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ABSTRACT 

 

 The aim of this study was to know the influence of plant media on grow of 

seed and production corn fodder(Zea mays) hydroponics system in different 

harvest ages. This research was held at the Laboratory of Animal Food and 

Nutrition of the Faculty of Animal Science Brawijaya University on January 16th 

to February 27th 2019. The data were analyzed by using two way Nested of 

Completely Randomized Design Anova. If there was a significant effect followed 

by Duncan’s Multiple Range Test. The result of this research was based on the 

treatment of plant media had highly significant effect (P<0.01) dry matter 

production in M1 at 22.5±2,54 ton/Ha/harvest, crude fiber productionin M1 at 

4,34±0.73 ton/Ha/harvest and crude protein production in M1  at 3.12±0.04 

ton/Ha/harvest.The conclusion of the research is  M1 for the dry matter 

production, crude fiber production, and crude protein production. The best results 

from the precentage of seeds grown, root length, growth result, and dry matter 

production at 18 days of harvest 
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RINGKASAN 

 

Jagung dipilih karena memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang 

cukup tinggi sebagai sumber pakan ternak. Jagung yang di gunakan sebagai pakan 

tenak disebut fodder jagung. Fodder jagung dengan sistem hidroponik memiliki 

banyak keunggulan yaitu penanamannya yang mudah, mengandung karbohidrat 

yang cukup tinggi, waktu pemanenan yang lebih singkat dan tidak memerlukan 

banyak lahan karena dapat dibuat dengan rak-rak bersusun. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh jenis media tanam terhadap 

pertumbuhan biji dan produksi fodder jagung (Zea mays) hidroponik pada umur 

panen berbeda. Hasil dari penelitian ini diharap dapat digunakan sebagai referensi 

penggunaan berbagai media tanam dan umur panen fodder jagung sebagai 

alternatif sumber hijauan yang berkesinambungan. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji jagung, nampan, 

air, pasir, dan serbuk bata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan dengan menggunakan Rancangan AcakLengkap pola Tersarang dengan 

3 ulangan. Penelitian ini menggunakan 2 faktor yaitu faktor A (Main Treatment): 

Air (M1), Pasir (M2), Serbuk bata (M3) dan faktor B (Sub Treatment): umur 

panen 7 hari (L1), umur panen 14 hari (L2), umur panen 18 hari (L3). Variabel 

yang diamati adalah presentase biji yang tumbuh, panjang akar, panjang tamanan, 

produksi  bahan kering (BK), produksi serat kasar (SK), produksi protein kasar 

(PK). Apabila terjadi pengaruh pada perlakuan maka akan dilanjut dengan uji 

jarak berganda Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan media tanam memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P>0,01) terhadap produksi bahan kering (BK) M1 

(22,55±2,54 ton/Ha/panen), M2 (14,58 ± 2,60 ton/Ha/panen), M3 (12,43 ± 1,76 

ton/Ha/panen), terhadap produksi serat kasar (SK) M1 (4,34 ± 0,73 

ton/Ha/panen), M2 (2,66 ± 0,37 ton/Ha/panen), M3 (2,58 ± 0,26 ton/Ha/panen), 

terhadap produksi protein kasar (PK) M1 (3,46 ± 0,42 ton/Ha/panen), M2 (2,92 ± 

0,18 ton/Ha/panen), M3 (1,69 ± 0,02 ton/ha/panen). Serta perbedaan umur panen 

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

L1 (14,22 ± 1,03 cm), L2 (13,39 ± 1,19 cm), L3 (17,72 ± 1,95 cm), terhadap 

tinggi tanaman L1 (18,89 ± 1,00 cm), L2 (27,72 ± 2,60 cm), L3 (35,61,33±0,71 

cm)¸ terhadap produksi serat kasar L1 (2,56 ± 0,21 ton/Ha/panen), L2 (3,41 ± 0,47 

ton/Ha/panen), L3 (3,61 ± 0,69ton/Ha/panen), terhadap produksi protein kasar L1 
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(2,6 ± 0,2 ton/Ha/panen), L2 (3,4 ± 0,5 ton/Ha/panen), L3 (3,6 ± 0,7 

ton/Ha/panen). 

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa penggunaan Penggunaan media 

tanam air merupakan media terbaik terhadap produksi bahan kering, produksi 

serat kasar, dan produksi  protein kasar. Hasil terbaik dari persentase biji tumbuh, 

panjang akar, panjang tanaman, dan produksi serat kasar pada umur panen 18 

hari. Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut terhadap pengaruh interval penyiraman terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman jagung (Zea mays) hidroponik 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penduduk di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat 

menjadi faktor utama berkurangnya lahan untuk bercocok tanam. Menurut Badan 

Pusat Statistik (2013) bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 

238.519 jiwa sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu 255.462 jiwa 

dan diperkirakan pada tahun 2020 akan mencapai 271.066 jiwa.Saat ini banyak 

lahan pertanian dan perkebunan yang diubah menjadi gedung-gedung bertingkat 

atau pemukiman penduduk, sehingga para petani maupun peternak kesulitan 

mencari lahan untuk mengembangkan usaha pertanian maupun petenakan 

miliknya. Badan Pusat Statistik (2018) terjadi penurunan luas baku lahan 

pertanian di Indonsia menjadi 7,1 juta Ha pada tahun 2018 dibanding data sensus 

2013 seluas 7,75 juta Ha. Kebutuhan lahan di dunia peternakan menjadi salah satu 

faktor yang harus ada. Selain untuk tempat pembuatan kandang, para peternak 

membutuhkan lahan yang cukup untuk memproduksi hijauan segar sebagai 

pemenuhan pakan ternak. 

Ketersediaan pakan ternak dengan jumlah yang cukup dan bermutu tinggi 

menjadi faktor penting untuk mencapai produktivitas ternak yang optimal. Pakan 

utama pada ternak ruminansia adalah hijauan karena ternak ruminansia 

membutuhkan serat yang tinggi untuk dirombak oleh mikroba rumen dan 

dijadikan sebagai sumber energi. Peran hijauan tidak dapat diganti 100% dengan 

konsentrat sehingga para peternak harus menyediakan hijauan yang cukup.   

Hijauan pakan membutuhkan lahan yang luas dan waktu yang relatif lama 

untuk berproduksi serta harus didukung oleh kondisi lingkungan yang baik. Hal 

ini terkadang menjadi penyebab kurangnya jumlah persediaan hijauan pakan pada 

waktu tertentu. Teknik penyediaan pakan tersebut dengan sistem hidroponik bisa 

menjadi solusi untuk memproduksi hijauan yang berkesinambungan, dapat 

ditanam di lahan sempit, dan mudah diterapkan. 

Hidroponik adalah suatu istilah yang digunakan untuk bercocok tanam 

tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya serta menggunakan campuran 

nutrisi esensial yang dilarutkan di dalam air (Sudarmodjo, 2008). Teknik 

hidroponik memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk berkualitas, selain 

itu sistem hidroponik tidak tergantung dengan musim sehingga tanaman dapat 

ditanam sepanjang tahun dan dapat ditanam di lahan yang sempit dengan sistem 

greenhouse (Suhardiyanto 2009). 

Salah satu tanaman alternatif yang dapat diterapkan dalam sistem 

hidroponik adalah jagung. Jagung dipilih karena memiliki kandungan karbohidrat 

dan protein yang cukup tinggi sebagai sumber pakan ternak. Jagung yang di 

gunakan sebagai pakan tenak disebut fodder jagung. Fodder jagung dengan sistem 

hidroponik memiliki banyak keunggulan yaitu penanamannya yang mudah, 
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mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, waktu pemanenan yang lebih singkat 

dan tidak memerlukan banyak lahan karena dapat dibuat dengan rak-rak bersusun. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penanaman 

fodder jagung dengan sistem hidroponik adalah media tanam dan umur 

pemanenan. Media tanam sangat diperlukan sebagai tempat tumbuh dan tempat 

penyimpanan unsur hara maupun air. Media tanam dan umur pemanenan juga 

dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pertumbuhan fodder jagung dengan 

sistem hidroponik. Berdasar uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh jenis media tanam dan umur pemanenan yang paling baik 

untuk diterapkan pada penanaman fodder jagung dengan sistem hidroponik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasakan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh jenis media tanam terhadap pertumbuhan biji dan 

produksi fodder jagung (Zea mays) hidroponik pada umur panen berbeda. 

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh jenis media 

tanam terhadap pertumbuhan biji dan produksi fodderjagung (zea mays) 

hidroponik pada umur panen berbeda. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharap dapat digunakan sebagai referensi 

penggunaan berbagai media tanam dan umur panen fodder jagung sebagai 

alternatif sumber hijauan yang berkesinambungan . 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Jagung merupakan salah satu tanaman pangan paling penting di Indonesia 

dan mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional, mengingat 

fungsinya yang multiguna, sebagai sumber pangan, pakan, dan bahan baku 

industri (Moelyohadi, dkk. 2012). 

Prinsip dasar tanaman secara hidroponik adalah suatu upaya merekayasa 

alam dengan menciptakan dan mengatur suatu kondisi lingkungan yang ideal bagi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga ketergantungan tanaman 

terhadap alam dapat dikendalikan.Sistem hidroponik dapat dimanfaatkan untuk 

mengoptimalkan penyediaan pakan ternak yang berkualitas dan 

berkesinambungan. Salah satu jenis budidaya tanaman yang bisa diaplikasikan 

dengan sistem hidroponik adalah jagung. 

Hidroponik fodder jagung merupakan salah satu sistem tanam yang dapat 

dijadikan sebagai solusi untuk penyediaan hijauan bagi ternak ruminansia, karena 

dengan sistem hidroponik penanaman dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa 

dipengaruhi oleh musim sehingga dapat mengatasi kekurangan pakan hijauan 
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khususnya saat musim kemarau (Prihartini, 2014). Menurut Suhardiyanto (2009) 

bahwa fodder jagung hidroponik dapat dijadikan solusi untuk penyediaan hijauan 

bagi ternak ruminansia. Fodder jagung hidroponik dapat ditanam pada lahan yang 

relatif sempit, selain itu sistem hidroponik dapat ditanam sepanjang tahun tanpa 

tergantung oleh musim sehingga kekurangan hijauan pakan pada musim kemarau 

dapat diatasi. 

Elemen dasar yang dibutuhkan tanaman untuk kebutuhan tumbuh 

sebenarnya bukanlah tanah, melainkankesediaan cadangan makanan serta air yang 

terkandung dalam tanah yang terserap oleh akar dan juga dukungan yang 

diberikan tanah dalam pertumbuhan.Akar tanaman yang tumbuh akan menyerap 

air dan zat-zat vital dari media, yang berarti tanpa tanah pun, suatu tanaman dapat 

tumbuh asalkan diberikan cukup air (Nicholls, 2003). 

Media  tanam yang  baik  merupakan  media  yang  dapat mendukung  

pertumbuhan  dan  kehidupan tanaman.  Penunjang  keberhasilan  dari sistem  

budidaya  hiroponik  adalah  media yang  bersifat  porus  dan  aerasi  baik serta 

nutrisi  yang  tercukupi  untuk  pertumbuhan tanaman  (Perwitasari,  2012). Media 

tanaman merupakan faktor penentu berhasil tidaknya suatu kualitas dan kuantitas 

tanaman yang dihasilkan.  

Berdasarkan beberapa penelitian hidroponik yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa macam media padat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman. Azizah (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

perlakuan antara media tanam dengan jenis pupuk berpengaruh sangat nyata 

terhadap semua variabel pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat. 

Menurut hasil penelitian Mas’ud dan Hidayati (2009) nutrisi dan media tanam 

yang berbeda memberikan hasil yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman selada. 

Media Pasir sering digunakan sebagai media tanam alternatif untuk 

menggantikan fungsi tanah. Namun pasir memiliki pori-pori berukuran besar 

(pori-pori makro) (Putra, Harjoko dan Widijanto, 2013). Prihmantoro dan Indriani 

(2005) menjelaskan bahwa untuk budidaya hidroponik media pasir dapat 

digunakan berulang kali setelah dibersihkan lagi, tetapi kekurangan dari media 

pasir adalah berat dan porositas kurang dibandingkan dengan arang sekam. 

Pecahan batu bata merupakan media tanam yang berfungsi untuk 

melekatnya akar. Semakin kecil ukuran dari pecahan batu bata tersebut, maka 

kemampuan daya serapnya terhadap air akan semakin baik, selain itu ukuran yang 

semakin kecil juga akan membuat sirkulasi udara dan kelembaban disekitar akar 

tanaman berlangsung lebih baik (Anonim, 2007). Batu bata mempunyai 

kemampuan drainase dan aerasi yang baik. Semakin kecil ukurannya, kemampuan 

daya serap batu bata terhadap air maupun unsur hara akan semakin baik 

(Wagiman dan Sitanggang, 2007). 

Umur panen pada hidroponik fodder jagung juga mempengaruhi 

pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Peningkatan produksi segar tanaman 
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diiring dengan peningkatan produksi kering (Mansyur, dkk 2005). Umur 

pemotongan berpengaruh terhadap produksi segar dan produksi kering. (Fuskhah, 

dkk. 2009).  Semakin tua umur pemotongan maka semakin tinggi produksi namun 

berbanding terbalik dengan kualitas pakan (kandungan serat kasar meningkat, 

protein kasar menurun). Peningkatan produksi nutrisi disebabkan karena produksi 

segar gamal yang terus meningkat seiring lamanya umur pemotongan. (Savitri, 

Sudarwati dan Hermanto, 2014) 

Berdasarkan pemikiran diatas, dengan perlakuan perbedaan media tanam 

(air, pasir dan serbuk bata) dan umur panen (7 hari, 14 hari dan 18 hari) diduga 

memiliki pengaruh terhadap presentase biji yang tumbuh, rerata panjang akar, 

rerata panjang tanaman, produksi Bahan kering (BK), produksi Serat Kasar (SK), 

dan produksi Protein Kasar (PK). Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

  

Media Pasir dan air 
Dapat menyimpan air 

dengan baik sehingga 

pertumbuhan tanaman 

lebih optimal 

Media serbuk bata 

dan air 
 Dapat menyimpan air 

dengan baik sehingga 

pertumbuhan tanaman 

lebih optimal 

7 hari 21 hari 14 hari 7 hari 21 hari 14 hari 7 hari 

Kontinuitas ketersediaan hijauan 

Solusi alternatif 

Fodder jagung 

hidroponik 
 

Media air 
Mudah kering karena 

tidak dapat menyimpan 

air dengan baik sehingga 

pertumbuhan tanaman 

kurang optimal 

% Biji yang tumbuh 

Panjang akar 

Tinggi tanaman 

Produksi Bahan Kering 

Produksi Serat Kasar 

Produksi Protein Kasar 

Hidroponik fodder jagung: 

solusi untuk penyediaan 

hijauan bagi ternak 

terutama ruminansia, 

karena dapat dilakukan 

sepanjang tahun tanpa 

dipengaruhi oleh musim 

sehingga dapat mengatasi 

kekurangan pakan hijauan 

khususnya saat musim 

kemarau (Prihartini, 

2014). 

Keunggulan Hidroponik: 

 Pertumbuhan dan 

produksi tanaman lebih 

terjamin. 

 Perawatan lebih praktis 

 Lebih bersih 

 Hasil produksi 

berkesinambungan 

 Dapat dibudidayakan di 

luar musim.  

 Dapat dilakukan pada 

lahan yang terbatas 

 (Efriyadi, 2013) 
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1.6 Hipotesis 

a. Penggunaan media tanam pasir dan air maupun serbuk bata dan air 

memberikan hasil lebih baik daripada media air terhadap presentase biji 

yang tumbuh, rerata panjang akar, rerata panjang tanaman, produksi Bahan 

kering (BK), produksi Serat Kasar (SK), dan produksi Protein Kasar (PK). 

b. Umur panen meningkatkan hasil dari presentase biji yang tumbuh, rerata 

panjang akar, rerata panjang tanaman, produksi Bahan kering (BK), 

produksi Serat Kasar (SK), dan produksi Protein Kasar (PK). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gambaran Umum Jagung 

Jagung termasuk beberapa spesies Gramineae  tumbuhan C4 (daur C4) di 

daerah tropis karena sebagian besar senyawa yang pertama kali dihasilkan adalah 

senyawa dengan 4 atom karbon yaitu asam malat dan asam aspartat (Ai, 2012). 

Tanaman jagung termasuk famili rumput-rumputan (Graminae) dari subfamili 

nyadeae. Tanaman ini mempunyai nilai ekonomis tinggi, selain buahnya sebagai 

sumber protein nabati dan sumber karbohidrat; hasil sampingnya seperti daun, 

tongkol, kelobot dan dedak jagung dapat dimanfaatkan sebagai sebagai komponen 

pakan ternak, baik secara langsung maupun setelah melalui proses pengolahan. 

Selain diberikan dalam bentuk segar, jerami jagung dapat dikeringkan atau diolah 

menjadi pakan awet seperti pelet, cubes dan disimpan untuk cadangan pakan 

ternak (Nulik et al. 2006). 

Tanaman jagung secara taksonomi digolongkan (Zakariah, 2012) sebagai 

berikut : 

Kingdom   : Plantae  

Divisio   : Spermatophyta  

Sub Divisio  : Angiospermae 

Classis   : Monocotyledone 

Ordo    : Graminae  

Familia   : Graminaceae 

Genus    : Zea 

Species   : Zea mays 

Jagung disebut juga tanaman berumah satu (monoceous) karena bunga 

jantan dan bunga betina terdapat dalam satu tanaman. Bunga betina (tongkol) 

muncul dari axillary apical tajuk. Bunga jantan (tassel) berkembang dari titik 

tumbuh apikal diujung tanaman. Rambut jagung (silk) adalah pemanjangan dari 

saluran stylar ovary yang matang pada tongkol. Hampir 95% dari persariannya 

berasal dari serbuk sari tanaman lain, dan hanya 5% yang berasal dari serbuk sari 

tanaman sendiri, karena itu disebut juga tanaman bersari bebas (cross pollinated 

crop) (Aria dan Chozin, 2009).Buah jagung terdiri atas tongkol, biji, dan daun 

pembungkus. Biji jagung mempunyai bentuk, warna dan kandungan endosperm 

yang bervariasi, tergantung pada jenisnya. Biji jagung tersusun dalam barisan 

yang melekat secara lurus atau berkelok-kelok dan berjumlah antara 8 – 20 baris 

biji. Biji jagung terdiri atas tiga bagian utama, yaitu kulit biji (seedcoat), 

endosperm dan embrio (Murni dan Arif, 2008). 

Tanaman jagung membutuhkan air sekitar 100-140 ml/bulan, sehingga 

waktu penanaman harus memperhatikan curah hujan dan penyebarannya. 

Penanaman dimulai bila curah hujan sudah mencapai 100 mm/bulan dan untuk 

mengetahui ini perlu dilakukan pengamatan curah hujan dan pola distribusinya 
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selama 10 tahun ke belakang agar waktu tanam dapat ditentukan dengan baik dan 

tepat (Parwati dkk, 2008). 

Jagung mempunyai akar serabut dengan tiga macam akar, yaitu (a) akar 

seminal, (b) akar adventif, dan (c) akar kait atau penyangga. Akar seminal adalah 

akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Pertumbuhan akar seminal akan 

melambat setelah plumula muncul ke permukaan tanah dan pertumbuhan akar 

seminal akan berhenti. Akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari 

buku di ujung mesokotil, kemudian setelah akar adventif berkembang dari tiap 

buku secara berurutan dan terus keatas antara 7-10 buku, semuanya di bawah 

permukaan tanah. Akar adventif berkembang menjadi serabut akar tebal. Akar 

seminal hanya sedikit berperan dalam siklus hidup jagung. Akar adventif berperan 

dalam pengambilan air dan hara. Perkembangan akar jagung (kedalaman dan 

penyebarannya) bergantung pada varietas, pengolahan tanah, fisik dan kimia 

tanah, keadaan air tanah, dan pemupukan. Akar jagung dapat dijadikan indikator 

toleransi tanaman terhadap cekaman aluminium. Tanaman yang toleran 

aluminium, tudung akarnya terpotong dan tidak mempunyai bulu-bulu akar 

(Syafruddin, 2002). 

Pertumbuhan jagung dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap yaitu (1) 

fase perkecambahan, saat proses imbibisi air yang ditandai dengan pembengkakan 

biji sampai dengan sebelum munculnya daun pertama; (2) fase pertumbuhan 

vegetative, yaitu fase mulai munculnya daun pertama yang terbuka sempuna 

sampai tasseling dan sebelum keluarnya bunga betina (silking), fase ini 

diidentifikasi dengan jumlah daun yang berbentuk; (3) fase reproduktif, yaitu fase 

pertumbuhan setelah silking sampai masak fisiologi (Subekti dkk, 2006) 

Tabel 1. Kandungan nutrisi tebon jagung berdasarkan umur panen 

No Jenis Bahan BK(%) PK(%) LK(%) SK(%) TDN(%) 

1 Tebon jagung umur 

panen 34-56 hari 

91,1 10,7 2,1 30,5 59 

2 Tebon jagung umur 
panen 56-70 hari 

92,2 9,9 1,9 29,6 54,3 

3 Tebon jagung umur 
panen 99-112 hari 

91,3 9,2 2,3 25,7 49,6 

Sumber: Fitri (2015) 

 

2.2 Hidroponik Fodder 

Hidroponik adalah suatu istilah yang digunakan untuk bercocok tanam 

tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya serta menggunakan campuran 

nutrisi esensial yang dilarutkan di dalam air (Sudarmodjo, 2008). Hidroponik 

fodder jagung merupakan salah satu teknik tanam yang dapat dijadikan sebagai 

solusi untuk penyediaan hijauan bagi ternak ruminansia, karena dengan sistem 

hidroponik ini penanaman dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa dipengaruhi 

oleh musim sehingga dapat mengatasi kekurangan pakan hijauan khususnya saat 
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musim kemarau (Prihartini, 2014).Sistem hidroponik dapat ditanam di lahan yang 

sempit dengan sistemgreen house (Suhardiyanto, 2009). 

Sistem hidroponik yang dilakukan tanpa menggunakan media tanah dapat 

menjadi solusi alternatif untuk efisiensi penggunaan lahan juga pengaruh dari 

kondisi lingkungan pertanaman yang tidak ideal dapat diminimalisir, sesuai 

dengan pernyataan Wijayani dan Widodo (2005) bahwa dengan sistem hidroponik 

dapat diatur kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban relatif dan intensitas 

cahaya, bahkan faktor curah hujan dapat dihilangkan sama sekali dan serangan 

hama penyakit dapat diperkecil. Menurut Roidah (2014) bahwa sistem dari 

tanaman hidroponik ini adalah sebagai berikut: (1) Memberikan bahan makanan 

dalam larutan mineral atau nutrisi yang diperlukan tanaman dengan cara siram 

atau diteteskan. (2) Melalui teknik ini dapat dipelihara lebih banyak tanaman 

dalam satuan ruang yang lebih sempit. Bahkan, tanpa media tanah dapat 

dipelihara sejumlah tanaman lebih produktif. (3) Sistem dari tanaman hidroponik 

ini harus bebas pestisida sehingga tidak ada serangan hama danpenyakit. (4) 

Aeroponik adalah modifikasi hidroponik terbaru, tanaman diletakkan diatas 

Styrofoam hingga akarnya menggantung. 

Hidroponik dapat mengurangi resiko serangan hama dan penyakit, tidak 

seperti teknik bercocok tanam secara konvensional (di tanah) yang rentan tehadap 

gangguan hama penyakit dan kerusakan akibat air hujan serta erosi karena 

bercocok tanam secara hidroponik umumnya dilakukan di dalam greenhouse. 

(Alhadidkk, 2016). 

Sistem hidroponik memiliki keuntungan yaitu (1) Keberhasilan tanaman 

untuk tumbuh dan berproduksi lebih terjamin. (2) Perawatan lebih praktis dan 

gangguan hama lebih terkontrol. (3) Pemakaian pupuk lebih hemat (efisien). (4) 

Tanaman yang mati lebih mudah diganti dengan tanaman yang baru. (5) Tidak 

membutuhkan banyak tenaga kasar karena metode kerja lebih hemat dan memiliki 

standarisasi.(6) Tanaman dapat tumbuh lebih pesat dan dengan keadaan yang 

tidak kotor dan rusak. (7) Hasil produksi lebih continue dan lebih tinggi 

disbanding dengan penanama ditanah. (8) Harga jual hidroponik lebih tinggi dari 

produk non-hidroponik. (9) Beberapa jenis tanaman dapat dibudidayakan di luar 

musim. (10) Tidak ada resiko kebanjiran,erosi, kekeringan, atau ketergantungan 

dengan kondisi alam. (11) Tanaman hidroponik dapat dilakukan pada lahan atau 

ruang yang terbatas, misalnya di atap, dapur atau garasi. Sistem hidroponik 

memiliki kelemahan yaitu (1) Investasi awal yang mahal. (2) Memerlukan 

keterampilan khusus untuk menimbang dan meramu bahan kimia (3) Ketersediaan 

dan pemeliharaan perangkat hidroponik agak sulit (Efriyadi, 2018). 

Menurut Suhardiyanto (2009), beberapa kelebihan hidroponik 

dibandingkan dengan penanaman di media tanah antara lain adalah kebersihannya 

lebih mudah terjaga, tidak ada masalah berat seperti pengolahan tanah dan gulma, 

penggunaan pupuk dan air sangat efisien, tanaman dapat diusahakan terus tanpa 

tergantung musim, tanaman berproduksi dengan kualitas yang tinggi, 
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produktivitas tanaman lebih tinggi, tanaman lebih mudah diseleksi dan dikontrol 

dengan baik dan dapat diusahakan di lahan yang sempit. 

Fodder adalah istilah untuk tanaman yang digunakan sebagai pakan 

ternak. Menurut Ahmed (2011), fodder adalah tumbuhan yang diberikan pada 

ternak untuk menyediakan nutrien yang diperlukan ternak, pemberiannya dapat 

berupa hijauan segar maupun kering, bentuk biji-bijian maupun umbi, atau dalam 

bentuk silase. Tumbuhan fodder dapat diperoleh dari hasil budidaya maupun dari 

habitat alaminya di padangan. 

Hidroponik fodder jagung merupakan salah satu sistem tanam yang dapat 

dijadikan sebagai solusi untuk penyediaan hijauan bagi ternak ruminansia, karena 

dengan sistem hidroponik penanaman dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa 

dipengaruhi oleh musim sehingga dapat mengatasi kekurangan pakan hijauan 

khususnya saat musim kemarau (Prihartini, 2014).  Keunggulan lain dari jagung 

yang ditanam dengan sistem hidroponik yaitu biji jagung memiliki waktu 

pertumbuhan yang cepat sehingga dapat diproduksi dalam waktu singkat. 

 

2.3 Prosedur Hidroponik Fodder Jagung 

Benih jagung yang digunakan terlebih dahulu disortir dengan cara 

direndam. Benih yang mengambang dibuang karena menandakan bahwa benih 

tersebut sudah tidak baik. Kemudian benih ditiriskan ±1,5 kg. Benih yang sudah 

ditimbang di siram dengan menggunakan air hangat 50ºC dan didiamkan selama  

24 jam. Jagung yang telah di rendam kemudian di tebar di atas nampan yang  

sebelumnya telah diberi lobang agar tidak menyebabkan air tergenang.Setiap 

nampan di isi sebanyak 100 g benih.Kemudian ditutup menggunakan kain hitam 

agar kelembabannya tetap terjaga. Benih jagung disemprot dengan air, 

penyemprotan hanya dilakukan pada hari pertama dan kedua. Pada hari ke-2 akan 

mulai muncul tunas kecil dan bakal akar. Kain hitam yang digunakan kemudian 

disingkirkan, seterusnya dilakukan penyiraman secara rutin dimulai dari jam 6 

pagi sampai jam 10 malam (Pampang, 2017). 

Skarifikasi (pelukaan kulit benih) adalah cara untuk memberikan kondisi 

benih yang impermeabel menjadi permeabel melalui penusukan; pembakaran, 

pemecahan, pengikiran, dan penggoresan dengan bantuan pisau, jarum, pemotong 

kuku, kertas, amplas, dan alat lainnya (Schmidt, 2000). Proses  skarifikasi  

menyebabkan  kulit  biji  menjadi  lebih  lunak  dan tipis,  sehingga  

mempermudah  proses  imbibisi  untuk  perkecambahan  dan  dapat 

menghilangkan masa dormansi benih (Juhanda dkk., 2013). 

Benih untuk fodder biasanya mulai berkecambah dalam waktu 24 jam dan 

dalam waktu 5-8 hari sudah tumbuh dengan ketinggian skitar 15-20 cm. Setelah 

fodder diambil dari nampan, langsung bisa dibrikan pada ternak kambing. Ternak 

kambing bisa memakan keseluruhan bagian fodder, baik daun, batang, dan akar. 

(Buntaran, 2016). Keseragaman perkecambahan sangat penting untuk 
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mendapatkan hasil yang tinggi. Perkecambahan tidak seragam terjadi jika daya 

tumbuh benih rendah (Subekti, dkk. 2008). 

 

2.3.1 Kepadatan Biji 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Melisa (2014) hasil terbaik 

produksi untuk jagung hidroponik adalah dengan kepadatan benih 3,5 kg/m
2
 

dengan pupuk bioslurry tempat penanaman (nampan) yang akan digunakan 

dengan ukuran 50x50 cm, maka per m
2
 membutuhkan 4 nampan. Sehingga untuk 

kepadatan 3 kg/m
2
, 1 kg benih jagung dibagi menjadi 4 (masing-masing 250 g). 

Hal tersebut juga dilakukan untuk kepadatan 3 kg/m
2
. Menurut penelitian Kalsum 

(2017), Benih jagung yang digunakan dalam penelitian sebanyak 100 gram untuk 

nampan dengan ukuran 32 cm x 25 cm. Sedangkan Kide et al (2015) menyatakan 

bahwa biji kecambah yang telah bekecambah selama kurang lebih 24-36 jam, 

disebarkan secara merata pada tray sebanyak 500 gram per tray dengan ukuran 1,8 

ft
2 

dan ketebalan 1,5-2 cm.   

 

2.3.2 Umur Panen 

Pemanenan dilakukan apabila sudah memenuhi 10x berat benih atau 

ketebalan akar kira-kira 5 cm (Sulistiyo, 2015). Benih   untukfodder biasanya 

mulai berkecambah dalam waktu 24 jam dan dalam waktu 5–8   hari   sudah   

tumbuh   dengan   ketinggian   sekitar   15-20  cm (Buntaram, 2016). 

Arif (2010) bahwa untuk memperoleh mutu fisiologis yang tinggi panen 

sebaiknya dilakukan tepat waktu, yaitu pada saat mencapai masak 

fisiologis.Andrianton (2010) bahwa umur tanaman pada saat pemotongan sangat 

berpengaruh terhadap kandungan gizinya. Semakin tua umur tanaman pada saat 

pemotongan, semakin berkurang kadar proteinnya. Tanaman pada umur muda 

kualitasnya lebih baik karena kadar proteinnya lebih tinggi. 

Umur 7 hari tanaman masih mengalami fase pertumbuhan akar dan masih 

terdapat biji. Akar memiliki peran yang sangat penting untuk suatu tanaman 

menyerap unsur hara serta memperkuat dirinya untuk memperkuat dirinya untuk 

tumbuh besar (Alhadi, Triyono and Haryono, 2016). Umur panen yang lebih lama 

memiliki kesempatan lebih banyak bagi sel tanaman untuk menyusun serabut 

dinding selnya sehingga kadar serat kasar yang merupakan struktur utama dinding 

sel menjadi semakin banyak jumlahnya. Umur  panen  yang  dilakukan   yakni  

hingga  umur  14  hari  tanaman  fodder  jagung  masih  tergolong  muda sehingga  

kandungan serat kasarnya tidak tertalu tinggi (Gardner, et al 1991). Menurut 

pendapat  Ella  (2002)  yang  menyatakan  bahwa  hijauan  yang  dipanen  muda  

memiliki kandungan protein dan kadar airnya tinggi tetapi kadar seratnya rendah. 

 

2.4 Media Tanam 

Media tanam merupakan media tumbuh bagi tanaman yang dapat 

memasok sebagian unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Media tanam 
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atau media tumbuh merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang 

pertumbuhan tanaman secara baik. Media tanaman menjadi tempat penyediaan 

sebagian besar unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman (Prakoso, 2013). 

Media  tanam yang  baik  merupakan  media  yang  dapat mendukung  

pertumbuhan  dan  kehidupan tanaman.  Penunjang  keberhasilan  dari sistem  

budidaya  hiroponik  adalah  media yang  bersifat  porus  dan  aerasi  baik serta 

nutrisi  yang  tercukupi  untuk  pertumbuhan tanaman  (Perwtasari  dkk,  2012). 

Media tanaman merupakan faktor penentu berhasil tidaknya suatu kualitas dan 

kuantitas tanaman yang dihasilkan. 

Syarat media tanam hidroponik yaitu dapat dijadikan tempat berpijak 

tanaman, mampu mengikat air dan unsur hara yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan tanaman, mempunyai drainase dan aerasi yang baik, dapat 

mempertahankan kelembaban disekitar akar tanaman, dan tidak mudah lapuk. 

Jenis hidroponik dapat dibedakan dari media yang digunakan untuk berdiri 

tegaknya tanaman. Media tersebut biasanya bebas dari unsur hara (steril), 

sementara itu pasokan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dialirkan ke dalam 

tersebut melalui pipa atau disiramkan secara manual. Media tanam tersebut dapat 

berupa kerikil, pasir, gabus, arang, zeolite atau tanpa media agregat air (hanya 

air), yang paling penting dalam menggunakan media tanam tersebut harus bersih 

dari hama sehingga tidak mumbuhkan hama atau penyakit lainnya (Istiqomah, 

2006) . 

Manipulasi  media  tumbuh  yang  tepat  adalah  dengan  membuat 

komposisi  media tanam yang  dapat  mempertahankan  kelembaban   dalam 

waktu  relatif  lebih  lama. Media tanam yang  terlalu  lembab  mengakibatkan 

akar tanaman rentan terhadap serangan jamur, sedangkan media yang terlalu 

porous  juga  tidak  baik  untuk  tanaman  karena  kekurangan  air  bisa 

menyebabkan  daun  menguning  dan  keriput  (Agromedia,  2007). Kelembaban 

dan aerasi yang baik dari suatu media sangat diperlukan untuk pertumbuhan akar 

yang maksimal karena efektifitas pemupukan atau pemberian larutan nutrisi 

dipengaruhi oleh media tanam. Terganggunya respirasi akar dapat menyebabkan 

akar tidak berkembang dengan baik sehingga akar kurang mampu menyerap unsur 

hara yang diberikan. Kurangnya oksigen disekitar perakaran tanaman dapat 

mengurangi kemampuan akar dalam menyerap air dan mineral dalam jumlah yang 

cukup untuk pertumbuhan tanaman serta dapat menyebabkan terjadinya 

akumulasi racun (Morgan, 2000). 

Pecahan bata merupakan media tanam yang berfungsi untuk melekatkan 

akar. Semakin kecil ukuran dari pecahan batu bata tersebut, maka kemampuan 

daya serapnya terhadap airakan semakin baik, selain itu ukuran yang semakin 

kecil juga akan membuat sirkulasi udara dan kelembaban disekitar akar tanaman 

berlangsung lebih baik. 

Media tumbuh tanaman merupakan salah satu faktor yang harus 

diperhatikan, sebab mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman 
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untuk mendapatkan hasil yang optimal (Fatimah dan Handarto, 2008). Media 

tanam berfungsi sebagai tempat melekatnya akar, juga sebagai penyedia hara bagi 

tanaman (Agustien dan Suhardjono (2017). 

 

 

 

2.5 Pertumbuhan dan Produksi Hijauan Jagung   

Tinggi tanaman dihitung dari pangkal batang hingga ruas batang terakhir 

sebelum bunga.Tinggi tanaman merupakan ukuran tanaman yang sering diamati 

sebagai indikator pertumbuhan maupun sebagai parameter untuk mengukur 

pengaruh lingkungan atau perlakuan yang diterapkan karena tinggi tanaman 

merupakan ukuran pertumbuhan yang paling mudah dilihat (Sitompul dan 

Guritno, 1995). 

Prihartini (2014) yang menyatakan bahwa rata-rata presentase biji jagung 

tumbuh sebesar 46,44%-68,89%. Sedangkan pada penelitian Sulistiyo (2015) 

menyatakan bahwa perkecambahan tertinggi sebesar 68,89%. Kasmiyati, dkk 

(2015) bahwa biji dikatakan berkecambah bila radikulanya telah tumbuh 

memanjang sebesar 2 mm. Pertumbuhan kecambah meliputi panjang radikula, 

panjang plumula, panjang kecambah, berat basah dan berat kering kecambah. 

Sitompul dan Murtini (2012) bahwa tinggi tanaman dihitung dari pangkal 

batang hingga ruas batang terakhir sebelum bunga. Tinggi tanaman merupakan 

ukuran tanaman yang sering diamati sebagai indikator pertumbuhan maupun 

sebagai parameter untuk mengukur pengaruh lingkungan atau perlakuan yang 

diterapkan karena tinggi tanaman merupakan ukuran pertumbuhan yang paling 

mudah dilihat. 

Proporsi bahan kering yang dikandung oleh rumput berubah seiring 

dengan umur tanaman, semakin tua tanaman maka akan lebih sedikit kandungan 

airnya dan proporsi dinding sel lebih tinggi. Apabila kandungan dinding sel yang 

dimiliki tanaman lebih besar maka tanaman tersebut akan lebih banyak 

mengandung bahan kering (Seseray dkk, 2013). Semakin lama umur panen 

tanaman maka kandungan serat kasarnya semakin tinggi, sebaliknya terlalu awal 

atau dilakukan pemanenan pada umur yang pendek, hijauan tersebut akan selalu 

dalam keadaan muda sehingga kandungan protein dan kadar airnya tinggi tetapi 

kadar seratnya rendah (Widayanti 2008). Peningkatan kandungan protein kasar 

fodder jagung juga dipengaruhi rendahnya kadar air yang berdampak pada 

semakin tingginya bahan kering dan protein juga akan meningkat Juharis (2017). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi penelitian dan waktu penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Laboratorium Industri Pakan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

16Januari sampai 27 Februari 2019. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian terdiri dari Bahan dan alat yang digunakan saat 

penelitian: 

 

3.2.1 Bahan 

Bahan yang digunakan untuk penanaman hidroponik: 

1. Biji jagung sebanyak 10,8 kg dengan harga Rp 6000/kg, biji jagung 

didapat dari pasar di daerah Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, 

Jawa Tengah 

2. Air, pasir, dan serbuk bata untuk media tanam 

 

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan untuk penanaman hidroponik antara lain: 

1. Nampan berukuran berukuran 33x25 cm yang telah dilubangi sebanyak 9 

lubang 

2. Beaker glass (500 ml)  

3. Tanur 

4. Timbangan 

5. Pita ukur 

6. Alat tulis 

7. Kamera 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) pola tersarang dengan 3 

perlakuan utama dan 3 perlakuan tersarang masing-masing 3 ulangan yang 

tercantum sebagai berikut: 

M1= Media tanam air 

M2= Media tanam pasir dan air 

M3= Media tanam serbuk batu bata dan air 

L1= Umur panen 7 hari 

L2= Umur panen 14 hari 

L3= Umur panen 21 hari 
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Pada penelitian ini, saat fodder jagung berumur 15 hari mulai layu 

sehingga pada hari ke 18 dilakukan pemanenan 

Tabel 2. Tabulasi data ulangan 

Perlakuan M1 M2 M3 

Ulangan L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1 M1L1U1 M1L2U1 M1L3U1 M2L1U1 M2L2U1 M2L3U1 M3L1U1 M3L2U1 M3L3U1 

2 M1L1U2 M1L2U2 M1L3U2 M2L1U2 M2L2U2 M2L3U2 M3L1U2 M3L2U2 M3L3U2 

3 M1L1U3 M1L2U3 M1L3U3 M2L1U3 M2L2U3 M2L2U3 M3L1U3 M3L2U3 M3L3U3 

  

Keterangan: M= media tanam, L= umur panen,  

                     U =ulangan  

  

3.4 Prosedur Penelitian 

1) Persiapan atau sortir biji jagung.  

Tujuan untuk mengidentifikasi dan mensortir biji yang tidak baik. Hal ini 

dilakukan dengan cara yaitu: 

a) Diambil sejumlah sampel biji  jagung yang digunakan dalam 

penelitian. 

b) Sampel jagung diletakkan di dalam beaker glass, kemudian 

dituangkan sejumlah air sampai beaker glass hampir penuh, diaduk 

dan diamati karakteristik biji yang mengapung. 

c) Berdasarkan karakteristik biji jagung yang mengapung maka 

dilakukan sortir biji jagung yang tidak baik dari biji jagung yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

2) Persiapan tempat dan media tanam 

a) Disiapkan pasir dan serbuk batu bata, lalu ditanur dengan suhu 550°C-

600°C selama 3 jam dengan tujuan untuk menghilangkan unsur hara 

pada pasir dan serbuk bata, didinginkan kemudian dicuci dengan air 

sampai bersih. 

b) Disiapkan nampan berukuran 33 cm x 27 cm, kemudian dilubangi sisi 

nampan secara diagonal sebanyak 5 lubang. Nampan P2 ditambahkan 

pasir setebal 0,5 cm, nampan P3 ditambah serbuk bata setebal 0,5 cm. 

3) Penanaman dan pemeliharaan 

a) Diambil biji jagung yang telah disortir sebanyak ±240 gram untuk 

masing-masing perlakuan. Biji direndam dalam air selama 24 jam dan 

ditiriskan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepadatan biji sesuai 

penelitian Kide et al (2015). 

b) Disiapkan tempat atau media tanam sesuai perlakuan (air, pasir, dan 

batu bata). 

c) Ditaburkan biji jagung pada media tanam secara merata. 

d) Disiram menggunakan air sebanyak 500 ml 1 kali sehari. 

e) Diamati daya kecambah dan pertumbuhan tanaman jagung 
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f) Tanaman jagung hidroponik siap dipanen sesuai perlakuan umur 

panen yaitu 7 hari, 14 hari dan 18 hari 

4) Pemanenan Fodder Jagung 

a) Fodder jagung dipanen pada umur 7 hari, 14 hari dan 18 hari. 

Pemanenan fodder jagung dilakukan dengan cara dibersihkan terlebih 

dahulu hijauan jagung fodder dari media tanam. 

b) setelah bersih, kemudian diangin-anginkan sampai tidak ada air yang 

menetes dari tanaman jagung. 

c) Dilakukan penimbangan tanaman jagung dan dicatat beratnya 

d) Dilakukan pengukuran pertumbuh tanaman yaitu panjang akar, 

panjang batang dan daun 

e) Dihitung rasio batang, daun dan akar 

f) Dihitung presentase biji yang tumbuh dan mati. 

g) Diukur produksi hijauan jagung segar 

 

3.5 Variabel Penelitian 

 Variabel  yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

 1. Persentase biji yang tumbuh, panjang akar, dan tinggi tanaman 

   Perhitungan presentasi biji yang tumbuh dan tidak tumbuh dapat  

 dihitung dengan rumus yaitu sebagai berikut: 

 Presentasi biji yang tumbuh:  

 

 

sumber: Sutopo (2004) 

 Panjang akar dan tinggi tanaman diperoleh dari rata-rata  

pengukuran pada sampel. 

2. Poduksi BK, SK, dan PK 

  a.  Produksi hijauan segar diperoleh dari hasil pembagian hijauan  

    dari tiap unit percobaan 

  b. Produksi BK = Produksi segar x % BK 

  c. Produksi SK = Produksi BK x % SK 

  d. Produksi PK = Produksi BK x % PK 

 

3.6 Analisis Data 

  Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan ditabulasi 

menggunakan Microsoft Excel 2013. Hasil rata-rata yang diperoleh dilanjutkan 

dengan analisis statistik menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

(Yitnosumartono, 1993). Apabila diperoleh hasil yang berbeda atau signifikan 

maka dilanjutkan dengan Uji jarak Berganda Duncan (UJBD) (Steel dan Torrie, 

1993). Model matematika Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang adalah 

sebagai berikut: 

 

x 100% 
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Keterangan : 

Yijk        = Respon yang diamati 

µ            = Nilai tengah umum 

Ti            = Pengaruh faktor Ake-i 

Βj(i)        = Pengaruh faktor B ke-j yang tersarang pada faktor A 

 𝒊𝒋(𝒌) =Eror akibat perlakuan ke-j dan perlakuan ke-k pada ulangan ke-i 

i              = 1, 2, 3 

j              = 1, 2, 3 

k             = 1, 2, 3 

 

3.7 Batasan Istilah 

Fodder              :istilah untuk tanaman yang digunakan sebagai pakan ternak 

untuk menyediakan nutrien yang diperlukan ternak 

Hijauan: semua bahan pakan yang diberikan kepada ternak yang terdiri  atas daun-

daunan yang berasal dari rumput-rumputan, tanaman biji-

bijian/jenis kacang-kacangan. 

Hidroponik        : hidroponik adalah suatu istilah yang digunakan untuk bercocok 

tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya 

Media tanam     : media tanam merupakan media tumbuh bagi tanaman yang 

dapat memasok sebagian unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh 

tanaman. 

Umur panen : umur tanaman ketika dilakuan pemotongan  

Pasir                  : material bahan bangunan/agregat paling penting yang harus ada 

dalam setiap proses pembangunan dengan ukuran 0,6-2 mm. 

Serbuk bata       : material bahan pembuat diding. Terbuat dari tanah liat yang 

dibakar sampai berwara kemera-merahan 

Yijk= µ + Ti + βj(i) +  𝒊𝒋(𝒌) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Persentase Biji Yang Tumbuh 

Berdasar analisis varian (ANOVA) presentase biji yang tumbuh (Lampiran 

10) menunjukkan bahwa media tanam dan umur panen tidak memberikan 

pengaruh nyata (P>0,05) terhadap presentase biji yang tumbuh. Rata-rata 

persentase biji yang tumbuh pada media air (M1) sebesar 91,33%, media pasir dan 

air (M2) sebesar 91,25%, dan media serbuk bata dan air (M3) sebesar 91,35%. 

Tabel 3.Rata-rata presentase biji yang tumbuh (%) 

Media 

Tanam 

Umur Panen 
Rata-rata 

L1 L2 L3 

M1 91,08 ± 2,52
 

91,42 ± 1,56
 

91,51 ± 1,29
 

91,33±1,63 

M2 90,91 ± 2,07
 

90,36 ± 1,09
 

92,48 ± 0,98
 

91,25±1,58 

M3 92,39 ± 3,71
 

90,66 ± 1,74
 

91,01 ± 2,55
 

91,35±2,54 

Keterangan: M1:media air, M2:media pasir dan air;M3:media serbuk bata dan air, 

L1:umur panen 7 hari,  L2:umur panen 14 hari, L3:umur panen 18 

hari. 

 

Data Tabel 3 menunjukkan bahwa media serbuk bata dan air (M3) 

cenderung memberikan presentase biji tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 

91,35%. Presentase biji tumbuh pada penelitian ini lebih tinggi dibanding dengan 

presentase tumbuh biji jagung pada penelian Prihartini (2014) yang menyatakan 

bahwa rata-rata presentase biji jagung tumbuh sebesar 46,44%-68,89%. Menurut 

penelitian Sulistiyo (2015) menyatakan bahwa perkecambahan tertinggi sebesar 

68,89%.  

Media tanam tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

persentase biji yang tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa baik perlakuan 

penggantian media air (M1) dengan media pasir dan air (M2) maupun media 

serbuk bata dan air (M3) tidak memberikan perbedaan  pada presentase biji yang 

tumbuh, akan tetapi dilihat dari presentase perlakuan media serbuk batadan air 

(M3) cenderung memiliki presentase tertinggi yaitu 91,35%. Hal tersebut 

dikarenakan serbuk batamampu menyimpan air lebih banyak sehingga lebih 

lembab dibanding media lain sehingga biji jagung lebih mudah tumbuh meskipun 

tidak signifikan. 

Umur panen juga tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

persentase biji yang tumbuh. Hal ini menunjukkan berapapun umur panen yang 

digunakan, tidak memberikan perbedaan pada presentase biji yang tumbuh. Bila 

dilihat dari numeriknya, ada kecenderungan persentase tertinggi ketika umur 

panen 18 hari (L3) yaitu 92,48%. 

Perhitungan persentase perkecambahan dilakukan pada saat pemanenan 

dengan menghitung biji yang timbuh maupun tidak tumbuh. Kategori biji tumbuh 
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yaitu bila radikulanya telah mencapai lebih dari 2 mm. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Kasmiyati, dkk (2015) bahwa biji dikatakan berkecambah bila 

radikulanya telah tumbuh memanjang sebesar 2 mm. Pertumbuhan kecambah 

meliputi panjang radikula, panjang plumula, panjang kecambah, berat basah dan 

berat kering kecambah. Tingginya presentase biji yang tumbuh akan berpengaruh 

pada produksi tanaman hijauan jagung hidroponik, maka perlu untuk 

memperhatikan tingginya presentase biji yang tumbuh 

 

4.2 Panjang Akar Hijauan Jagung Hidroponik 

Hasil analisis varian (ANOVA) panjang akar (Lampiran 11) didapat 

bahwa media taman tidak memberi pengaruh nyata terhadap panjang akar 

tanaman hijauan jagung hidroponik, sedangkan umur panen memberikan 

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

jagung hidroponik. Rata-rata panjang akar hijauan jagung hidroponik pada media 

air (M1) sebesar 12,5 cm/hari, media pasir dan air (M2) sebesar 18,11 cm/hari, 

dan media serbuk bata dan air (M3) sebesar 14,72 cm/hari. 

Tabel 4. Rata-rata analisis rata-rata panjang akar hijauan jagung hidroponik 

(cm/hari) 

Media 

Tanam 

Umur Panen 
Rata-rata 

L1 L2 L3 

M1 10,50  ± 1,20
a
 12,33 ± 1,26

b
 14,67 ± 2,51

c
 12,5 ± 1,66 

M2 12,17 ± 0,76
a
 13,50 ±  1,04

b
 20,67 ±  2,08

c
 18,11 ± 1,29 

M3 12,00 ± 1,32
a
 14,33 ± 133

b
 17,83 ± 1,26

c
 14,72 ± 1,28 

Keterangan: M1:media air, M2:media pasir dan air;M3:media serbuk bata dan air, 

L1:umur panen 7 hari,  L2:umur panen 14 hari, L3:umur panen 18 

hari. Superskrip yang berbeda pada baris yang sama pada masing-

masing variabel variabel menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Data Tabel 4 menunjukkan bahwa media dengan perlakuan pasir dan air 

(M2) memberikan hasil terbaik pada rata-rata panjang akar yaitu 18,11 cm/hari. 

Media dengan perlakuan pasir dan air (M2) cenderung memberikan hasil tertingi 

karena pasir lebih mampu menopang akar tanaman, lebih baik dalam menyimpan 

air sehingga pertumbuhan tanaman lebih optimal juga aerasi dan kelembaban pada 

pasir lebih baik dibanding media lain. Hal ini Sesuai pernyataan Morgan (2000) 

bahwa kelembaban dan aerasi yang baik dari suatu media sangat diperlukan untuk 

pertumbuhan akar yang maksimal. Terganggunya respirasi akar akan 

menyebabkan berkurangnya kemampuan akar untuk menyerap air dan unsur hara. 

Pada penelitian ini diketahui bahwa media tidak memberi pengaruh yang 

nyata terhadap panjang akar tanaman hijauan jagung hidroponik. Secara numerik, 

media yang cenderung memberikan hasil tertinggi adalah media pasir dan air. Hal 
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ini dikarenakan media pasir dan air menurut pernyataan Prihmantoro dan Indriani 

(2005) bahwa untuk budidaya hidroponik media pasir dapat digunakan berulang 

kali setelah dibersihkan lagi, tetapi kekurangan dari media pasir adalah berat dan 

porositas kurang bila dibanding media lain seperti arang sekam, gabus, atau 

zeolite. 

Umur panen diketahui memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

panjang akar tanaman. Umur panen 18 hari (L3) memberikan nilai tertinggi pada 

panjang akar yaitu 20,67 cm/hari. Umur panen berkorelasi positif terhadap 

pertumbuhan akar. Semakin lama umur panen maka semakin panjang akar dari 

tanaman tersebut.   

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh dua faktor 

yakni faktor dalam dan luar tanaman. Faktor dalam sering digambarkan sebagai 

kemampuan genetis yang dimiliki oleh suatu tanaman. Faktor luar adalah faktor 

yang berasal dari luar tamanan, seperti faktor lingkungan 

 

4.3 Tinggi Tanaman Hijauan Jagung Hidroponik 

Sesuai analisis varian (ANOVA) tinggi tanaman (Lampiran 12) didapat 

bahwa media taman dan umur panen memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01). Rata-rata tinggi tanaman hijauan jagung hidroponik pada media air 

(M1) sebesar 25,44 cm/hari, media pasir dan air (M2) sebesar 29,33 cm/hari, dan 

media serbuk bata dan air (M3) sebesar 27,44 cm/hari. 

Tabel 5. Rata-rata tinggi tanaman hijauan jagung hidroponik (cm/hari) 

Media 

Tanam 

Umur Panen 
Rata-rata 

L1 L2 L3 

M1 18,50 ± 0,50
a 

25,00 ± 2,00
b 

32,83 ± 1,04
c 

25,44±1,18
 

M2 19,83 ± 1,75
a 

30,00 ± 2,78
b 

38,17 ± 0,76
c 

29,33±0,71
 

M3 18,33 ± 0,76
a 

28,17 ± 3,01
b 

35,83 ± 0,29
c 

27,44 ± 2,60
 

Keterangan: M1:media air, M2:media pasir dan air;M3:media serbuk bata dan air, 

L1:umur panen 7 hari,  L2:umur panen 14 hari, L3:umur panen 18 

hari. Superskrip yang berbeda pada baris yang sama pada masing-

masing variabel variabel menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Data Tabel 5 menunjukkan bahwa media dengan perlakuan pasir dan air 

(M2) cederung memberikan tinggi tanaman lebih cepat tinggi yaitu 29,33 cm/hari 

dan  umur panen 18 hari (L3) memberikan rata-rata tinggi tanaman paling tinggi 

yaitu 38,17 cm/hari. Rata-rata tinggi tanaman jagung hidroponik pada perlakuan 

umur panen 7 hari (L1) yaitu 18,89 cm/hari, umur panen 14 hari (L2) yaitu 27,72 

cm/hari, dan umur panen 18 hari (L3) yaitu 35,61 cm/hari. Menurut pernyataan 

Suryani (2018) bahwa pada umur 7 hari pemotongan tinggi tanaman yang diukur 

dari batang hingga daun, rata-rata berkisar antara 15,65-21,69 cm/hari. Berbeda 
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dengan penelitian Prihartini (2014) yang menjelaskan bahwa rata-rata tinggi 

tanaman hijauan jagung hidroponik pada umur 13 hari sebesar 16,08 cm/hari. 

Rata-rata tinggi tanaman jagung hidroponik pada perlakuan umur panen 7 

hari (L1) yaitu 14,22 cm/hari, umur panen 14 hari (L2) yaitu 15,79 cm/hari, dan 

umur panen 18 hari (L3) yaitu 17,72 cm/hari. Dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan akar pada jagung di umur 7 hari mengalami perkembangan yang 

pesat dibanding dengan setelahnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Alhadi, 

Triyono and Haryono (2016) bahwa pada umur 7 hari tanaman masih mengalami 

fase pertumbuhan akar dan masih terdapat biji. Akar memiliki peran yang sangat 

penting untuk suatu tanaman menyerap unsur hara serta memperkuat dirinya 

untuk memperkuat dirinya untuk tumbuh besar. 

Media yang cederung memberi hasil terbaik pada pertumbuhan tinggi 

tanaman adalah media pasir dan air (M2). Hal ini dikarenakan pasir yang sering 

digunakan untuk pengganti media tanah liat ini, memiliki keunggulan dapat 

menyimpan air dengan baik dan memiliki aerasi yang baik. Hal ini sesuai 

pendapat Perwitasari,  dkk (2012) bahwa media  tanam yang  baik  merupakan  

media  yang  dapat mendukung  pertumbuhan  dan  kehidupan tanaman.  

Penunjang  keberhasilan  dari sistem  budidaya  hiroponik  adalah  media yang  

bersifat  porus  dan  aerasi  baik serta nutrisi  yang  tercukupi  untuk  pertumbuhan 

tanaman  

Umur panen juga berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung, karena biji 

dengan umur panen yang lama akan memiliki waktu yang lebih cukup untuk 

mencapai pertumbuhan yang maksimal. Sehingga, penentuan umur panen yang 

tepat sangat diperlukan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Hal ini 

sesuai pendapat dari Arif (2010) bahwa untuk memperoleh mutu fisiologis yang 

tinggi panen sebaiknya dilakukan tepat waktu, yaitu pada saat mencapai masak 

fisiologis. 

Pengukuran tinggi tanaman dalam penelitian ini dihitung dari ujung batang 

hingga ujung daun. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sitompul dan Murtini 

(2012) bahwa tinggi tanaman dihitung dari pangkal batang hingga ruas batang 

terakhir sebelum bunga. Tinggi tanaman merupakan ukuran tanaman yang sering 

diamati sebagai indikator pertumbuhan maupun sebagai parameter untuk 

mengukur pengaruh lingkungan atau perlakuan yang diterapkan karena tinggi 

tanaman merupakan ukuran pertumbuhan yang paling mudah dilihat. 

 

4.4 Produksi Bahan Kering (BK) Tanaman Hijauan Jagung Hidroponik 

Berdasarkan analisis varian (ANOVA)produksi bahan kering (Lampiran 

14) diketahui bahwa pengaruh media tanam memberikan pengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap produksi bahan kering (BK) hijauan jagung hidroponik.Sedangkan umur 

panen memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap produksi bahan 

kering (BK) hijauan jagung hidroponik.Rata-rata produksi bahan kering (BK) 

tanaman hijauan jagung hidroponik pada media air (M1) sebesar 
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22,55ton/Ha/panen, media pasir dan air (M2) sebesar 14,58ton/Ha/panen, dan 

media serbuk bata dan air (M3) sebesar 12,43ton/Ha/panen. 

 

 

 

Tabel 6. Rata-rata produksi bahan kering tanaman hijauan jagung hidroponik  

(ton/Ha/panen) 

Faktor A 
Faktor B 

Rata-rata 
L1 L2 L3 

M1 27,61 ± 1,18
c 

20,38 ± 3,17
c 

18,79 ± 3,28
c 

22,55 ± 2,54
C 

M2 21,12 ± 5,00
b 

11,52 ± 1,36
b 

11,11 ± 1,43
b 

 14,58 ± 2,60
B 

M3 15,97 ± 3,65
a 

10,89 ± 0,55
a 

10,43 ± 1,08
a 

12,43 ± 1,76
A 

Keterangan: M1:media air, M2:media pasir dan air;M3:media serbuk bata dan air, 

L1:umur panen 7 hari,  L2:umur panen 14 hari, L3:umur panen 18 

hari. Superskrip yang berbeda pada baris yang sama pada masing-

masing variabel variabel menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Data Tabel 5 menunjukkan media air (M1) memberikan rata-rata produksi 

bahan kering (BK) paling tinggi yaitu sebesar 27,61 ton/Ha/panen. Sedangkan 

media serbuk bata dan air (M3) memberikan rata-rata produksibahan kering (BK) 

terendah yaitu sebesar 10,43 ton/Ha/panen.Hal ini dikarenakan pertumbuhan pada 

media air lebih lambat dibanding media pasir dan air atau serbuk bata dan air. 

Sehingga bahan kering pada media air akan lebih tinggi dibanding media 

lain.Pada dasarnya, semakin cepat pertumbuhan tanaman maka akan semakin 

banyak menyerap air sehingga produksi bahan keringnya akan semakin kecil. 

Diketahui rata-rata tinggi tanaman hijauan jagung hidroponik pada media air (M1) 

sebesar 25,44 cm, media pasir dan air (M2) sebesar 29,33 cm, dan media serbuk 

bata dan air (M3) sebesar 27,44 cm. 

Semakin lama umur panen maka hasil produksi BK akan semakin 

menurun. Produksi bahan kering (BK) tertinggi yaitu pada umur panen 7 hari (L1) 

sebesar 27,61ton/Ha/panen. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Savitri,dkk 

(2014) bahwa tanaman yang berusia tua terjadi penebalan dinding sel yang 

mengakibatkan kandungan BK meningkat. Menurut pendapat dari Seseray, dkk 

(2013) proporsi bahan kering yang dikandung oleh rumput berubah seiring dengan 

umur tanaman, semakin tua tanaman maka akan lebih sedikit kandungan airnya 

dan proporsi dinding sel lebih tinggi. Apabila kandungan dinding sel yang 

dimiliki tanaman lebih besar maka tanaman tersebut akan lebih banyak 

mengandung bahan kering. 

Hal ini dikarenakan pada saat pemanenan 7 hari (L1) masih terdapat benih 

utuh yang belum tumbuh dengan baik. Sehingga penyerapan air dan mineral 

belum maksimal. Menurut pendapat Zabed et al (2016) saat pemanenan biomassa 
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hijauan jagung, produksi bahan keringnya  akan lebih tinggi karena pada 

kepadatan tanaman masih terdapat benih utuh yang tidak tumbuh baik sehingga 

penyerapan air dan mineral dari tanaman akan semakin berkurang. Selain itu 

keadaan tanaman dan lingkungan juga sangat mempengaruhi produksi BK 

tanaman. Kondisi tanaman jagung hidroponik pada saat penelitian dengan umur 

panen 18 hari (L3) banyak mengalami kebusukan dikarenakan kelembaban 

lingkungan yang terlalu tinggi. Hal ini diduga menjadi faktor yang mempengaruhi 

produksi BK. 

 

4.5 Produksi Serat Kasar (SK) Tanaman Hijauan Jagung Hidroponik 

Hasil analisis varian (ANOVA) produksi serat kasar (Lampiran 16)  

didapat bahwa media tanam memberi pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

produksi serat kasar (SK) tanaman hijauan jagung hidroponik. Media tanam 

terbaik adalah media air (M1).Sedangkan umur panen tidak memberikan pengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap produksi serat kasar (SK) tanaman hijauan jagung 

hidroponik. Rata-rata produksi serat kasar (SK) tanaman hijauan jagung 

hidroponik pada media air (M1) sebesar 4,34 ton/Ha/panen, media pasir dan air 

(M2) sebesar 2,66 ton/Ha/panen, dan media serbuk bata dan air (M3) sebesar 2,58 

ton/Ha/panen. 

Tabel 7. Rata-rata produksi serat kasar tanaman hijauan jagung hidroponik 

(ton/Ha/panen)
 

Faktor A 
Faktor B 

Rata-rata 
L1 L2 L3 

M1 3,33 ± 0,12 4,70 ± 0,72 5,00 ± 1,34 4,34 ± 0,73
B 

M2 2,19 ± 0,21 2,85 ± 0,42 2,94 ± 0,49 2,66 ± 0,37
A 

M3 2,17 ± 0,30 2,69 ± 0,26 2,88 ± 0,24 2,58 ± 0,26
A 

Keterangan: M1:media air; M2:media pasir dan air;M3:media serbuk bata dan air, 

L1:umur panen 7 hari,  L2:umur panen 14 hari, L3:umur panen 18 

hari. Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama pada masing-

masing variabel variabel menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Data Tabel 7 menunjukkan media air (M1) memberikan rata-rata produksi 

serat kasar (SK) paling tinggi yaitu sebesar 5 ton/Ha/panen, sedangkan media 

serbuk bata dan air (M3) memberikan rata-rata produksi serat kasar (SK) terendah 

yaitu sebesar 2,17 ton/Ha/panen. Hal ini dikarenakan bahan kering pada media air 

(M1) lebih tinggi dibanding media pasir dan air (M2) atau serbuk bata dan air 

(M3). Sehingga serat kasar pada media air juga lebih tinggi dibanding media lain. 

Semakin tinggi bahan kering pada tanaman maka serat kasarnya juga akan 

semakin tinggi. Rata-rata produksi bahan kering (BK) tanaman hijauan jagung 

hidroponik pada media air (M1) sebesar 22,55 ton/Ha/panen, media pasir dan air 
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(M2) sebesar 14,58 ton/Ha/panen, dan media serbuk bata dan air (M3) sebesar 

12,43 ton/Ha/panen. 

Data produksi serat kasar pada penelitian ini, semakin lama umur panen 

maka produksi serat kasar hijauan jagung hidroponik cenderung meningkat. 

Sehingga dapat diketahui bahwa semakin lama umur panen juga menjadi salah 

satu faktor tingginya produksi SK pada suatu hijauan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Ella  (2002)  yang  menyatakan  bahwa  hijauan  yang  dipanen  muda  

memiliki kandungan protein dan kadar airnya tinggi tetapi kadar seratnya rendah. 

Didukung oleh pernyataan Widayanti (2008) menyatakan bahwa semakin lama 

umur panen tanaman maka kandungan serat kasarnya semakin tinggi, sebaliknya 

terlalu awal atau dilakukan pemanenan pada umur yang pendek, hijauan tersebut 

akan selalu dalam keadaan muda sehingga kandungan protein dan kadar airnya 

tinggi tetapi kadar seratnya rendah. 

Produksi serat kasar pada penelitian ini berkisar 2,17-5 ton/Ha/panen 

dengan kadar serat kasar 10,74-29,09% sedangkan menurutFitri (2015) bahwa 

kadar serat kasar pada tebon jagung dengan umur panen99-112 hari yaitu 25,7%. 

Maka, dapat kita ketahui bahwa kandungan serat kasar tebon jagung umur panen 

99-112 hari dengan fodder jagung hidroponik umur panen 7-18 hari tidak berbeda 

secara signifikan. 

 

4.6 Produksi Protein Kasar (PK) Tanaman Hijauan Jagung Hidroponik 

Hasil analisis varian (ANOVA) produksi protein kasar (Lampiran 18)  

didapat bahwa media tanamdan umur panen memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01), terhadap produksi protein kasar (PK). Rata-rata produksi protein 

kasar (PK) tanaman hijauan jagung hidroponik pada media air (M1) sebesar 3,46 

ton/Ha/panen, media pasir dan air (M2) sebesar 2,92 ton/Ha/panen, dan media 

serbuk bata dan air (M3) sebesar 1,58 ton/Ha/panen. 

Tabel 8. Rata-rata produksi protein kasar tanaman hijauan jagung hidroponik 

(ton/Ha/panen) 

Faktor A 
Faktor B 

Rata-rata 
L1 L2 L3 

M1 3,48 ± 0,10 3,62 ± 0,45 3,27 ± 0,70 3,46 ± 0,42
C 

M2 2,17 ± 0,16 1,86 ± 0,42 1,74 ± 0,23 2,92 ± 0,18
B 

M3 2,22 ± 0,43 1,76 ± 0,15 1,65 ± 0,18 1,58 ± 0,26
A 

Keterangan: M1:media air, M2:media pasir dan air;M3:media serbuk bata dan air, 

L1:umur panen 7 hari,  L2:umur panen 14 hari, L3:umur panen 18 

hari. Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama pada masing-

masing variabel menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Data Tabel 8 menunjukkan bahwa media air (M1) memberikan rata-rata 

produksi Protein Kering (PK) paling tinggi yaitu sebesar 3,48 ton/Ha/panen. 
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Sedangkan media serbuk bata dan air (M3) memberikan rata-rata produksi PK 

terendah yaitu sebesar 1,65 ton/Ha/panen. 

Umur panen pada penelitian tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

produksi PK. Produksi PK tertinggi yaitu pada umur panen 7 hari (L1) sebesar 

3,48 ton/Ha/panen. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Andrianton (2010) 

bahwa umur tanaman pada saat pemotongan sangat berpengaruh terhadap 

kandungan gizinya. Semakin tua umur tanaman pada saat pemotongan, semakin 

berkurang kadar proteinnya. Tanaman pada umur muda kualitasnya lebih baik 

karena kadar proteinnya lebih tinggi. 

Faktor yang mempengaruhi tingginya protein adalah bahan kering pada 

tanaman karena protein terkandung pada bahan kering. Menurut Juharis (2017) 

bahwa peningkatan kandungan protein kasar fodder jagung juga dipengaruhi 

rendahnya kadar air yang berdampak pada semakin tingginya bahan kering dan 

protein juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Xiao et al. (2017), 

yang menyatakan bahwa kemampuan tanaman untuk menyerap air adalah 60–

80% dapat menurun hingga 15-19% ketika ketersediaan sumber nutrient berupa 

air dan mineral tidak tersedia kembali, sehingga mengakibatkan kandungan 

protein didalam bahan mengalami peningkatan. 

Produksi protein kasar pada penelitian ini berkisar 1,65-3,62 ton/Ha/panen 

dengan kadar bahan kering 6,45-17,77% sedangkan menurut Fitri (2015) bahwa 

kadar protein kasar pada tebon jagung dengan umur panen 99-112 hari yaitu 

9,2%. Maka, dapat kita ketahui bahwa kandungan protein kasar fodder jagung 

hidroponik umur panen 7-18 hari lebih tinggi dibanding tebon jagung umur panen 

99-112 hari. Hal ini dikarenakan umur pemanenan yang lebih muda sehingga 

kadar protein dalam tanaman lebih tinggi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa 

1. Penggunaan media tanamair merupakan media terbaik terhadap produksi 

bahan kering, produksi serat kasar, dan produksi protein kasar. 

2. Hasil terbaik dari persentase biji tumbuh, panjang akar, panjang tanaman, 

dan produksi serat kasaradalah pada umur panen 18 hari. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut terhadap pengaruh interval penyiraman terhadap pertumbuhan dan produksi 

tanaman jagung (Zea mays) hidroponik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Persentase Biji Yang Tumbuh 

Berdasar analisis varian (ANOVA) presentase biji yang tumbuh (Lampiran 

10) menunjukkan bahwa media tanam dan umur panen tidak memberikan 

pengaruh nyata (P>0,05) terhadap presentase biji yang tumbuh. Rata-rata 

persentase biji yang tumbuh pada media air (M1) sebesar 91,33%, media pasir dan 

air (M2) sebesar 91,25%, dan media serbuk bata dan air (M3) sebesar 91,35%. 

Tabel 3.Rata-rata presentase biji yang tumbuh (%) 

Media 

Tanam 

Umur Panen 
Rata-rata 

L1 L2 L3 

M1 91,08 ± 2,52
 

91,42 ± 1,56
 

91,51 ± 1,29
 

91,33±1,63 

M2 90,91 ± 2,07
 

90,36 ± 1,09
 

92,48 ± 0,98
 

91,25±1,58 

M3 92,39 ± 3,71
 

90,66 ± 1,74
 

91,01 ± 2,55
 

91,35±2,54 

Keterangan: M1:media air, M2:media pasir dan air;M3:media serbuk bata dan air, 

L1:umur panen 7 hari,  L2:umur panen 14 hari, L3:umur panen 18 

hari. 

 

Data Tabel 3 menunjukkan bahwa media serbuk bata dan air (M3) 

cenderung memberikan presentase biji tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 

91,35%. Presentase biji tumbuh pada penelitian ini lebih tinggi dibanding dengan 

presentase tumbuh biji jagung pada penelian Prihartini (2014) yang menyatakan 

bahwa rata-rata presentase biji jagung tumbuh sebesar 46,44%-68,89%. Menurut 

penelitian Sulistiyo (2015) menyatakan bahwa perkecambahan tertinggi sebesar 

68,89%.  

Media tanam tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

persentase biji yang tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa baik perlakuan 

penggantian media air (M1) dengan media pasir dan air (M2) maupun media 

serbuk bata dan air (M3) tidak memberikan perbedaan  pada presentase biji yang 

tumbuh, akan tetapi dilihat dari presentase perlakuan media serbuk batadan air 

(M3) cenderung memiliki presentase tertinggi yaitu 91,35%. Hal tersebut 

dikarenakan serbuk batamampu menyimpan air lebih banyak sehingga lebih 

lembab dibanding media lain sehingga biji jagung lebih mudah tumbuh meskipun 

tidak signifikan. 

Umur panen juga tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

persentase biji yang tumbuh. Hal ini menunjukkan berapapun umur panen yang 

digunakan, tidak memberikan perbedaan pada presentase biji yang tumbuh. Bila 

dilihat dari numeriknya, ada kecenderungan persentase tertinggi ketika umur 

panen 18 hari (L3) yaitu 92,48%. 

Perhitungan persentase perkecambahan dilakukan pada saat pemanenan 

dengan menghitung biji yang timbuh maupun tidak tumbuh. Kategori biji tumbuh 
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yaitu bila radikulanya telah mencapai lebih dari 2 mm. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Kasmiyati, dkk (2015) bahwa biji dikatakan berkecambah bila 

radikulanya telah tumbuh memanjang sebesar 2 mm. Pertumbuhan kecambah 

meliputi panjang radikula, panjang plumula, panjang kecambah, berat basah dan 

berat kering kecambah. Tingginya presentase biji yang tumbuh akan berpengaruh 

pada produksi tanaman hijauan jagung hidroponik, maka perlu untuk 

memperhatikan tingginya presentase biji yang tumbuh 

 

4.2 Panjang Akar Hijauan Jagung Hidroponik 

Hasil analisis varian (ANOVA) panjang akar (Lampiran 11) didapat 

bahwa media taman tidak memberi pengaruh nyata terhadap panjang akar 

tanaman hijauan jagung hidroponik, sedangkan umur panen memberikan 

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

jagung hidroponik. Rata-rata panjang akar hijauan jagung hidroponik pada media 

air (M1) sebesar 12,5 cm/hari, media pasir dan air (M2) sebesar 18,11 cm/hari, 

dan media serbuk bata dan air (M3) sebesar 14,72 cm/hari. 

Tabel 4. Rata-rata analisis rata-rata panjang akar hijauan jagung hidroponik 

(cm/hari) 

Media 

Tanam 

Umur Panen 
Rata-rata 

L1 L2 L3 

M1 10,50  ± 1,20
a
 12,33 ± 1,26

b
 14,67 ± 2,51

c
 12,5 ± 1,66 

M2 12,17 ± 0,76
a
 13,50 ±  1,04

b
 20,67 ±  2,08

c
 18,11 ± 1,29 

M3 12,00 ± 1,32
a
 14,33 ± 133

b
 17,83 ± 1,26

c
 14,72 ± 1,28 

Keterangan: M1:media air, M2:media pasir dan air;M3:media serbuk bata dan air, 

L1:umur panen 7 hari,  L2:umur panen 14 hari, L3:umur panen 18 

hari. Superskrip yang berbeda pada baris yang sama pada masing-

masing variabel variabel menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Data Tabel 4 menunjukkan bahwa media dengan perlakuan pasir dan air 

(M2) memberikan hasil terbaik pada rata-rata panjang akar yaitu 18,11 cm/hari. 

Media dengan perlakuan pasir dan air (M2) cenderung memberikan hasil tertingi 

karena pasir lebih mampu menopang akar tanaman, lebih baik dalam menyimpan 

air sehingga pertumbuhan tanaman lebih optimal juga aerasi dan kelembaban pada 

pasir lebih baik dibanding media lain. Hal ini Sesuai pernyataan Morgan (2000) 

bahwa kelembaban dan aerasi yang baik dari suatu media sangat diperlukan untuk 

pertumbuhan akar yang maksimal. Terganggunya respirasi akar akan 

menyebabkan berkurangnya kemampuan akar untuk menyerap air dan unsur hara. 

Pada penelitian ini diketahui bahwa media tidak memberi pengaruh yang 

nyata terhadap panjang akar tanaman hijauan jagung hidroponik. Secara numerik, 

media yang cenderung memberikan hasil tertinggi adalah media pasir dan air. Hal 
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ini dikarenakan media pasir dan air menurut pernyataan Prihmantoro dan Indriani 

(2005) bahwa untuk budidaya hidroponik media pasir dapat digunakan berulang 

kali setelah dibersihkan lagi, tetapi kekurangan dari media pasir adalah berat dan 

porositas kurang bila dibanding media lain seperti arang sekam, gabus, atau 

zeolite. 

Umur panen diketahui memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

panjang akar tanaman. Umur panen 18 hari (L3) memberikan nilai tertinggi pada 

panjang akar yaitu 20,67 cm/hari. Umur panen berkorelasi positif terhadap 

pertumbuhan akar. Semakin lama umur panen maka semakin panjang akar dari 

tanaman tersebut.   

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh dua faktor 

yakni faktor dalam dan luar tanaman. Faktor dalam sering digambarkan sebagai 

kemampuan genetis yang dimiliki oleh suatu tanaman. Faktor luar adalah faktor 

yang berasal dari luar tamanan, seperti faktor lingkungan 

 

4.3 Tinggi Tanaman Hijauan Jagung Hidroponik 

Sesuai analisis varian (ANOVA) tinggi tanaman (Lampiran 12) didapat 

bahwa media taman dan umur panen memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01). Rata-rata tinggi tanaman hijauan jagung hidroponik pada media air 

(M1) sebesar 25,44 cm/hari, media pasir dan air (M2) sebesar 29,33 cm/hari, dan 

media serbuk bata dan air (M3) sebesar 27,44 cm/hari. 

Tabel 5. Rata-rata tinggi tanaman hijauan jagung hidroponik (cm/hari) 

Media 

Tanam 

Umur Panen 
Rata-rata 

L1 L2 L3 

M1 18,50 ± 0,50
a 

25,00 ± 2,00
b 

32,83 ± 1,04
c 

25,44±1,18
 

M2 19,83 ± 1,75
a 

30,00 ± 2,78
b 

38,17 ± 0,76
c 

29,33±0,71
 

M3 18,33 ± 0,76
a 

28,17 ± 3,01
b 

35,83 ± 0,29
c 

27,44 ± 2,60
 

Keterangan: M1:media air, M2:media pasir dan air;M3:media serbuk bata dan air, 

L1:umur panen 7 hari,  L2:umur panen 14 hari, L3:umur panen 18 

hari. Superskrip yang berbeda pada baris yang sama pada masing-

masing variabel variabel menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Data Tabel 5 menunjukkan bahwa media dengan perlakuan pasir dan air 

(M2) cederung memberikan tinggi tanaman lebih cepat tinggi yaitu 29,33 cm/hari 

dan  umur panen 18 hari (L3) memberikan rata-rata tinggi tanaman paling tinggi 

yaitu 38,17 cm/hari. Rata-rata tinggi tanaman jagung hidroponik pada perlakuan 

umur panen 7 hari (L1) yaitu 18,89 cm/hari, umur panen 14 hari (L2) yaitu 27,72 

cm/hari, dan umur panen 18 hari (L3) yaitu 35,61 cm/hari. Menurut pernyataan 

Suryani (2018) bahwa pada umur 7 hari pemotongan tinggi tanaman yang diukur 

dari batang hingga daun, rata-rata berkisar antara 15,65-21,69 cm/hari. Berbeda 
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dengan penelitian Prihartini (2014) yang menjelaskan bahwa rata-rata tinggi 

tanaman hijauan jagung hidroponik pada umur 13 hari sebesar 16,08 cm/hari. 

Rata-rata tinggi tanaman jagung hidroponik pada perlakuan umur panen 7 

hari (L1) yaitu 14,22 cm/hari, umur panen 14 hari (L2) yaitu 15,79 cm/hari, dan 

umur panen 18 hari (L3) yaitu 17,72 cm/hari. Dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan akar pada jagung di umur 7 hari mengalami perkembangan yang 

pesat dibanding dengan setelahnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Alhadi, 

Triyono and Haryono (2016) bahwa pada umur 7 hari tanaman masih mengalami 

fase pertumbuhan akar dan masih terdapat biji. Akar memiliki peran yang sangat 

penting untuk suatu tanaman menyerap unsur hara serta memperkuat dirinya 

untuk memperkuat dirinya untuk tumbuh besar. 

Media yang cederung memberi hasil terbaik pada pertumbuhan tinggi 

tanaman adalah media pasir dan air (M2). Hal ini dikarenakan pasir yang sering 

digunakan untuk pengganti media tanah liat ini, memiliki keunggulan dapat 

menyimpan air dengan baik dan memiliki aerasi yang baik. Hal ini sesuai 

pendapat Perwitasari,  dkk (2012) bahwa media  tanam yang  baik  merupakan  

media  yang  dapat mendukung  pertumbuhan  dan  kehidupan tanaman.  

Penunjang  keberhasilan  dari sistem  budidaya  hiroponik  adalah  media yang  

bersifat  porus  dan  aerasi  baik serta nutrisi  yang  tercukupi  untuk  pertumbuhan 

tanaman  

Umur panen juga berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung, karena biji 

dengan umur panen yang lama akan memiliki waktu yang lebih cukup untuk 

mencapai pertumbuhan yang maksimal. Sehingga, penentuan umur panen yang 

tepat sangat diperlukan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Hal ini 

sesuai pendapat dari Arif (2010) bahwa untuk memperoleh mutu fisiologis yang 

tinggi panen sebaiknya dilakukan tepat waktu, yaitu pada saat mencapai masak 

fisiologis. 

Pengukuran tinggi tanaman dalam penelitian ini dihitung dari ujung batang 

hingga ujung daun. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sitompul dan Murtini 

(2012) bahwa tinggi tanaman dihitung dari pangkal batang hingga ruas batang 

terakhir sebelum bunga. Tinggi tanaman merupakan ukuran tanaman yang sering 

diamati sebagai indikator pertumbuhan maupun sebagai parameter untuk 

mengukur pengaruh lingkungan atau perlakuan yang diterapkan karena tinggi 

tanaman merupakan ukuran pertumbuhan yang paling mudah dilihat. 

 

4.4 Produksi Bahan Kering (BK) Tanaman Hijauan Jagung Hidroponik 

Berdasarkan analisis varian (ANOVA)produksi bahan kering (Lampiran 

14) diketahui bahwa pengaruh media tanam memberikan pengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap produksi bahan kering (BK) hijauan jagung hidroponik.Sedangkan umur 

panen memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap produksi bahan 

kering (BK) hijauan jagung hidroponik.Rata-rata produksi bahan kering (BK) 

tanaman hijauan jagung hidroponik pada media air (M1) sebesar 
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22,55ton/Ha/panen, media pasir dan air (M2) sebesar 14,58ton/Ha/panen, dan 

media serbuk bata dan air (M3) sebesar 12,43ton/Ha/panen. 

 

 

 

Tabel 6. Rata-rata produksi bahan kering tanaman hijauan jagung hidroponik  

(ton/Ha/panen) 

Faktor A 
Faktor B 

Rata-rata 
L1 L2 L3 

M1 27,61 ± 1,18
c 

20,38 ± 3,17
c 

18,79 ± 3,28
c 

22,55 ± 2,54
C 

M2 21,12 ± 5,00
b 

11,52 ± 1,36
b 

11,11 ± 1,43
b 

 14,58 ± 2,60
B 

M3 15,97 ± 3,65
a 

10,89 ± 0,55
a 

10,43 ± 1,08
a 

12,43 ± 1,76
A 

Keterangan: M1:media air, M2:media pasir dan air;M3:media serbuk bata dan air, 

L1:umur panen 7 hari,  L2:umur panen 14 hari, L3:umur panen 18 

hari. Superskrip yang berbeda pada baris yang sama pada masing-

masing variabel variabel menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Data Tabel 5 menunjukkan media air (M1) memberikan rata-rata produksi 

bahan kering (BK) paling tinggi yaitu sebesar 27,61 ton/Ha/panen. Sedangkan 

media serbuk bata dan air (M3) memberikan rata-rata produksibahan kering (BK) 

terendah yaitu sebesar 10,43 ton/Ha/panen.Hal ini dikarenakan pertumbuhan pada 

media air lebih lambat dibanding media pasir dan air atau serbuk bata dan air. 

Sehingga bahan kering pada media air akan lebih tinggi dibanding media 

lain.Pada dasarnya, semakin cepat pertumbuhan tanaman maka akan semakin 

banyak menyerap air sehingga produksi bahan keringnya akan semakin kecil. 

Diketahui rata-rata tinggi tanaman hijauan jagung hidroponik pada media air (M1) 

sebesar 25,44 cm, media pasir dan air (M2) sebesar 29,33 cm, dan media serbuk 

bata dan air (M3) sebesar 27,44 cm. 

Semakin lama umur panen maka hasil produksi BK akan semakin 

menurun. Produksi bahan kering (BK) tertinggi yaitu pada umur panen 7 hari (L1) 

sebesar 27,61ton/Ha/panen. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Savitri,dkk 

(2014) bahwa tanaman yang berusia tua terjadi penebalan dinding sel yang 

mengakibatkan kandungan BK meningkat. Menurut pendapat dari Seseray, dkk 

(2013) proporsi bahan kering yang dikandung oleh rumput berubah seiring dengan 

umur tanaman, semakin tua tanaman maka akan lebih sedikit kandungan airnya 

dan proporsi dinding sel lebih tinggi. Apabila kandungan dinding sel yang 

dimiliki tanaman lebih besar maka tanaman tersebut akan lebih banyak 

mengandung bahan kering. 

Hal ini dikarenakan pada saat pemanenan 7 hari (L1) masih terdapat benih 

utuh yang belum tumbuh dengan baik. Sehingga penyerapan air dan mineral 

belum maksimal. Menurut pendapat Zabed et al (2016) saat pemanenan biomassa 
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hijauan jagung, produksi bahan keringnya  akan lebih tinggi karena pada 

kepadatan tanaman masih terdapat benih utuh yang tidak tumbuh baik sehingga 

penyerapan air dan mineral dari tanaman akan semakin berkurang. Selain itu 

keadaan tanaman dan lingkungan juga sangat mempengaruhi produksi BK 

tanaman. Kondisi tanaman jagung hidroponik pada saat penelitian dengan umur 

panen 18 hari (L3) banyak mengalami kebusukan dikarenakan kelembaban 

lingkungan yang terlalu tinggi. Hal ini diduga menjadi faktor yang mempengaruhi 

produksi BK. 

 

4.5 Produksi Serat Kasar (SK) Tanaman Hijauan Jagung Hidroponik 

Hasil analisis varian (ANOVA) produksi serat kasar (Lampiran 16)  

didapat bahwa media tanam memberi pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

produksi serat kasar (SK) tanaman hijauan jagung hidroponik. Media tanam 

terbaik adalah media air (M1).Sedangkan umur panen tidak memberikan pengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap produksi serat kasar (SK) tanaman hijauan jagung 

hidroponik. Rata-rata produksi serat kasar (SK) tanaman hijauan jagung 

hidroponik pada media air (M1) sebesar 4,34 ton/Ha/panen, media pasir dan air 

(M2) sebesar 2,66 ton/Ha/panen, dan media serbuk bata dan air (M3) sebesar 2,58 

ton/Ha/panen. 

Tabel 7. Rata-rata produksi serat kasar tanaman hijauan jagung hidroponik 

(ton/Ha/panen)
 

Faktor A 
Faktor B 

Rata-rata 
L1 L2 L3 

M1 3,33 ± 0,12 4,70 ± 0,72 5,00 ± 1,34 4,34 ± 0,73
B 

M2 2,19 ± 0,21 2,85 ± 0,42 2,94 ± 0,49 2,66 ± 0,37
A 

M3 2,17 ± 0,30 2,69 ± 0,26 2,88 ± 0,24 2,58 ± 0,26
A 

Keterangan: M1:media air; M2:media pasir dan air;M3:media serbuk bata dan air, 

L1:umur panen 7 hari,  L2:umur panen 14 hari, L3:umur panen 18 

hari. Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama pada masing-

masing variabel variabel menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Data Tabel 7 menunjukkan media air (M1) memberikan rata-rata produksi 

serat kasar (SK) paling tinggi yaitu sebesar 5 ton/Ha/panen, sedangkan media 

serbuk bata dan air (M3) memberikan rata-rata produksi serat kasar (SK) terendah 

yaitu sebesar 2,17 ton/Ha/panen. Hal ini dikarenakan bahan kering pada media air 

(M1) lebih tinggi dibanding media pasir dan air (M2) atau serbuk bata dan air 

(M3). Sehingga serat kasar pada media air juga lebih tinggi dibanding media lain. 

Semakin tinggi bahan kering pada tanaman maka serat kasarnya juga akan 

semakin tinggi. Rata-rata produksi bahan kering (BK) tanaman hijauan jagung 

hidroponik pada media air (M1) sebesar 22,55 ton/Ha/panen, media pasir dan air 
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(M2) sebesar 14,58 ton/Ha/panen, dan media serbuk bata dan air (M3) sebesar 

12,43 ton/Ha/panen. 

Data produksi serat kasar pada penelitian ini, semakin lama umur panen 

maka produksi serat kasar hijauan jagung hidroponik cenderung meningkat. 

Sehingga dapat diketahui bahwa semakin lama umur panen juga menjadi salah 

satu faktor tingginya produksi SK pada suatu hijauan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Ella  (2002)  yang  menyatakan  bahwa  hijauan  yang  dipanen  muda  

memiliki kandungan protein dan kadar airnya tinggi tetapi kadar seratnya rendah. 

Didukung oleh pernyataan Widayanti (2008) menyatakan bahwa semakin lama 

umur panen tanaman maka kandungan serat kasarnya semakin tinggi, sebaliknya 

terlalu awal atau dilakukan pemanenan pada umur yang pendek, hijauan tersebut 

akan selalu dalam keadaan muda sehingga kandungan protein dan kadar airnya 

tinggi tetapi kadar seratnya rendah. 

Produksi serat kasar pada penelitian ini berkisar 2,17-5 ton/Ha/panen 

dengan kadar serat kasar 10,74-29,09% sedangkan menurutFitri (2015) bahwa 

kadar serat kasar pada tebon jagung dengan umur panen99-112 hari yaitu 25,7%. 

Maka, dapat kita ketahui bahwa kandungan serat kasar tebon jagung umur panen 

99-112 hari dengan fodder jagung hidroponik umur panen 7-18 hari tidak berbeda 

secara signifikan. 

 

4.6 Produksi Protein Kasar (PK) Tanaman Hijauan Jagung Hidroponik 

Hasil analisis varian (ANOVA) produksi protein kasar (Lampiran 18)  

didapat bahwa media tanamdan umur panen memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01), terhadap produksi protein kasar (PK). Rata-rata produksi protein 

kasar (PK) tanaman hijauan jagung hidroponik pada media air (M1) sebesar 3,46 

ton/Ha/panen, media pasir dan air (M2) sebesar 2,92 ton/Ha/panen, dan media 

serbuk bata dan air (M3) sebesar 1,58 ton/Ha/panen. 

Tabel 8. Rata-rata produksi protein kasar tanaman hijauan jagung hidroponik 

(ton/Ha/panen) 

Faktor A 
Faktor B 

Rata-rata 
L1 L2 L3 

M1 3,48 ± 0,10 3,62 ± 0,45 3,27 ± 0,70 3,46 ± 0,42
C 

M2 2,17 ± 0,16 1,86 ± 0,42 1,74 ± 0,23 2,92 ± 0,18
B 

M3 2,22 ± 0,43 1,76 ± 0,15 1,65 ± 0,18 1,58 ± 0,26
A 

Keterangan: M1:media air, M2:media pasir dan air;M3:media serbuk bata dan air, 

L1:umur panen 7 hari,  L2:umur panen 14 hari, L3:umur panen 18 

hari. Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama pada masing-

masing variabel menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Data Tabel 8 menunjukkan bahwa media air (M1) memberikan rata-rata 

produksi Protein Kering (PK) paling tinggi yaitu sebesar 3,48 ton/Ha/panen. 
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Sedangkan media serbuk bata dan air (M3) memberikan rata-rata produksi PK 

terendah yaitu sebesar 1,65 ton/Ha/panen. 

Umur panen pada penelitian tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

produksi PK. Produksi PK tertinggi yaitu pada umur panen 7 hari (L1) sebesar 

3,48 ton/Ha/panen. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Andrianton (2010) 

bahwa umur tanaman pada saat pemotongan sangat berpengaruh terhadap 

kandungan gizinya. Semakin tua umur tanaman pada saat pemotongan, semakin 

berkurang kadar proteinnya. Tanaman pada umur muda kualitasnya lebih baik 

karena kadar proteinnya lebih tinggi. 

Faktor yang mempengaruhi tingginya protein adalah bahan kering pada 

tanaman karena protein terkandung pada bahan kering. Menurut Juharis (2017) 

bahwa peningkatan kandungan protein kasar fodder jagung juga dipengaruhi 

rendahnya kadar air yang berdampak pada semakin tingginya bahan kering dan 

protein juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Xiao et al. (2017), 

yang menyatakan bahwa kemampuan tanaman untuk menyerap air adalah 60–

80% dapat menurun hingga 15-19% ketika ketersediaan sumber nutrient berupa 

air dan mineral tidak tersedia kembali, sehingga mengakibatkan kandungan 

protein didalam bahan mengalami peningkatan. 

Produksi protein kasar pada penelitian ini berkisar 1,65-3,62 ton/Ha/panen 

dengan kadar bahan kering 6,45-17,77% sedangkan menurut Fitri (2015) bahwa 

kadar protein kasar pada tebon jagung dengan umur panen 99-112 hari yaitu 

9,2%. Maka, dapat kita ketahui bahwa kandungan protein kasar fodder jagung 

hidroponik umur panen 7-18 hari lebih tinggi dibanding tebon jagung umur panen 

99-112 hari. Hal ini dikarenakan umur pemanenan yang lebih muda sehingga 

kadar protein dalam tanaman lebih tinggi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa 

1. Penggunaan media tanamair merupakan media terbaik terhadap produksi 

bahan kering, produksi serat kasar, dan produksi protein kasar. 

2. Hasil terbaik dari persentase biji tumbuh, panjang akar, panjang tanaman, 

dan produksi serat kasaradalah pada umur panen 18 hari. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut terhadap pengaruh interval penyiraman terhadap pertumbuhan dan produksi 

tanaman jagung (Zea mays) hidroponik. 
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