumbuhan akar dipengaruhi 

oleh hormon auksin yang memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan akar rumput Odot untuk menyerap dan 

menjangkau unsur hara tanah yang diperlukan dalam proses 

pertumbuhan rumput Odot. Hormon auksin secara fisiologis 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembesaran sel serta 

pertumbuhan akar. Konsentrasi kandungan auksin yang sesuai 

dengan kebutuhan rumput Odot dapat merangsang 

pertumbuhan akar dengan baik. Namun, apabila kandungan 

tidak sesuai dengan kebutuhan rumput Odot, maka hormon 

auksin malah akan menghambat pertumbuhan mata tunas 

samping tanaman. Ai dan Torey (2013) berpendapat bahwa 

Perlakuan Rataan Panjang Akar (cm) 

P0 24,98±5,39a 

P1 45,55±9,12b 

P2 44,50±12,15b 

P3 50,38±6,58b 

P4 35,95±11,36ab 

P5 38,45±2,65ab 

Keterangan: Superskrip a,b dengan perbedaan notasi pada 

kolom rataan panjang akar yang sama 

menunjukkan hasil perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 
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respon pertumbuhan akar rumput Odot juga dipengaruhi oleh 

kadar air dalam media tanam. Semakin optimal ketersediaan air 

didalam media tanam, maka daya tumbuh akar akan semakin 

baik. Kemampuan media tanam menyimpan air yang terlalu 

tinggi dapat mengakibatkan akar tanaman membusuk. Namun 

semakin rendah kemampuan media tanam dalam menyimpan 

air maka dapat mengakibatkan tanaman kekurangan air dan 

mati. Jenis media tanam yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah campuran dari arang sekam, kompos dan tanah endapan 

sungai. Arang sekam memiliki tingkat porositas yang baik 

sebagai media tanam. Porositas arang sekam memberikan 

pengaruh pada penyimpanan air tanah dan memberikan ruang 

didalam media tanam. Struktur tanah yang padat akan membuat 

laju penetrasi akar terhambat yang mengakibatkan daerah 

pemanjangan akar semakin pendek (Naimnule, 2016). Panjang 

akar rumput Odot juga dipengaruhi oleh kandungan unsur hara 

dalam media tanam. Unsur hara yang berperan dalam 

pertumbuhan akar adalah nitrogen, phospor dan juga kalium. 

Nitrogen berperan dalam menunjang pertumbuhan vegetatif 

rumput Odot termasuk pertumbuhan akar. Phosphor berfungsi 

dalam merangsang pertumbuhan akar tanaman muda. Kalium 

digunakan sebagai unsur hara yang membentuk penyusunan 

jaringan pada pertumbuhan rumput Odot. Unsur hara yang 

dibutuhkan oleh rumput Odot dapat dipenuhi dengan 

menambahkan kompos ke dalam media tanam (Surajat, dkk, 

2016) 

Rataan hasil pengamatan panjang akar rumput Odot yang 

disajikan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa pencampuran arang 

sekam, kompos dan tanah endapan sungai memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap panjang akar 

rumput Odot. Pengujian hasil rataan pada Tabel 5 menunjukkan 
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hasil bahwa P1, P2, dan P3 masing-masing memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap P0 sebagai perlakuan 

kontrol. Namun, pada perlakuan P1, P2, dan P3 tidak 

memberikan hasil yang berbeda dengan perlakuan P4 dan P5. 

Berdasarkan Tabel 5, rataan panjang akar rumput Odot yang 

diberi campuran arang sekam, kompos dan tanah endapan 

sungai sebagai media tanam yang tertinggi terdapat pada 

perlakuan P3 sebesar 50,38 cm. Perlakuan P1 diperoleh rataan 

hasil pengamatan akar rumput Odot sepanjang 45,55 cm, serta 

pada P2 diperoleh hasil rataan pengamatan sebesar 44,50 cm. 

Hasil rataan pada perlakuan P4 dan P5 masing-masing sebesar 

35,95 cm dan 38,45 cm. Rataan panjang akar rumput Odot yang 

terendah terdapat pada perlakuan kontrol atau P0. Perlakuan 

kontrol tidak diberikan campuran apapun dalam 

pengaplikasiannya atau hanya menggunakan tanah endapan 

sungai, sehingga dapat dilihat pengaruh pencampuran arang 

sekam dan kompos pada perlakuan yang lain. 

 
Gambar 9. Diagram Rataan Panjang Akar Rumput Odot 

 

Dilihat dari hasil rataan pengamatan panjang akar pada 

Gambar 9, penampilan rumput Odot dengan pemberian 

campuran arang sekam, kompos dan tanah endapan sebagai 

media tanam, memunculkan hasil yang tidak naik secara 
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RATAAN PANJANG AKAR RUMPUT 
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signifikan sejalan dengan meningkatnya proporsi campuran 

media tanam. Dimulai dari P0 sebagai perlakuan kontrol 

dimana media tanam hanya dari tanah endapan sungai dan tidak 

diberikan campuran apapun memiliki nilai rataan panjang akar 

rumput yang terendah. Perlakuan P1 menunjukkan peningkatan 

rataan, dan sedikit penurunan pada P2. Rataan panjang akar 

rumput Odot kembali mengalami kenaikan pada perlakuan P3 

sebagai nilai rataan tertinngi. Penurunan rataan yang cukup 

besar terjadi kembali pada P4 dan sedikit peningkatan rataan 

pada P5. Berdasarkan hasil rataan panjang akar rumput gajah 

yang fluktuatif tersebut menunjukkan bahwa proporsi setiap 

bahan yang digunakan sebagai media tanam memiliki batasan 

penggunaan. Komposisi penggunaan campuran media tanam 

berupa arang sekam, kompos dan tanah apabila digunakan 

dengan takaran yang optimal akan menunjang pertumbuhan 

rumput Odot dan mengoptimalkan produktivitasnya. Hal 

tersebut dapat dibuktikan pada perlakuan P4 dan P5 dengan 

proporsi campuran media tanam yang besar tidak memunculkan 

peningkatan rataan panjang akar rumput Odot. Perlakuan P4 

dan P5 memiliki proporsi arang sekam yang lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan yang lain, namun rataan panjang akar 

rumput Odot lebih rendah dari pada P1, P2 dan P3. Hal tersebut 

dapat terjadi diduga karena pertumbuhan akar rumput Odot 

yang salah satu medianya merupakan arang sekam memiliki 

proporsi optimal dalam menunjang pertumbuhan akar rumput 

Odot. Sehingga P3 menjadi perlakuan terbaik dikrenakan P3 

menunjukkan nilai rataan panjang akar paling tinggi dengan 

penggunaan proporsi yang mencukupi kebutuhan nutrisi 

rumput Odot untuk menghasilkan penampilan produksi yang 

baik. Diagram rataan panjang akar rumput Odot dapat dilihat 

pada Gambar 9. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Media tanam dapat menumbuhkan rumput Odot. 

2. Pemberian campuran kompos dengan arang sekam 

sebagai media tanam dapat memberikan peningkatan 

terhadap penampilan rumput Odot (Pennisetum 

purpureum cv. Mott). 

3. Perlakuan terbaik pada penelitian ini terdapat pada P3 

dengan dosis pemupukan sebesar 300 g dan dosis 

arang sekam sebanyak 100 g dengan tanah seberat 2,6 

kg. 

5.2 Saran 

1. Perlu adanya penambahan unsur N pada media tanam 

dengan campuran kompos dan arang sekam. 

2. Perlu dilakukan penanaman pada lahan secara 

langsung dengan pemupukan menggunakan kompos 

dan penambahan arang sekam. 
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Lampiran 1. Hasil Pengamatan Tinggi Tanaman Rumput 

Odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) (cm/batang) 

Perlakuan 
 

Ulangan 

U1 U2 U3 U4 Jumlah Rataan SD 

P0 31,20 36,40 27,90 43,20 138,70 34,68 6,67 

P0 50,50 76,70 62,30 54,90 244,40 61,10 11,48 

P2 51,60 72,50 76,10 40,30 240,50 60,13 17,07 

P3 58,90 74,40 63,70 70,00 267,00 66,75 6,83 

P4 35,00 58,60 67,90 38,50 200,00 50,00 15,83 

P5 52,20 50,80 48,30 56,80 208,10 52,03 3,57 

Total 279,0 369,40 346,20 303,70 1298,70 324,68  

Rata-rata 46,57 61,57 57,70 50,62 216,45   

 

Analisis ragam tinggi tanaman rumput Odot (Pennisetum 

purpurem cv. Mott) 

Faktor koreksi = 
(∑ 𝑖=1 ∑ 𝑗=1𝑌𝑖𝑗)2

𝑡𝑥𝑟
 

  = 
1298,702

6𝑥4
 

  = 70275,90 

JK Total = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗)𝑟
𝑗

𝑡
𝑖=1

2 – FK 

  = (31,202+36,402+…+56,802) - 70275,90 

  = 4908,19 

JK Perlakuan = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗)𝑟
𝑗

𝑡
𝑖=1

2 – FK  

  = {(
138,702

4
) + (

244,402

4
) + (

240,502

4
) +

(
267,002

4
) + (

200,002

4
) + (

208,102

4
)}-70275,90 

  = 2575,07 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 4908,19 – 2575,07 

  = 2333,12 
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Rincian dan kesimpulan analisis ragam tinggi tanaman 

rumput Odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

SK DB JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 5 2575.07 515.01 3.97* 2.77 4.25 

Galat 18 2333.12 129.62    

Total 23 4908,19     

 

Keterangan: 

F hitung > F tabel 0,05 maka perlakuan memberikan perbedaan 

yang nyata (P<0,05). Penambahan campuran kompos, arang 

sekam dan tanah sebagai media tanam memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap tinggi tanaman rumput Odot. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE = √𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡 / 𝑟 

 = √129,62/4 

 = 5,69 

Tabel Nilai Kritis UJBD 5% (6, 18, 0,05) 

P 2 3 4 5 6 

NILAI JARAK 

R(6, 12, 0.05) 
2,971 3,117 3,21 3,274 3,32 

NILAI DMRT 

(%) 
16,90499 17,73573 18,2649 18,62906 18,8908 

 

Perlakuan Rata-Rata Pengurangan Notasi 

P0 34,68  a 

P4 50,00 26,42 ab 

P5 52,03 25,45 ab 

P2 60,13 32,07 b 

P1 61,10 15,32 b 

P3 66,75 17,35 b 
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Lampiran 2. Hasil Pengamatan Panjang Daun Rumput 

Odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) (cm/batang) 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 Jumlah Rataan SD 

P0 20,30 20,77 17,03 12,24 70,34 17,59 3,93 

P1 21,41 38,02 31,40 25,25 116,08 29,02 7,28 

P2 32,29 46,07 42,68 19,53 140,57 35,14 11,95 

P3 35,32 41,58 37,15 38,11 152,16 38,04 2,63 

P4 16,51 30,04 32,96 19,80 99,31 24,83 7,91 

P5 27,70 23,68 20,80 28,88 101,06 25,27 3,72 

Total 153,53 200,16 182,02 143,81 679,52 169,88  

Rata rata 25,59 33,36 30,34 23,97 113,25   

 

Analisis ragam panjang daun rumput Odot (Pennisetum 

purpurem cv. Mott) 

Faktor koreksi = 
(∑ 𝑖=1 ∑ 𝑗=1𝑌𝑖𝑗)2

𝑡𝑥𝑟
 

  = 
679,522

6𝑥4
 

  = 19239,48 

JK Total = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗)𝑟
𝑗

𝑡
𝑖=1

2 – FK 

  = (20,32+20,772+…+28,882) – 19239,48 

  = 1996,37 

JK Perlakuan = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗)𝑟
𝑗

𝑡
𝑖=1

2 – FK  

  = {(
70,342

4
) + (

116,082

4
) + (

140,572

4
) +

(
152,162

4
) + (

99,312

4
) + (

101,062

4
)}-19239,48 

  = 1113,14 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 1996,37 – 1113,14 

  = 883,23 
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Rincian dan kesimpulan analisis ragam panjang daun rumput 

Odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

SK DB JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 5 1113,14 222.63 4,54** 2.77 4.25 

Galat 18 883,23 49.07    

Total 23 1996,37     

Keterangan: 

F hitung > F tabel 0,05 maka perlakuan memberikan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). Penambahan campuran kompos, 

arang sekam dan tanah sebagai media tanam memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap panjang daun rumput 

Odot. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE = √𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡 / 𝑟 

 = √49,07/4 

 = 3,5 

Tabel Nilai Kritis UJBD 5% (6, 18, 0,01) 

P 2 3 4 5 6 

NILAI JARAK 
R(6, 12, 0.01) 

4,071 4,246 4,361 4,445 4,509 

NILAI DMRT 

(%) 
18,142 14,861 15,2635 15,5575 15,7815 

 

Perlakuan Rata-Rata Pengurangan Notasi 

P0 17,59  a 

P4 24,83 11,43 ab 

P5 25,27 17,55 ab 

P1 29,02 20,45 ab 

P2 35,14 7,24 b 

P5 38,04 7,68 b 
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Lampiran 3. Hasil pengamatan Panjang Akar Rumpu 

Odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) (cm/batang) 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 Jumlah Rataan SD 

P0 21,8 25,4 20,3 32,4 99,9 24,98 5,39 

P1 35,4 53,7 52,8 40,3 182,2 45,55 9,12 

P2 36,1 50,8 58,4 32,7 178 44,50 12,15 

P3 41,3 52,1 53,6 56,3 203,3 50,83 6,58 

P4 24,5 41,0 49,4 28,9 143,8 35,95 11,36 

P5 36,8 35,6 40,8 40,6 153,8 38,45 2,65 

Total 195,9 258,6 275,3 231,2 961 240,25  

Rata-rata 32,65 43,10 45,88 38,53 160,17   

 

Analisis ragam panjang akar rumput Odot (Pennisetum 

purpurem cv. Mott) 

Faktor koreksi = 
(∑ 𝑖=1 ∑ 𝑗=1𝑌𝑖𝑗)2

𝑡𝑥𝑟
 

  = 
9612

6𝑥4
 

  = 38480,04 

JK Total = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗)𝑟
𝑗

𝑡
𝑖=1

2 – FK 

  = (21,82+25,42+…+40,62) – 38480,04 

  = 2968,858 

JK Perlakuan = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗)𝑟
𝑗

𝑡
𝑖=1

2 – FK  

  = {(
99,92

4
) + (

182,22

4
) + (

1782

4
) + (

203,32

4
) +

(
143,82

4
) + (

153,82

4
)}-38480,04 

  = 1651,113 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 2968,858 – 1651,113 

  = 1317,745 
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Rincian dan kesimpulan analisis ragam panjang akar rumput 

Odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

SK DB JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 5 1651,113 330,223 4,51** 2.77 4.25 

Galat 18 1317,745 73,21    

Total 23 2968,858     

 

Keterangan: 

F hitung > F tabel 0,05 maka perlakuan memberikan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). Penambahan campuran kompos, 

arang sekam dan tanah sebagai media tanam memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap panjang akar rumput Odot. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE = √𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡 / 𝑟 

 = √73,21/4 

 = 4,28 

Tabel Nilai Kritis UJBD 5% (6, 18, 0,01) 

P 2 3 4 5 6 

NILAI JARAK 

R(6, 12, 0,01) 
4,071 4,246 4,361 4,445 4,509 

NILAI DMRT 

(%) 
17,42388 18,17288 18,66508 19,0246 19,29852 

 

Perlakuan Rata-Rata Pengurangan Notasi 

P0 24,98  a 

P4 35,95 20,57 ab 

P5 38,45 19,52 ab 

P2 44,50 25,84 b 

P1 45,55 10,97 b 

P3 50,38 13,47 b 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

(a) 

Pemberian sludge cair. 

 

(b) 

Pemberian lapisan jerami 

dan serbuk gergaji. 

(c) 

Penancapan benih kedalam 

media tanam. 

(d) 

Pertumbuhan tanaman 5 hari 

setelah tanam  

(e) 

Proses pembersihan gulma. 

(f) 

Pengambilan data saat panen 

di umur 42 hari setelah 

tanam. 
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