
STUDI POTENSI Crotalaria mucronata Desv.  
SEBAGAI PUPUK HIJAU 

 
 
 
 

 

Oleh: 

NIKITA DWI MARSHA 
MINAT BUDIDAYA PERTANIAN 

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
FAKULTAS PERTANIAN 

JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN 
MALANG 

2014 

 



STUDI POTENSI 

 
 
 
 

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
 
 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN

 

STUDI POTENSI Crotalaria mucronata 
SEBAGAI PUPUK HIJAU 

 

Oleh: 

NIKITA DWI MARSHA 

0910480122 

MINAT BUDIDAYA PERTANIAN 
PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI

 
SKRIPSI 

 
 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Pertanian Strata Satu (S1) 

 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
FAKULTAS PERTANIAN 

JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
MALANG 

2014 

 Desv.  

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  

JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN 



PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 

Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis 

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

 

 

          Malang, Juni 2014  

 

 

 

                    Nikita Dwi Marsha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR PERSETUJUAN 

 
Judul Skripsi         : Studi Potensi Crotalaria mucronata Desv. sebagai Pupuk 

Hijau 

Nama Mahasiswa : Nikita Dwi Marsha 

NIM   : 0910480122 

Program Studi  : Agroekoteknologi 

Minat   : Budidaya Pertanian 

Menyetujui  : Dosen Pembimbing 

 

 

 Pembimbing Utama,               Pembimbing Pendamping, 

 

 

 

         Dr. Ir. Titin Sumarni, MS         Dr. Ir. Nurul Aini, MS 

      NIP. 19620323 198701 2 001           NIP. 19601012 198601 2 001 

 

      

            Mengetahui,  
    Ketua Jurusan Budidaya Pertanian 
 
 
 
 
             Dr. Ir. Nurul Aini, MS 
       NIP. 19601012 198601 2 001 
 

 

Tanggal Persetujuan :  

 

 



LEMBAR PENGESAHAN 

 

Mengesahkan, 
 

 MAJELIS PENGUJI 

 

 

     Penguji I           Penguji II 
 
 
 
 
 
Dr. Ir. Roedy Soelistyono, MS           Dr. Ir. Nurul Aini, MS 
NIP. 19540911 198003 1 002                 NIP. 19601012 198601 2 001 
 
 
 
 
  
     Penguji III           Penguji IV 
 
 
 
 
 
   Dr. Ir. Titin Sumarni, MS             Ir. Arifin Noor Sugiharto , M.Sc,Ph.D 
NIP. 19620323 198701 2 001                   NIP. 19620417 198701 1 002 
 
 
 
Tanggal lulus : 
 
 



 i

RINGKASAN 

Nikita Dwi Marsha, 0910480122. Studi Potensi Crotalaria mucronata Desv. 
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sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Ir. Nurul Aini, MS sebagai Pembimbing 
Pendamping. 
 

Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia adalah lahan kering dengan 
kandungan bahan organik tanah < 1%. Kandungan bahan organik tanah yang 
rendah salah satunya disebabkan oleh penggunaan pupuk anorganik secara 
berlebihan, tanpa diimbangi penggunaan pupuk organik. Indonesia adalah negara 
tropis yang memiliki kelimpahan sumber pupuk hijau. Crotalaria mucronata 
Desv. adalah salah satu tumbuhan yang memiliki potensi sebagai pupuk hijau. C. 
mucronata Desv. memiliki sifat-sifat yang menguntungkan sebagai sumber bahan 
organik, yaitu menghasilkan biomasa hijauan yang tinggi, serta mampu 
meningkatkan kandungan N total tanah karena memiliki bintil-bintil akar yang 
dapat bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sp. Selain itu, tanaman ini mampu 
tumbuh pada lahan marginal dan relatif toleran terhadap kekeringan. Salah satu 
kendala pengembangan tanaman C. mucronata Desv., yaitu rendahnya daya 
perkecambahan akibat dormansi fisik pada kulit benih. Untuk itu, dibutuhkan 
perlakuan untuk memacu daya perkecambahannya. Tujuan penelitian antara lain: 
1) Untuk mempelajari perlakuan yang tepat untuk memacu daya perkecambahan 
benih tanaman C. mucronata Desv., 2) Untuk mempelajari pengaruh frekuensi 
dan volume pemberian air terhadap  pertumbuhan tanaman C. mucronata Desv., 
3) Untuk mempelajari potensi tanaman C. mucronata Desv. sebagai pupuk hijau. 
Hipotesis penelitian yaitu: 1) Benih C. mucronata Desv. membutuhkan perlakuan 
skarifikasi untuk memacu daya perkecambahannya, 2) Tanaman C. mucronata 
Desv. dapat tumbuh baik pada kondisi hingga 75% kadar air tersedia, 3) 
Penggunaan pupuk hijau C. mucronata Desv. dapat memperbaiki sifat kimia 
tanah.  

Penelitian dilaksanakan di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, 
Kabupaten Sumenep, pada bulan Oktober – Desember 2013. Penelitian terdiri atas 
3 percobaan, Percobaan ke-1: Pengujian viabilitas benih dilakukan dengan metode 
rancangan acak lengkap (RAL), terdiri atas 15 perlakuan yang diulang sebanyak 3 
kali, meliputi: V0 (tanpa perlakuan); V1 (skarifikasi secara mekanis dengan kertas 
amplas); V2 (skarifikasi+perendaman air biasa selama 1×24 jam); V3 (perendaman 
air biasa selama 3×24 jam); V4 (perendaman air biasa selama 5×24 jam); V5 

(perendaman air dengan suhu awal 50° C selama 1×24  jam); V6 (perendaman air 
dengan suhu awal 80° C selama 1×24 jam); V7 (skarifikasi+perendaman air 
dengan suhu awal 50° C selama 1 jam); V8 (skarifikasi+perendaman air dengan 
suhu awal 80° C selama 1 jam); V9 (perendaman larutan KNO3 1% selama 1×24 
jam); V10 (perendaman larutan KNO3 0,5% selama 2×24 jam); V11 (perendaman 
larutan KNO3 0,2% selama 2×24 jam); V12 (perendaman larutan H2SO4 1% 
selama 30 menit); V13 (perendaman larutan H2SO4 1% selama 30 
menit+perendaman air biasa selama 1×24 jam) dan V14 (perendaman larutan 
H2SO4 1% selama 1×24 jam). Parameter pengamatan meliputi persentase daya 
tumbuh benih (DT), tinggi kecambah dan panjang akar. Percobaan ke-2: Pengaruh 
frekuensi dan volume pemberian air pada pertumbuhan C. mucronata Desv., 
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menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) non-faktorial, yang diulang 
sebanyak 3 kali dengan rincian perlakuan: F1V1 (pemberian air setiap hari dengan 
volume 100% kadar air tersedia); F1V2 (pemberian air setiap hari dengan volume 
75% kadar air tersedia); F1V3 (pemberian air setiap hari dengan volume 50% 
kadar air tersedia); F2V1 (pemberian air 2 hari sekali dengan volume 100% kadar 
air tersedia); F2V2 (pemberian air 2 hari sekali dengan volume 75% kadar air 
tersedia); F2V3 (pemberian air 2 hari sekali dengan volume 50% kadar air 
tersedia); F3V1 (pemberian air 3 hari sekali dengan volume 100% kadar air 
tersedia); F3V2 (pemberian air 3 hari sekali dengan volume 75% kadar air 
tersedia) dan F3V3 (pemberian air 3 hari sekali dengan volume 50% kadar air 
tersedia). Pengamatan dilakukan pada umur tanaman 2 – 7 MST, meliputi 
parameter tinggi tanaman, jumlah daun dan panjang akar. Percobaan ke-3: 
Pengaruh waktu dan lama pembenaman tanaman C. mucronata Desv. pada tanah, 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) non-faktorial, dengan rincian 
perlakuan: P1 (tanaman umur 3 MST + dibenamkan selama 2 minggu); P2 
(tanaman umur 3 MST + dibenamkan selama 3 minggu); P3 (tanaman umur 4 
MST + dibenamkan selama 2 minggu); P4 (tanaman umur 4 MST + dibenamkan 
selama 3 minggu); P5 (tanaman umur 5 MST + dibenamkan selama 2 minggu); P6 
(tanaman umur 5 MST + dibenamkan selama 3 minggu) dan P7 (tanaman umur 6 
MST + dibenamkan selama 3 minggu). Masing-masing kombinasi perlakuan 
diulang sebanyak tiga kali sehingga terdapat 21 satuan percobaan. Parameter yang 
dianalisis meliputi : pH, C-organik, N total, P tersedia, K dapat ditukar, bahan 
organik, KTK dan C/N rasio tanah. Analisis tanah awal dilakukan dengan 
mengambil sampel tanah sebelum penanaman, sedangkan analisis tanah setelah 
perlakuan dilakukan dengan mengambil sampel tanah pada akhir waktu 
pembenaman pada masing-masing perlakuan. Data pengamatan yang diperoleh 
dari masing-masing percobaan dianalisis menggunakan analisis ragam (uji F) 
pada taraf 5%, dan apabila berbeda nyata maka dilanjutkan dengan uji BNT pada 
taraf 5% untuk mengetahui perbedaan di antara perlakuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa benih tanaman C. mucronata Desv. 
membutuhkan perlakuan skarifikasi untuk meningkatkan permeabilitas kulit 
benihnya. Perlakuan skarifikasi secara mekanis dengan kertas amplas mampu 
meningkatkan daya tumbuh benih tanaman C. mucronata Desv. sebesar 321,37% 
dibanding tanpa perlakuan skarifikasi. Tanaman C. mucronata Desv. dapat 
dimanfaatkan sebagai pupuk hijau karena mampu tumbuh pada lahan marginal 
dan relatif toleran terhadap kekeringan. Pemberian air dengan volume 75% 
kapasitas lapang dengan frekuensi tiga hari sekali lebih efisien dilakukan karena 
menghasilkan rata-rata tinggi tanaman, jumlah daun dan panjang akar tanaman 
yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Penggunaan tanaman C. 
mucronata Desv. sebagai pupuk hijau dapat memperbaiki sifat kimia tanah. 
Pembenaman 10 ton ha-1 hijauan C. mucronata Desv. mampu meningkatkan nilai 
pH tanah sebesar 2,94% (masih dalam kriteria netral); C-organik sebesar 258% 
(dari sangat rendah menjadi rendah); N total sebesar 163% (meskipun masih 
dalam kriteria sangat rendah); P tersedia sebesar 1138% (dari sangat rendah 
menjadi sangat tinggi); K dapat ditukar sebesar 649% (dari sangat rendah menjadi 
sedang); bahan organik sebesar 252% dan KTK tanah sebesar 301% (meskipun 
masih dalam kriteria sangat rendah) dibanding tanah tanpa perlakuan. 
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SUMMARY 

Nikita Dwi Marsha, 0910480122. Study of Crotalaria mucronata Desv. 
Potency as Green Manure. Supervized by Dr. Ir. Titin Sumarni, MS and Dr. 
Ir. Nurul Aini, MS 
 

Most of the agricultural land in Indonesia is dry land with soil organic 
matter content which is less than 1%. The low of soil organic matter content 
causing soil fertility decline. One of the reason caused by excessive use of 
inorganic fertilizers, without the use of a balanced organic fertilizer. Organic 
fertilizer can restore the lost of soil organic matter and improve the physical, 
chemical, and biological soil condition. Indonesia is one of tropical country that 
has abundance source of green manure. Crotalaria mucronata Desv. is one of the 
potential green manure plants. C. mucronata Desv. generally grow wild as weeds 
or as a ruderal plant. C. mucronata Desv. has advantages as a source of organic 
matter, which is growing rapidly, generating high forage biomass, as well as to 
increase the total N content in the soil because it has a root nodules that can make 
a symbiosis with Rhizobium sp. Additional contribution of organic matter through 
forage immersion would be a source of energy for growth of microorganisms in 
the soil. In addition, these plants can be grown on marginal land and relatively 
tolerant to drought. Among the difficulties in the development of C. mucronata 
Desv., plant are the low of seed viability due to physical dormancy in seed coat. 
Therefore, it require some seed treatments to stimulate the seed viability. The 
purpose of the research are: (1). To learn the proper treatment to stimulate C. 
mucronata Desv. seed viability (2). To study the influence of the frequency and 
volume of water suply on growth of C. mucronata Desv. plant, and (3). To study 
the potency of the C. mucronata Desv. plant as green manure. While the research 
hypotheses are: (1). C. mucronata Desv. seed require scarification treatment to 
stimulate their viability, (2). C. mucronata Desv. plants can grow well until 75% 
available water content capacity, and (3). The use of C. mucronata Desv. as green 
manure can improve the chemical soil condition. 

The research was conducted in Pangarangan Village, Sumenep regency, 
on October – December 2013. This study consisted of three experimental stage, 
among others: 1st. Seed viability testing, was conducted using a completely 
randomized design (CRD) consist of 15 treatment and repeated 3 times, include: 
V0 (no treatment); V1 (mechanical scarification with sand paper); V2 
(scarification+immersion in cold water for 1×24 hours); V3 (immersion in cold 
water for 3×24 hours); V4 (immersion in cold water for 5×24 hours); V5 
(immersion in water with initial temperature of 50° C for 1×24 hours); V6 
(immersion in water with initial temperature of 80° C for 1×24 hours); V7 
(scarification+immersion in water with initial temperature of 50° C for 1 hour); V8 
(scarification+immersion in water with initial temperature of 80° C for 1 hour); V9 
(immersion in KNO3 1% solution for 1×24 hours); V10 (immersion in KNO3 0,5% 
solution  for 2×24 hours); V11 (immersion in KNO3 0,2% solution for 2×24 
hours); V12 (immersion in H2SO4 1% solution for 30 minutes); V13 (immersion in 
H2SO4 1% solution for 30 minutes+immersion in cold water for 1×24 hours) and 
V14 (immersion in  H2SO4 1% solution for 1×24 hours). Observations made at the 
time the seeds begin to germinate, seed viability parameters include the 
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observations that indicated by the percentage of seed germination, shoot length, 
and root length. 2nd. Influence of the frequency and volume of the water supply on 
the growth of C. mucronata Desv., using a non-factorial randomized block design 
(RBD), consist of 9 treatments repeated 3 times with details of treatment: F1V1 
(every day water giving in 100% available water content), F1V2 (every day water 
giving in 75% available water content), F1V3 (every day water giving in 50% 
available water content), F2V1 (interval of 2 days water giving in 100% available 
water content); F2V2 (interval of 2 days water giving in 75% available water 
content), F2V3 (interval of 2 days water giving  in 50% available water content), 
F3V1 (interval of 3 days water giving in 100% available water content); F3V2 
(interval of 3 days water giving in 75% available water content), and F3V3 
(interval of 3 days water giving in 50% available water content). Observations 
made at 2 – 7 weeks after planting plant, the obsevational parameters are plant 
height, number of leaves and root length. 3rd. Effect of time and long immersion 
of C. mucronata Desv. on the soil, using a non-factorial randomized block design 
(RBD), with treatment details: P1 (plant age 3 weeks + immersed for 2 weeks), P2 
(plant age 3 weeks + immersed for 3 weeks), P3 (plant age 4 weeks + immersed 
for 2 weeks); P4 (plant age 4 weeks + immersed for 3 weeks); P5 (plant age 5 
weeks + immersed for 2 weeks); P6 (plant age 5 weeks + immersed for 3 weeks), 
and P7 (plant age 6 weeks + immersed for 3 weeks). Each treatment combination 
was repeated three times so that there are 21 experimental units. The parameters 
analyzed include: pH, organic C, total N, available P, exchangeable K, organic 
matter, cation exchange capacity and soil C/N ratio. Initial soil analysis were done 
by taking samples of the soil before planting time, while the analysis of the soil 
after the treatment were done by taking a sample of soil at the end of the 
immersion time in each treatment. Observational data obtained from each 
experiment were analyzed using analysis of variance (F test) at 5% level, and if 
significantly different then followed by LSD test at 5% level to determine 
differences between the treatments. 

Based on the research results, the scarification treatment with sand paper 
on C. mucronata seeds increasing the seed germination percentage amounted to 
321,37% compared to the untreated seeds. C. mucronata Desv can be used as 
green manure because it can grow on marginal land and relatively tolerant to 
drought. The treatment of 3 days of interval water giving on 75% available water 
content is more efficient because produce the average plant height, number of 
leaves and root length which were not significantly different from the other 
treatments. The use of C. mucronata Desv. as green manure can improve the 
chemical soil conditions. The immersion of 10 ton ha-1 of C. mucronata Desv. 
biomass, showed an increases of soil pH value by 2.94% (though still in neutral 
criteria); C-organic by 258% (from very low become low); total N by 163%, 
though still in the very low criteria (<0,1%); available P by 1138%, from very low 
become very high (>20 mg kg-1); exchangeable K by 649%, from very low to 
medium (0,4 – 0,5 me 100 g-1); organic materials by 252% and soil CEC by 
301%, although still in the very low criteria (<5 me 100 g-1) compared to the 
untreated soil. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Lahan pertanian di Indonesia didominasi oleh lahan kering. Luas lahan 

kering diperkirakan ± 51,4 juta ha dari total luas lahan pertanian sebesar 59,1 juta 

ha (Guritno, 2011), dengan kata lain 86,24% lahan pertanian di Indonesia berupa 

lahan kering. Masalah utama pada lahan kering yaitu terbatasnya ketersediaan air 

dan menurunnya tingkat kesuburan tanah akibat rendahnya kandungan bahan 

organik tanah. Sebagian besar lahan kering di Indonesia memiliki kandungan 

bahan organik tanah < 1%. Padahal, sistem pertanian yang ideal dan berkelanjutan 

dapat tercapai apabila kandungan bahan organik tanah tidak kurang dari 2%. 

Kandungan bahan organik tanah yang rendah akan menyebabkan kerusakan sifat 

fisika, kimia dan biologi tanah secara perlahan (Hairiah et al., 2000). Penggunaan 

pupuk anorganik secara terus-menerus, tanpa diimbangi penggunaan pupuk 

organik akan menyebabkan kesuburan tanah semakin menurun sehingga tanah 

menjadi cepat mengeras, kurang mampu menyimpan air dan menurunkan pH 

tanah. Pemberian pupuk organik dapat mengembalikan bahan organik tanah yang 

hilang serta memperbaiki sifat fisika, kimia dan biologi tanah. Perbaikan sifat 

tersebut meliputi perbaikan struktur tanah, peningkatan kemampuan tanah 

menyimpan air, peningkatan aktivitas mikroorganisme tanah serta peningkatan 

unsur-unsur hara tersedia bagi tanaman.  

Tantangan mendasar dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan 

(sustainable agriculture) adalah bagaimana meminimalkan penggunaan faktor 

produksi dari luar agroekosistem, serta mengoptimalisasi potensi atau sumber 

daya internal untuk menunjang kegiatan budidaya. Upaya penggunaan pupuk 

organik seringkali terkendala dengan terbatasnya ketersediaan sumber bahan 

organik. Padahal, Indonesia sebagai salah satu negara tropis memiliki kelimpahan 

“green manure” (pupuk hijau) yang luar biasa, namun belum disosialisasikan 

kepada petani (Agustina, 2011). Pupuk hijau adalah bahan segar tanaman yang 

digunakan sebagai campuran dalam tanah atau media tanam. Tanaman yang 

digunakan sebagai pupuk hijau ditumbuhkan sebagai bagian dari rotasi tanaman 

atau sebagai tanaman sela dalam sistem tumpangsari, maupun sebagai tanaman 

penutup tanah. Kriteria utama suatu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai 
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pupuk hijau yaitu mudah diperbanyak, menghasilkan biomassa yang tinggi, 

mudah terdekomposisi serta memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen bebas dari 

udara, misalnya jenis tumbuhan Leguminoceae. Kontribusi pupuk hijau sebagai 

sumber bahan organik telah banyak diteliti dan telah menjadi salah satu alat 

perbaikan (remedial tools) untuk merehabilitasi lahan terdegradasi. Namun 

sumber daya pupuk hijau berkualitas tinggi sulit ditemukan, khususnya pada 

daerah dengan lahan yang terdegradasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

penelitian untuk mengembangkan sumber-sumber tanaman pupuk hijau ber-

kualitas yang dapat tumbuh dengan baik pada lahan terdegradasi. 

Crotalaria spp. termasuk dalam famili Leguminoceae, yang terdiri atas 

200 spesies lebih. Meskipun awalnya dianggap sebagai gulma, Crotalaria spp. 

memiliki beberapa potensi yang  bernilai ekonomi penting, antara lain sebagai pe-

ngendali nematoda, sebagai hijauan pakan ternak dan tanaman serat (spesies C. 

juncea), sebagai pupuk hijau serta sebagai pengendali erosi tanah (Vitória dan 

Sodek, 1999). Crotalaria mucronata Desv. adalah salah satu tumbuhan dalam 

genus Crotalaria yang memiliki potensi sebagai pupuk hijau. C. mucronata Desv. 

umumnya tumbuh liar sebagai gulma pada lahan pertanian, maupun sebagai 

tumbuhan ruderal (Anonymous, 2010a). Tumbuhan ruderal adalah tumbuhan yang 

tidak dibudidayakan, tumbuh pada habitat alami yang terganggu (ruderal) dan 

tidak digunakan untuk tujuan produksi. C. mucronata Desv. memiliki sifat-sifat 

yang menguntungkan sebagai sumber bahan organik, yaitu mampu menghasilkan 

biomasa hijauan yang tinggi serta mampu meningkatkan kandungan N total dalam 

tanah.  

Potensi C. mucronata Desv. sebagai tanaman pupuk hijau belum 

sepenuhnya diketahui dan dimanfaatkan. Upaya pelestarian perlu dilakukan agar 

sumber daya potensial tersebut tidak mengalami kepunahan. C. mucronata Desv. 

diperbanyak melalui biji. Kecambah akan muncul di permukaan tanah setelah 3 

hari dan selanjutnya dengan cepat menghasilkan tutupan tanah sehingga menekan 

pertumbuhan gulma (Rachie, 1979). Namun, salah satu kendala dalam upaya 

pengembangan tanaman C. mucronata Desv., yaitu rendahnya daya perkecamba-

han akibat dormansi fisik pada kulit benih. Benih C. mucronata Desv. memiliki 

kulit biji yang keras, sehingga membutuhkan perlakuan tertentu untuk memacu 
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daya perkecambahannya. Upaya peningkatan daya tumbuh benih perlu dilakukan 

agar bahan baku sumber daya pupuk hijau ini dapat cepat tersedia dan di-

manfaatkan. Tanaman C. mucronata Desv. memiliki kemampuan tumbuh pada 

lahan marginal dan relatif toleran terhadap kekeringan. Tumbuhan ini dapat 

tumbuh optimal pada tanah yang memiliki drainasi baik dan tidak tahan terhadap 

penggenangan. Penentuan kapasitas air tersedia perlu ditetapkan agar pemberian 

air sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pemberian air dengan frekuensi dan 

volume yang tepat akan menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman serta 

meningkatkan efisiensi pemberian air pada tanaman. Upaya pemanfaatan bahan 

organik melalui pembenaman hijauan tanaman C. mucronata Desv. diharapkan 

akan menjadi sumber energi bagi perkembangan mikroorganisme di dalam tanah. 

Peningkatan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah bermanfaat dalam me-

ningkatkan kandungan bahan organik serta unsur hara di dalam tanah yang pada 

akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kesuburan tanah.  

1.2 Tujuan 

1. Untuk mempelajari dan menentukan metode pemecahan dormansi yang tepat 

terhadap benih Crotalaria mucronata Desv.  

2. Untuk mempelajari pengaruh frekuensi dan volume pemberian air terhadap  

pertumbuhan tanaman Crotalaria mucronata Desv. 

3. Untuk mempelajari peranan tanaman Crotalaria mucronata Desv. sebagai 

pupuk hijau terhadap perbaikan sifat kimia tanah.  

1.3 Hipotesis 

1. Benih Crotalaria mucronata Desv. membutuhkan perlakuan skarifikasi untuk 

memacu daya perkecambahannya. 

2. Tanaman Crotalaria mucronata Desv. dapat tumbuh baik pada kondisi hingga 

75% kadar air tersedia.  

3. Penggunaan pupuk hijau Crotalaria mucronata Desv. dapat memperbaiki sifat 

kimia tanah. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Peranan Pupuk Hijau pada Kesuburan Tanah 

Lahan pertanian di Indonesia didominasi oleh lahan kering. Masalah 

utama pada lahan kering yaitu terbatasnya ketersediaan air dan tingkat kesuburan 

tanah yang rendah. Sebagian besar lahan kering tersebut, memiliki kandungan 

bahan organik < 1%. Padahal, sistem pertanian yang ideal dan berkelanjutan dapat 

tercapai apabila kandungan bahan organik tanah tidak kurang dari 2%. Kandungan 

bahan organik tanah yang rendah akan menyebabkan kerusakan sifat fisika, kimia 

dan biologi tanah secara perlahan (Hairiah et al., 2000). Bahan organik tanah 

adalah kunci utama kesehatan fisik, kimia, maupun biologi tanah. Manfaat dari 

bahan organik baik sebagai sumber hara maupun sebagai  pembenah tanah (soil 

ameliorant) telah banyak dibuktikan, namun pada praktiknya sering terbentur 

pada aspek pengadaan/sumber bahan organik. Padahal, Indonesia sebagai salah 

satu negara tropis memiliki kelimpahan green manure (pupuk hijau) yang luar 

biasa, namun belum disosialisasikan kepada petani (Agustina, 2011).  

Pupuk hijau adalah bahan segar tanaman yang digunakan dengan cara 

mencampur bahan tersebut dengan tanah yang akan digunakan sebagai media 

tanam. Tanaman pupuk hijau ditumbuhkan sebagai bagian dari rotasi tanaman 

atau dalam sistem tumpangsari, maupun sebagai tanaman penutup tanah untuk 

melindungi tanah kosong dari erosi.  Tujuan pemberian pupuk hijau adalah untuk 

meningkatkan kandungan bahan organik dan unsur hara dalam tanah, sehingga 

terjadi perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Selain itu, pemberian pupuk 

hijau juga bermanfaat memperbaiki drainase, daya simpan air tanah, 

meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah serta 

mengoptimalkan ketersediaan dan kapasitas penyimpanan unsur hara (Agustina, 

2011). Sedangkan menurut Lloyd (2009), beberapa kelebihan dari penanaman 

tanaman pupuk hijau atau “green manure”, yaitu sebagai berikut : 

1. Tanaman green manure mudah tumbuh dan relatif murah pengadaannya. 

2. Beberapa tanaman green manure diperbanyak melalui benih, sehingga mudah 

dibawa, tidak seperti halnya membawa animal manure.  

3. Green manure dapat memperbaiki struktur tanah dan membantu mencegah 

erosi tanah. 
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4. Sebagian besar tanaman green manure sangat menarik bagi hewan liar, 

misalnya musuh alami.  

5. Tanaman green manure dapat menekan pertumbuhan gulma pada lahan 

kosong yang melimpah gulmanya. 

6. Tanaman green manure dapat menyerap hara dari dalam tanah sehingga 

mencegah tercucinya hara oleh air hujan. 

7. Beberapa tanaman green manure (jenis legum) memiliki kemampuan 

memfiksasi N. 

8. Green manure dapat meningkatkan kadar humus tanah.  

Secara garis besar, tanaman pupuk hijau dapat digolongkan dalam 2 jenis 

yaitu yang berasal dari jenis legum dan non legum. Beberapa jenis tanaman pupuk 

hijau yang termasuk golongan legum antara lain kacangan (Centrosema 

pubescens), orok-orok (Crotalaria juncea), koro benguk (Mucuna pruriens), 

kacang gude (Cajanus cajan), kacang babi (Vicia faba), lamtoro (Leucaena 

leucocephala) dan kaliandra (Calliandra calothyrsus). Sedangkan tanaman pupuk 

hijau dari golongan non legum antara lain eceng gondok (Eichornia crassipes), 

paitan (Tithonia diversifolia) dan azola. Cara aplikasi pupuk hijau sangat 

ditentukan oleh tujuan utama pemberian pupuk hijau tersebut. Bila tujuan utama 

pemberian pupuk hijau adalah untuk menambah ketersediaan hara dalam waktu 

yang relatif cepat, aplikasi pupuk hijau dapat dilakukan dengan cara dibenamkan.  

Pembenaman pupuk hijau bisa dilakukan dalam bentuk segar bila C/N 

rasio bahan tanaman yang digunakan relatif rendah. Sebaliknya, apabila C/N rasio 

tanaman terlalu tinggi sebaiknya dilakukan proses pengomposan terlebih dahulu. 

Keunggulan tanaman legum sebagai pupuk hijau yaitu memiliki nilai C/N rasio 

yang relatif rendah. Nilai C/N rasio tanaman yang rendah menyebabkan biomassa 

tanaman menjadi lebih mudah terdekomposisi sehingga penyediaan unsur hara 

menjadi lebih cepat. 

2.2 Potensi Tanaman Legum sebagai Pembenah Tanah 

Tanaman legum berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, hal 

ini berkaitan dengan kemampuannya dalam mengubah nitrogen bebas di udara 

menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan tanaman. Kontribusi nitrogen dari 

tanaman legum berperan vital untuk menjaga produktivitas jangka panjang tanah. 
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Sebagai tanaman penutup tanah dan pupuk organik, Crotalaria spp. mempunyai 

beberapa karakteristik yang menguntungkan, yaitu berperan sebagai tanaman 

bukan inang dari sebagian besar patogen tular tanah, dapat menekan pertumbuhan 

gulma, sebagai pengikat N udara, dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau. 

Crotalaria spp. mampu bersimbiosis dengan Rhizobium. Proses fiksasi nitrogen  

diawali oleh proses terinfeksinya akar tanaman oleh Rhizobium, dan sebagai 

reaksi, tanaman akan membentuk banyak nodul pada permukaan akar. Di dalam 

nodul-nodul tersebut rhizobia tumbuh, berkembang, menyerap udara dari tanah 

dan memfiksasi nitrogen. Tanaman inang menyerap hasil fiksasi nitrogen tersebut 

dan menggunakannya untuk menghasilkan protein serta asimilat-asimilat lain, 

sehingga tanaman legum dapat memenuhi kebutuhan nitrogen tanpa memerlukan 

pupuk (Rachie, 1979). 

Salah satu tanaman serat dan pupuk hijau yang telah banyak dimanfaatkan 

dan memiliki nilai ekonomi penting adalah Crotalaria juncea L. Beberapa spesies 

yang memiliki nilai ekonomi penting lainnya adalah C. intermedia Kotschy, C. 

mucronata Desv, dan C. retusa L. Di sebagian wilayah Asia barat dan Afrika, 

tumbuhan-tumbuhan tersebut umumnya ditumbuhkan sebagai tanaman pupuk 

hijau dan tanaman hias. Sebagai pupuk hijau, hijauan tanaman Crotalaria 

dibenamkan ke dalam tanah pada umur 2 bulan setelah tanam untuk 

meningkatkan bahan organik tanah. Pada beberapa wilayah, C. juncea L. 

ditumbuhkan sebagai bagian dari rotasi tanam dengan padi, jagung, tembakau, 

kapas, tebu, nanas (Hawaii) serta kopi (Brasil). Pada umur 14 HST, C. juncea L. 

mengandung 5.25% N dan 69.55% bahan organik, pada umur 30 HST me-

ngandung 4.29% N dan 66.85% bahan organik, sedangkan pada saat umur 42 

HST mengandung 2.49% N dan 66.78% bahan organik (Noviastuti, 2006). Ketika 

dibenamkan ke dalam tanah, pangkasan daun tanaman legum dapat menambah 

bahan organik yang akan meningkatkan kesuburan dan kelembaban tanah, retensi 

hara dan hasil panen secara umum. Pada saat bersamaan, perbaikan struktur tanah 

juga dapat menghambat terjadinya erosi dan menciptakan kondisi yang 

mendorong spesies lain untuk tumbuh dengan baik. Dengan kata lain, tanaman 

legum dapat bertindak sebagai pionir (Rachie, 1979).  
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Gambar 1. Morfologi Tanaman 
Desv., (b). Morfologi daun, (c). Morfologi bunga, (d). Buah berupa polong, 

(e). Polong yang mengering (Anonymous, 2010

2.3 Deskripsi Tanaman Crotalaria mucronata Desv.

Crotalaria mucronata Desv. merupakan salah satu tanaman legum dalam 

Leguminoceae. C. mucronata Desv. memiliki banyak nama umum, yaitu 

rattlepod, salts rattlebox, smooth crotalaria, smooth rattlebox, smooth rattlepod, 

streaked rattlepod atau striped crotalaria. C. mucronata umumnya tumbuh sebagai 

gulma pada lahan pertanian, tetapi juga sering ditemukan di sepanjang jalan, di 

semak pohon dan padang rumput terbuka. 

C. mucronata berupa tanaman perdu (Gambar 1a.) dengan siklus hidup 

) hingga dua musim (biennial). Tanaman ini memiliki batang 

yang tegak, bulat, dengan tipe percabangan simpodial dan batang muda yang 

berwarna hijau. Tinggi batang dapat mencapai 0,6 – 2,5 m.  
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Morfologi Tanaman Crotalaria mucronata Desv. (a). Crotalaria mucronata
Desv., (b). Morfologi daun, (c). Morfologi bunga, (d). Buah berupa polong, 

(e). Polong yang mengering (Anonymous, 2010a). 
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Morfologi daun yaitu berupa daun majemuk (trifoliate), menyirip genap, 

lonjong, dengan tepi rata, ujung meruncing, pangkal membulat, panjang 4 – 10 

cm, lebar 15 – 20 mm, bertangkai pendek, pertulangan menyirip dan berwarna 

hijau (Gambar 1b.). Benih tanaman C. mucronata Desv. memiliki karakteristik 

kulit benih yang sangat keras. Menurut De Souza dan Filho (2001), semakin kecil 

ukuran benih maka akan semakin rapat susunan sel-sel palisade yang bersifat 

impermeabel. Sedangkan akar yaitu berupa akar tunggang, berwarna putih 

kekuningan (Anonymous, 2010b). 

2.4 Potensi Tanaman Crotalaria mucronata Desv. Sebagai Pupuk Hijau 

Crotalaria mucronata Desv. merupakan salah satu tanaman dalam famili 

Leguminoceae yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman 

pupuk hijau. Tanaman ini umumnya tumbuh liar sebagai gulma pada lahan 

pertanian, juga sebagai tumbuhan ruderal yang sering ditemukan di sepanjang 

jalan, di sekitar semak-semak pohon, maupun padang rumput terbuka. C. 

mucronata Desv. memiliki sifat-sifat yang menguntungkan sebagai sumber bahan 

organik, yaitu pertumbuhannya cepat, menghasilkan biomasa hijauan yang tinggi, 

serta mampu meningkatkan kandungan N total dalam tanah. Kemampuan tanaman 

ini dalam meningkatkan kadar N tanah yaitu karena memiliki bintil-bintil akar 

yang dapat bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sp. yang memiliki kemampuan 

menambat N dari udara. Selain itu, kontribusi penambahan bahan organik melalui 

pembenaman hijauan akan menjadi sumber energi bagi perkembangan 

mikroorganisme dalam tanah.  

Suatu penelitian mengenai kandungan eksudat xylem pada beberapa 

spesies Crotalaria menunjukkan bahwa C. mucronata menghasilkan asam amino 

(9,77 µmol ml-1) dan kadar ureide (0,27 µmol ml-1) yang tertinggi untuk tanaman 

non-nodulasi dibandingkan dengan C. juncea (1,78 µmol ml-1 asam amino dan 

0,06 µmol ml-1 ureid) dan C. spectabilis (2,55 µmol ml-1 asam amino dan 0,06 

µmol ml-1 ureid) (Vitória dan Sodek, 1999). Potensi C. mucronata Desv. sebagai 

tanaman pupuk hijau tersebut belum sepenuhnya diketahui dan dimanfaatkan. 

Untuk itu, diperlukan upaya pelestarian agar sumber daya potensial tersebut tidak 

mengalami kepunahan. Pemanfaatan hijauan tanaman sebagai pupuk hijau, 

seringkali berbenturan dengan kepentingan untuk penyediaan pakan ternak. 
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Beberapa spesies Crotalaria mengandung senyawa alkaloid berupa pyrrolizidine 

dan monocrotaline yang bersifar racun bagi ternak. Hasil metabolit sekunder 

tersebut diduga merupakan senyawa alelopati yang berpotensi menjadi racun bagi 

nematoda. Beberapa alelokimia tanaman secara efektif mampu menekan 

perkembangan bakteri patogen, termasuk nematoda, namun dengan dampak 

lingkungan yang minimal (Wang et al., 2002). Sebagian besar nematoda parasit 

yang dapat ditekan oleh Crotalaria spp. adalah nematoda endoparasit yang 

menetap, termasuk Meloidogyne sp.  

Mekanisme penekanan populasi nematoda oleh Crotalaria spp. tersebut 

antara lain : (1) Crotalaria spp. tidak berperan sebagai tanaman inang atau 

sebagai tanaman inang yang merugikan, (2) Akar Crotalaria spp. memproduksi 

alelopat yang bersifat racun atau menghambat perkembangan nematoda, dan (3) 

Akar Crotalaria spp. sebagai tempat berlindung bagi flora dan fauna antagonis. 

Beberapa spesies Crotalaria menunjukkan tingkat resistensi yang bervariasi 

terhadap  jenis-jenis nematoda yang berbeda. Spesies Crotalaria mucronata, 

bersama C. breviflora DC, dan C. lanceolata. E. Meyer menunjukkan tingkat 

resistensi yang sangat tahan terhadap serangan Rotylenchulus reniformis (Wang et 

al., 2002). Rotylenchulus reniformis merupakan salah satu nematoda semi 

endoparasit penting yang menyerang berbagai jenis tanaman hortikultura di 

Indonesia.  

2.5 Pengaruh Perlakuan Pematahan Dormansi terhadap Viabilitas Benih  

Salah satu kendala dalam upaya pengembangan tanaman C. mucronata 

Desv., adalah rendahnya daya perkecambahan akibat dormansi fisik pada kulit 

benih. Benih merupakan sarana reproduktif sehingga berperan vital dalam 

mempertahankan eksistensi jenisnya (Sadjad, 1980). Benih yang bermutu baik, 

akan menentukan tingkat keberhasilan dalam budidaya suatu tanaman. Dormansi 

benih pada umumnya diartikan sebagai benih yang tidak berkecambah walaupun 

kondisi lingkungan optimum untuk proses perkecambahan.  Benih tanaman legum 

pada umumnya mengalami dormansi fisik yang disebabkan oleh kulit benih yang 

bersifat impermeabel sehingga menjadi penghalang mekanis terhadap masuknya 

air atau gas-gas ke dalam biji. Benih C. mucronata Desv. termasuk benih tipe 

orthodox yang memiliki dormansi fisik berupa kulit biji yang keras (Gambar 2),  
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Gambar 2. Benih Crotalaria mucronata Desv. (Anonymous, 2010b). 
 

sehingga  membutuhkan waktu yang lama untuk berkecambah. Proses imbibisi air 

terhalang kulit biji yang terdiri atas lapisan sel-sel palisade berdinding tebal di 

permukaan paling luar, dan bagian dalamnya mempunyai lapisan lilin berupa 

kutikula. Secara alami, pematahan dormansi fisik dapat terjadi akibat adanya 

fluktuasi suhu udara pada lingkungan tumbuh tanaman yang dapat menyebabkan 

benih retak akibat pengembangan dan pengkerutan (Schmidt, 2000). Pematahan 

dormansi fisik akibat impermeabilitas kulit biji dapat dilakukan secara buatan 

dengan cara skarifikasi mekanis, pemberian air panas atau bahan kimia. 

Skarifikasi meliputi cara-cara mengikir atau menggosok kulit biji dengan 

kertas ampelas, melubangi kulit biji, perlakuan impaction (goncangan) untuk 

melemahkan kulit biji yang keras, sehingga lebih permeabel terhadap air dan gas 

sehingga diharapkan daya tumbuh benih dapat meningkat (Sutopo, 1985). Seluruh 

permukaan kulit biji dapat dijadikan titik penyerapan air. Pada benih legum, 

lapisan sel palisade dari kulit biji menyerap air dan proses pelunakan menyebar 

dari satu titik ke seluruh permukan kulit biji dalam beberapa jam. Pada saat yang 

sama embrio akan mulai menyerap air. Skarifikasi manual efektif pada seluruh 

permukaan kulit biji, tetapi daerah microphylar dimana terdapat radikel, harus 

dihindari. Kerusakan pada daerah ini  dapat merusak benih, sedangkan kerusakan 

pada kotiledon tidak akan mempengaruhi perkecambahan. Kulit benih yang 

permeabel memungkinkan air dan gas dapat masuk ke dalam benih sehingga 
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proses imbibisi dapat terjadi. Menurut Yuniarti (2002), untuk benih saga dengan 

perlakuan dikikir kemudian direndam dalam air dingin selama 24 jam, dapat 

menghasilkan nilai daya berkecambah cukup tinggi yaitu sebesar 77,33%. 

Hasanah dan Rusmin (2006) menyatakan bahwa dormansi benih saga dapat 

dipecahkan dengan perlakuan skarifikasi dengan pengikisan kulit benih. Dengan 

perlakuan tersebut, daya berkecambah benih dapat mencapai 97% dibandingkan 

kontrol hanya 6%. Benih yang diskarifikasi akan menghasilkan proses imbibisi 

yang semakin baik. Air dan gas akan lebih cepat masuk ke dalam benih sehingga 

proses metabolisme dalam benih berjalan lebih cepat akibatnya perkecambahan 

yang dihasilkan akan semakin baik.  

Metode perendaman benih dalam air panas juga cukup efektif 

mematahkan dormansi fisik pada benih-benih tanaman famili Leguminoceae. 

Tingginya suhu dapat menyebabkan pecahnya lapisan macroscelereid 

(Anonymous, 2007), selain itu perendaman benih sesaat pada air panas juga lebih 

baik untuk mencegah kerusakan pada embrio. Umumnya benih kering dengan 

kulit biji yang relatif tebal toleran terhadap perendaman sesaat dalam air 

mendidih. Benih merbau [Intsia bijuga (colebr.) O. Kuntze] yang diberikan 

perlakuan awal pelukaan, kemudian direndam larutan NaClO 0,525% selama 15 

menit dilanjutkan dengan perendaman dalam air panas yang dibiarkan mendingin 

sendiri dan dilanjutkan perendaman selama 24 jam menghasilkan persentase benih 

berkecambah sebesar 78.67%. Biji merbau yang mendapat perlakuan awal 

demikian, mulai berkecambah pada hari ke-8 setelah tanam yang ditandai dengan 

munculnya radikel (Nugroho, 2007). 

Penggunaan bahan kimia sebagai perlakuan benih berfungsi membebaskan 

koloid hidrofil sehingga tekanan imbibisi meningkat dan akan meningkatkan 

metabolisme benih (Sadjad, 1980). Bahan kimia yang banyak digunakan sebagai 

promotor perkecambahan adalah asam sulfat (H2SO4) dan kalium nitrat (KNO3). 

Menurut Bewley dan Black (1978), asam sulfat dapat mempengaruhi per-

kecambahan melalui peningkatan suhu. Peningkatan suhu tersebut selanjutnya 

dapat mempengaruhi lapisan lignin pada kulit biji yang keras dan tebal sehingga 

biji kehilangan lapisan yang permeabel terhadap gas dan air. Lamanya perlakuan 

perendaman benih dalam larutan H2SO4, akan mempengaruhi banyaknya larutan 
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H2SO4 yang terserap kedalam benih. Oleh karena itu, lamanya perlakuan larutan 

asam sebaiknya disesuaikan dengan kondisi ketebalan pericarp atau kulit benih 

sehingga larutan asam tidak mengenai embrio. Pada benih Cassia siamea, 

perendaman selama 15 - 45 menit dalam larutan asam sulfat pekat menghasilkan 

perkecambahan 98%. Sedangkan menurut Schmidt (2000), perendaman benih 

dalam larutan H2SO4 selama 1 - 10 menit terlalu cepat untuk dapat mematahkan 

dormansi, sedangkan perendaman selama 60 menit atau lebih dapat menyebabkan 

kerusakan. 

Kalium nitrat (KNO3) merupakan bahan kimia yang sering digunakan 

untuk pematahan dormansi benih dengan tipe dormansi fisiologis. Konsentrasi 

0,1% sampai 0,2% KNO3 biasa digunakan dalam pengujian perkecambahan serta 

direkomendasikan oleh International Seed Testing Assosiation (ISTA) untuk 

sebagian besar pengujian perkecambahan benih (Copeland dan McDonald, 2001). 

Ilyas (2007), menyatakan bahwa pelembaban benih selama 48 jam dalam KNO3 

0,2%, mampu meningkatkan daya berkecambah benih kacang tanah varietas 

Gajah dari 60% saat after-ripening 3 minggu menjadi 80% setelah 6 minggu, 

begitu pula dengan varietas Panter. Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan 

perendaman benih dalam larutan H2SO4 1% dan KNO3 0,2% mampu 

meningkatkan daya berkecambah benih Kayu Afrika dari kurang dari 50% 

menjadi lebih dari 65% (Winarni, 2009). Sedangkan perlakuan pematahan 

dormansi pada benih Angsana dengan perendaman H2SO4 1% selama 10 menit 

dan KNO3 1% selama 24 jam mampu mengatasi permasalahan dormansi embrio 

dan kulit benih dengan menghasilkan daya berkecambah masing-masing sebesar 

100% (Lensari, 2009). 

2.6 Pengaruh Frekuensi dan Volume Pemberian Air terhadap Pertumbuhan 

Tanaman 

Air adalah salah satu komponen fisik yang sangat vital dan dibutuhkan 

untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan tanaman 

didefinisikan sebagai proses peningkatan volume yang bersifat irreversibel (tidak 

dapat balik), dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran 

dari tiap-tiap sel yang ditandai oleh peningkatan berat kering. Proses pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman terdiri dari pembelahan sel, pembesaran sel dan 
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diferensiasi sel. Sebanyak 85% - 90% bobot segar sel dan jaringan tanaman 

adalah air. Fungsi air bagi tanaman antara lain : (1) sebagai senyawa utama 

pembentuk protoplasma, (2) sebagai senyawa pelarut bagi masuknya mineral-

mineral dari larutan tanah ke tanaman dan sebagai pelarut mineral nutrisi yang 

akan diangkut dari satu bagian sel ke bagian sel lain, (3) sebagai media terjadinya 

reaksi-reaksi metabolik, (4) sebagai reaktan pada sejumlah reaksi metabolisme 

seperti siklus asam trikarboksilat, (5) sebagai penghasil hidrogen pada proses 

fotosintesis, (6) menjaga turgiditas sel dan berperan sebagai tenaga mekanik 

dalam pembesaran sel, (7) mengatur mekanisme gerakan tanaman seperti 

membuka dan menutupnya stomata, membuka dan menutupnya bunga serta 

melipatnya daun-daun tanaman tertentu, (8) berperan dalam perpanjangan sel, (9) 

sebagai bahan metabolisme dan produk akhir respirasi, serta (10) digunakan 

dalam proses respirasi.  

Kekurangan air pada tanaman terjadi karena kurangnya ketersediaan air 

dalam media dan transpirasi yang berlebihan atau kombinasi kedua faktor 

tersebut. Cekaman (kekurangan air) dapat terjadi apabila kecepatan absorpsi tidak 

seimbang dengan hilangnya air melalui proses transpirasi. Indeks luas daun 

merupakan indikator ukuran perkembangan tajuk. Terjadinya cekaman air dapat 

mengakibatkan penurunan dalam pembentukan dan perluasan daun, peningkatan 

penuaan serta perontokan daun. Peningkatan penuaan daun akibat cekaman air 

cenderung terjadi pada daun-daun yang lebih bawah, yang paling kurang aktif 

dalam fotosintesis dan dalam penyediaan asimilat, sehingga kecil pengaruhnya 

terhadap hasil. Cekaman air yang terjadi pada paruh kedua dari siklus hidup 

tanaman ercis mengakibatkan penurunan nilai indeks luas daun setelah 

pembungaan. Kekurangan air juga dapat menghambat laju fotosintesis, karena 

turgiditas sel penjaga stomata akan menurun. Hal ini menyebabkan stomata 

menutup. Penutupan stomata pada kebanyakan spesies akibat kekurangan air pada 

daun akan mengurangi laju penyerapan CO2, dan pada waktu yang sama akan 

mengurangi laju fotosintesis (Martin et al., 1994).  

Kedalaman perakaran juga sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang 

diserap tanaman. Hasil penelitian Nour dan Weibel (1978) menunjukkan bahwa 

kultivar-kultivar sorghum yang lebih tahan terhadap kekeringan, mempunyai 
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perakaran yang lebih banyak, volume akar lebih besar dan nisbah akar tajuk lebih 

tinggi dibandingkan lini-lini yang rentan kekeringan. Selain dipengaruhi oleh 

volume pemberian air, pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh frekuensi 

pemberian air. Hasil penelitian Hendrata dan Sutardi (2010), menyatakan bahwa 

frekuensi penyiraman 3 hari sekali menghasilkan pertumbuhan bibit kakao yang 

terbaik. Namun, penelitian lain pada bibit tanaman jarak pagar menunjukkan 

bahwa perlakuan frekuensi penyiraman tiga hari sekali tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan penyiraman satu hari sekali dan dua hari sekali terhadap 

parameter tinggi bibit, panjang akar, diameter batang, jumlah daun, berat segar 

tajuk, dan berat kering akar bibit tanaman jarak pagar (Parwati, 2007).  

2.7 Pengaruh Waktu Pembenaman dan Lama Pembenaman Tanaman 

Crotalaria spp. pada Tanah 

Salah satu jenis pupuk hijau dalam genus Crotalaria yang telah banyak 

dimanfaatkan adalah Crotalaria juncea. Pertumbuhan vegetatif C. juncea 

tergolong cepat. Perkecambahan mulai terjadi pada hari ke 3 – 4 setelah tanam. 

Pembentukan bintil akar terjadi pada hari ke 20 – 24 setelah tanam dan 

pembentukannya terus meningkat sampai tanaman membentuk bunga pertama. 

Tanaman C. juncea mulai berbunga  pada umur 1,5 – 2,5 bulan. Selanjutnya 

terjadi proses pembentukan polong, biji siap panen pada saat tanaman berumur 5 

– 6 bulan, yang ditandai dengan makin nyaringnya bunyi polong bila digerakkan.  

Suatu penelitian mengenai peran C. juncea sebagai amelioran kesuburan 

tanah pada pertanaman jagung, terbukti menghasilkan perbaikan kualitas fisik, 

kimia maupun biologi tanah. C. juncea yang dibenamkan ke dalam tanah selama 3 

minggu menyebabkan peningkatan stabilitas kemantapan agregat tanah, 

meningkatkan status KTK tanah dari rendah menjadi sedang, meningkatkan 

keragaman mikroorganisme bermanfaat hingga 100%, serta menurunkan 

keragaman patogen tanah hingga 26,67% (Sumarni, 2008). Pembenaman hijauan 

C. juncea pada awal fase generatif (umur 40 – 50 HST), dapat menghasilkan 

pengembalian unsur nitrogen tertinggi yaitu 150 – 165 kg ha-1 nitrogen dan 7 ton 

ha-1 bahan organik. Sedangkan pada umur 9 – 12 minggu, tanaman C. juncea 

dapat menghasilkan 5,9 ton ha-1 bahan organik dan 126 kg ha-1 nitrogen (Wang et 

al., 2002). 
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3. METODOLOGI 

Penelitian terdiri atas 3 tahap percobaan, yaitu (1) Uji viabilitas benih, (2) 

Pengaruh frekuensi dan volume pemberian air pada pertumbuhan tanaman 

Crotalaria mucronata Desv., serta (3) Pengaruh waktu pembenaman dan lama 

pembenaman tanaman Crotalaria mucronata Desv. pada tanah. 

3.1 Tempat dan Waktu 

Masing-masing percobaan dilaksanakan di Desa Pangarangan, Kecamatan 

Kota, Kabupaten Sumenep, dengan ketinggian tempat ± 187,4 m dpl, suhu udara 

rata-rata 28,2° C dengan jenis tanah Latosol. Penelitian dilaksanakan mulai bulan 

Oktober 2013 hingga bulan Desember 2013. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan (1) Uji viabilitas benih, 

antara lain kertas merang, kertas amplas, petridish, gelas ukur, label, termometer, 

penggaris, pinset, aquades, bubuk KNO3, larutan H2SO4 dan benih C. mucronata 

Desv. Sedangkan alat dan bahan untuk percobaan (2) Pengaruh frekuensi dan 

volume pemberian air pada pertumbuhan tanaman C. mucronata Desv. dan 

percobaan (3) Pengaruh waktu pembenaman dan lama pembenaman tanaman C. 

mucronata Desv. pada tanah, antara lain : cangkul, gembor, meteran, alat tulis, 

kamera digital, polibag, dan benih C. mucronata Desv. 

3.3 Metode Penelitian 

Percobaan (1). Uji Viabilitas Benih 

 Pengujian viabilitas benih dilakukan dengan metode rancangan acak 

lengkap (RAL) yang terdiri atas 15 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali, 

meliputi : 

V0    =  tanpa perlakuan skarifikasi 

V1    =  skarifikasi secara mekanis dengan kertas amplas 

V2    =  skarifikasi + perendaman dalam air biasa selama 1 × 24 jam 

V3    =  perendaman dalam air biasa selama 3 × 24 jam 

V4    =  perendaman dalam air biasa selama 5 × 24 jam 

V5    =  perendaman dalam air dengan suhu awal 50° C selama 1 × 24  jam 



 

V6    =  perendaman dalam air dengan suhu awal 80° C selama 1 × 24  jam

V7    =  skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 50° C selama 1 jam

V8    =  skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 80° C selama 1 jam

V9    =  perendaman dalam 

V10   =  perendaman dalam larutan KNO

V11   =  perendaman dalam larutan KNO

V12   =  perendaman dalam larutan H

V13  = perendaman dalam larutan H

dalam air biasa selama 1 × 24 jam

V14   =  perendaman dalam larutan H

1. Persiapan Media dan Penanaman

Uji viabilitas benih dilakukan pada substrat kertas merang dengan meto

Uji Di atas Kertas (UDK) (Sutopo, 1985). Media perkecambahan berupa 3 lembar 

kertas merang yang diletakkan pada alas petridish. Kertas merang tersebut 

sebelumnya dibasahi air hingga jenuh. Peletakan benih pada substrat dilakukan 

dengan menggunakan pinse

dikecambahkan 25 buah benih, yang diulang sebanyak 3 kali. 

disajikan pada Lampiran 1.

2. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada saat benih mulai berkecambah, parameter 

pengamatan meliputi 

tumbuh benih (DT), panjang tunas, dan panjang akar. 

i. Daya tumbuh benih (DT)

Viabilitas benih diindikasikan oleh persentase daya tumbuh benih (DT). 

Daya tumbuh benih (%) menunjukkan kemampuan benih be

dan berproduksi normal pada kondisi lingkungan optimal 

Persentase daya tumbuh benih (DT) dihitung dengan rumus:

 

=  perendaman dalam air dengan suhu awal 80° C selama 1 × 24  jam

=  skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 50° C selama 1 jam

=  skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 80° C selama 1 jam

=  perendaman dalam larutan KNO3 1% selama 1 × 24 jam 

=  perendaman dalam larutan KNO3 0,5%  selama 2 × 24 jam

=  perendaman dalam larutan KNO3 0,2% selama 2 × 24 jam

=  perendaman dalam larutan H2SO4 1% selama 30 menit 

= perendaman dalam larutan H2SO4 1% selama 30 menit + perendaman 

dalam air biasa selama 1 × 24 jam 

=  perendaman dalam larutan H2SO4 1% selama 1 × 24 jam 

 3.3.1 Pelaksanaan Penelitian 

Persiapan Media dan Penanaman 

Uji viabilitas benih dilakukan pada substrat kertas merang dengan meto

Uji Di atas Kertas (UDK) (Sutopo, 1985). Media perkecambahan berupa 3 lembar 

kertas merang yang diletakkan pada alas petridish. Kertas merang tersebut 

sebelumnya dibasahi air hingga jenuh. Peletakan benih pada substrat dilakukan 

dengan menggunakan pinset. Masing-masing cawan petri pada setiap perlakuan 

dikecambahkan 25 buah benih, yang diulang sebanyak 3 kali. Denah penelitian 

disajikan pada Lampiran 1. 

Pengamatan dilakukan pada saat benih mulai berkecambah, parameter 

pengamatan meliputi viabilitas benih yang diindikasikan oleh persentase daya 

panjang tunas, dan panjang akar.  

Daya tumbuh benih (DT) 

Viabilitas benih diindikasikan oleh persentase daya tumbuh benih (DT). 

Daya tumbuh benih (%) menunjukkan kemampuan benih berkecambah, tumbuh 

dan berproduksi normal pada kondisi lingkungan optimal 

Persentase daya tumbuh benih (DT) dihitung dengan rumus: 

16

=  perendaman dalam air dengan suhu awal 80° C selama 1 × 24  jam 

=  skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 50° C selama 1 jam 

=  skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 80° C selama 1 jam 

0,5%  selama 2 × 24 jam 

0,2% selama 2 × 24 jam 

1% selama 30 menit + perendaman 

Uji viabilitas benih dilakukan pada substrat kertas merang dengan metode 

Uji Di atas Kertas (UDK) (Sutopo, 1985). Media perkecambahan berupa 3 lembar 

kertas merang yang diletakkan pada alas petridish. Kertas merang tersebut 

sebelumnya dibasahi air hingga jenuh. Peletakan benih pada substrat dilakukan 

masing cawan petri pada setiap perlakuan 

Denah penelitian 

Pengamatan dilakukan pada saat benih mulai berkecambah, parameter 

viabilitas benih yang diindikasikan oleh persentase daya 

Viabilitas benih diindikasikan oleh persentase daya tumbuh benih (DT). 

rkecambah, tumbuh 

dan berproduksi normal pada kondisi lingkungan optimal (Athiyah, 2008). 
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Benih dikatakan telah berkecambah bila radikel telah muncul menembus kulit 

benih (Copeland dan McDonald, 2001). Perkecambahan benih C. mucronata 

Desv. merupakan tipe perkecambahan epigeal yang ditandai dengan memanjang-

nya hipokotil dan kotiledon yang muncul di atas permukaan media per-

kecambahan. Pengamatan dilakukan masing-masing pada 25 buah sampel benih 

untuk setiap perlakuan, dengan interval 2 hari sekali, yaitu pada hari ke-2 hingga 

hari ke-14 sejak awal benih dikecambahkan. 

ii.  Tinggi kecambah 

Tinggi kecambah (cm) normal diukur dari pangkal epikotil sampai 

pangkal akar. Nilai tinggi kecambah merupakan rata-rata dari total tinggi 

kecambah normal. Pengamatan dilakukan masing-masing pada 25 buah sampel 

benih untuk setiap perlakuan, dengan interval 2 hari sekali, yaitu pada hari ke-2 

hingga hari ke-14 sejak awal benih dikecambahkan. 

iii.  Panjang akar  

Panjang akar (cm) dari kecambah normal diukur dari pangkal akar sampai 

ujung akar utama yang terpanjang. Pengamatan dilakukan masing-masing pada 25 

buah sampel benih untuk setiap perlakuan, dengan interval 2 hari sekali, yaitu 

pada hari ke-2 hingga hari ke-14 sejak awal benih dikecambahkan. 

3. Analisis Data 

Data pengamatan yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis 

ragam (uji F) pada taraf 5%. Bila hasil pengujian terdapat perbedaan yang nyata 

maka dilanjutkan dengan uji perbandingan antar perlakuan dengan menggunakan 

uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.  

Percobaan (2). Pengaruh Frekuensi dan Volume Pemberian Air pada 

Pertumbuhan Tanaman Crotalaria mucronata Desv. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) non-

faktorial, dengan rincian perlakuan sebagai berikut : 

1. F1V1 = pemberian air setiap hari dengan volume 100% kadar air tersedia 

2. F1V2 = pemberian air setiap hari dengan volume 75% kadar air tersedia 

3. F1V3 = pemberian air setiap hari dengan volume 50% kadar air tersedia 

4. F2V1 = pemberian air 2 hari sekali dengan volume 100% kadar air tersedia 
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5. F2V2 = pemberian air 2 hari sekali dengan volume 75% kadar air tersedia 

6. F2V3 = pemberian air 2 hari sekali dengan volume 50% kadar air tersedia 

7. F3V1 = pemberian air 3 hari sekali dengan volume 100% kadar air tersedia 

8. F3V2 = pemberian air 3 hari sekali dengan volume 75% kadar air tersedia 

9. F3V3 = pemberian air 3 hari sekali dengan volume 50% kadar air tersedia 

Masing-masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak tiga kali sehingga 

terdapat 27 satuan percobaan. Penempatan perlakuan dalam setiap kelompok 

dilakukan secara acak. Denah penelitian disajikan pada Lampiran 1. 

 3.3.2 Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan Media Tanam 

Penamanan dilakukan pada polibag bervolume 10 kg. Pada masing-masing 

perlakuan dalam satu ulangan, jarak antar polibag yaitu 25 cm, setiap ulangan 

terdiri dari 9 perlakuan (9 polibag), dengan jarak antar ulangan yaitu 0,5 m.  

2. Penentuan Kebutuhan Air Tanaman 

Kebutuhan air tanaman ditentukan berdasarkan nilai kandungan air (%) 

pada keadaan kapasitas lapang (pF 2,54) dan nilai kandungan air (%) pada 

keadaan titik layu permanen (pF 4,2). Kapasitas lapang adalah jumlah air 

maksimum yang mampu ditahan oleh tanah. Pada kondisi kapasitas lapang, tebal 

lapisan air dalam pori-pori tanah mulai menipis, sehingga tegangan antar air–

udara meningkat hingga lebih besar dari gaya gravitasi. Air gravitasi (pada pori-

pori makro) habis dan air tersedia (pada pori-pori meso dan mikro) bagi tanaman 

dalam keadaan optimum. Kondisi ini terjadi pada tegangan permukaan lapisan air 

sekitar 1/3 atm. Sedangkan titik layu permanen adalah kandungan air tanah saat 

tanaman yang berada di atasnya mengalami layu permanen atau tanaman sulit 

hidup kembali meskipun telah ditambahkan sejumlah air yang mencukupi. Selisih 

antara kadar air tanah pada kapasitas lapang dan titik layu permanen disebut 

dengan air tersedia. Air tersedia adalah jumlah air yang memungkinkan bagi 

tanaman untuk dapat diabsorpsi atau disebut juga Water Holding Capacity 

(Heryani et al., 2001). Kadar air tersedia ini digunakan untuk menentukan taraf 

volume air dalam penelitian. Penentuan nilai kadar air pada kondisi kapasitas 

lapang dan titik layu permanen dilakukan di laboratorium Fisika Tanah, Jurusan 
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Tanah, Universitas Brawijaya. Penentuan nilai kadar air tersedia pada masing-

masing perlakuan disajikan pada Lampiran 2. 

3. Penanaman 

Tanah diisikan pada masing-masing polibag sampai dengan volume 7 kg. 

Pada setiap polibag, ditanam sebanyak 215 benih C. mucronata Desv. (setara 

dengan 3 g) dengan cara dialur sedalam 1,5 cm kemudian ditutup tanah. Pada 

masing-masing polibag terdapat 5 alur populasi tanaman.  

4. Pemeliharaan 

 Pemeliharaan tanaman meliputi perlakuan pemberian air pada masing-

masing perlakuan, dilakukan sesuai rincian perlakuan pada rancangan penelitian.  

5. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada saat tanaman berumur 2 MST (minggu setelah 

tanam) hingga umur tanaman 7 MST, secara destruktif. Pengamatan dilakukan 

dengan mengambil 10 sampel tanaman pada masing-masing perlakuan. Parameter 

yang diamati meliputi: 

1. Tinggi tanaman (cm), diukur dari permukaan tanah sampai pada titik tumbuh 

yang diukur menggunakan penggaris.  

2. Jumlah daun, diperoleh dengan menghitung semua daun yang muncul dan 

telah membentuk daun sempurna.  

3. Panjang akar 

Panjang akar (cm), dihitung dengan mengukur panjang akar mulai dari 

pangkal akar hingga ujung akar terpanjang dari tanaman sampel.  

6. Analisis Data 

Data pengamatan yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis 

ragam (uji F) pada taraf 5%. Bila hasil pengujian terdapat perbedaan yang nyata 

maka dilanjutkan dengan uji perbandingan antar perlakuan dengan menggunakan 

uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.  

Percobaan (3). Pengaruh Waktu Pembenaman dan Lama Pembenaman 

Tanaman Crotalaria mucronata Desv. pada Tanah 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) non-

faktorial, dengan rincian perlakuan sebagai berikut : 
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1. P1 = tanaman umur 3 mst* + dibenamkan selama 2 minggu  

2. P2 = tanaman umur 3 mst + dibenamkan selama 3 minggu 

3. P3 = tanaman umur 4 mst + dibenamkan selama 2 minggu 

4. P4 = tanaman umur 4 mst + dibenamkan selama 3 minggu 

5. P5 = tanaman umur 5 mst + dibenamkan selama 2 minggu 

6. P6 = tanaman umur 5 mst + dibenamkan selama 3 minggu 

7. P7 = tanaman umur 6 mst + dibenamkan selama 3 minggu 

Keterangan : 

*mst = minggu setelah tanam 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali sehingga total 

terdapat 21 satuan percobaan. Penempatan perlakuan dalam setiap kelompok 

dilakukan secara acak. Denah penelitian disajikan pada Lampiran 1. 

 3.3.3 Pelaksanaan Penelitian 

1. Penentuan Kebutuhan Benih 

Bobot 1000 benih tanaman C. mucronata Desv. adalah 14 g. Pada masing-

masing bedeng atau petak perlakuan ditanam sebanyak 5 g benih. Apabila bobot 1 

benih adalah 0,014 g, maka banyaknya populasi tanaman C. mucronata Desv. 

pada setiap bedeng atau petak perlakuan yaitu : (5 / 0,014) g = 357 tanaman m-2. 

2. Persiapan Lahan dan Penanaman 

  Persiapan lahan dilakukan dengan membuat bedengan-bedengan 

berukuran 1 × 1 m, tinggi masing-masing bedeng yaitu 20 cm. Setiap ulangan 

terdiri dari 7 perlakuan, dengan jarak antar bedeng 20 cm, sedangkan jarak antar 

ulangan yaitu 1 m. Pada setiap bedeng ditanam sebanyak 5 g benih. Penanaman 

dilakukan dengan cara dialur dengan jarak antar alur 20 cm, sehingga terdapat 5 

alur tanaman untuk setiap bedeng. Benih yang telah ditanam pada masing-masing 

alur lalu ditutup tanah, kemudian tanah disiram hingga cukup lembab.   

3. Pemeliharaan 

 Pemeliharaan meliputi penyiraman dan pencabutan gulma. Penyiraman 

dilakukan apabila kondisi tanah pada bedengan kering. Setelah penanaman hingga 

umur tanaman 2 MST, penyiraman dilakukan satu kali setiap hari. Selanjutnya, 
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tanaman disiram 2 hari sekali hingga tanah cukup lembab. Pencabutan gulma 

dilakukan apabila tumbuh gulma pada permukaan bedengan.  

4. Pembenaman Tanaman 

Perlakuan pembenaman dilakukan sesuai umur pembenaman pada masing-

masing perlakuan, demikian pula dengan lamanya waktu pembenaman. Bobot 

basah per tanaman yang dihasilkan pada setiap umur tanaman masing-masing : 

3,62 g/tanaman (umur tanaman 3 mst); 3,87 g/tanaman (umur tanaman 4 mst); 

5,28 g/tanaman (umur tanaman 5 mst) dan 6,79 g/tanaman (umur tanaman 6 mst). 

Sehingga total produksi hijauan tanaman atau biomassa C. mucronata Desv. yang 

dihasilkan masing-masing : 10 ton ha-1 (setara 1 kg m-2) pada umur 3 mst; 11 ton 

ha-1 (setara 1,1 kg m-2) pada umur 4 mst; 15 ton ha-1 (setara 1,5 kg m-2) pada umur 

5 mst dan 19 ton ha-1 (setara 1,9 kg m-2) pada umur 6 mst (perhitungan pada 

Lampiran 3). Proses pembenaman diawali dengan pencabutan tanaman hingga 

bagian akar, kemudian tanaman utuh dicacah menjadi bagian-bagian yang lebih 

kecil agar proses dekomposisi dapat berlangsung lebih cepat. Tanaman yang telah 

dicacah lalu dibenamkan dan dicampur hingga merata ke dalam tanah.  

Setelah akhir masa pembenaman, sampel tanah diambil secara komposit 

pada masing-masing petak perlakuan. Pengambilan sampel dilakukan pada 

masing-masing bedeng dengan mengambil tanah pada 5 titik secara diagonal. 

Contoh tanah yang telah diambil lalu dihomogenkan dan dimasukkan dalam 

kantong plastik yang telah diberi label. Masing-masing contoh tanah pada semua 

petak perlakuan kemudian dianalis di laboratorium Kimia Tanah, Jurusan Tanah, 

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya untuk diteliti kandungan unsur haranya. 

5. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan berdasarkan hasil analisis tanah yang terdiri atas 

analisis tanah awal dan analisis tanah setelah perlakuan. Analisis tanah awal 

dilakukan dengan mengambil sampel tanah sebelum penanaman (tanpa perlakuan 

pembenaman), sedangkan analisis tanah setelah perlakuan dilakukan dengan 

mengambil sampel tanah pada akhir waktu pembenaman pada masing-masing 

perlakuan. Parameter yang dianalisis adalah sifat kimia tanah yang meliputi : 
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a) pH 

b) C-organik 

c) N total 

d) P tersedia 

e) K dapat ditukar 

f) Bahan organik (konversi dari C-organik) 

g) Kapasitas tukar kation (KTK), dan  

h) C/N rasio tanah. 

Selain itu, dilakukan pula pengamatan terhadap beberapa parameter pe-

nunjang, yaitu : analisis N, P, K dan C/N rasio jaringan tanaman. Pengambilan 

sampel daun tanaman untuk mengetahui kandungan unsur N, P, K dan C/N rasio 

jaringan tanaman dilakukan setiap minggu mulai minggu ke-2, minggu ke-3, 

minggu ke-4, minggu ke-5, minggu ke-6 dan minggu ke-7.  

6. Analisis Data 

Data pengamatan yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis 

ragam (uji F) pada taraf 5%. Bila hasil pengujian terdapat perbedaan yang nyata 

maka dilanjutkan dengan uji perbandingan antar perlakuan dengan menggunakan 

uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.1.1 Komponen Hasil Uji Viabilitas Benih 

1. Daya Tumbuh 

Nilai rata-rata daya tumbuh benih akibat perlakuan metode pematahan 

dormasi benih pada masing-masing umur pengamatan disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1.  Rata-rata Daya Tumbuh Benih (%) Tanaman C. mucronata Desv. pada 
Berbagai Umur Pengamatan Akibat Perlakuan Pematahan Dormasi  

Perlakuan 
Daya Tumbuh Benih (%)  

7 hst 14 hst 
V0   6,67  a   18,67  ab 
V1 72,00  d 78,67  e 
V2 77,34  d 80,00  e 
V3 12,00  a   24,00  ab 
V4   9,34  a  41,33  cd 
V5 10,67  a  29,33  bc 
V6 48,00  c 53,33  d 
V7 77,33  d 81,33  e 
V8 84,00  d 86,67  e 
V9 13,30  a   17,33  ab 
V10   8,00  a 13,33  a 
V11   9,33  a 16,00  a 
V12 12,00  a   17,33  ab 
V13 29,33  b   41,33  cd 
V14 12,00  a   24,00  ab 

BNT 5% 11,556 13,103 
Keterangan :  
(a). Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji 

BNT 5%; hst = hari setelah tanam. 
(b).Perlakuan terdiri atas: (V0) tanpa perlakuan, (V1) skarifikasi secara mekanis dengan kertas 

amplas, (V2) skarifikasi + perendaman dalam air biasa selama 1 × 24 jam, (V3) perendaman 
dalam air biasa selama 3 × 24 jam, (V4) perendaman dalam air biasa selama 5 × 24 jam, (V5) 
perendaman dalam air dengan suhu awal 50° C selama 1 × 24  jam, (V6) perendaman dalam air 
dengan suhu awal 80° C selama 1 × 24  jam, (V7) skarifikasi + perendaman dalam air dengan 
suhu awal 50° C selama 1 jam, (V8) skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 80° C  
selama 1 jam, (V9) perendaman dalam larutan KNO3 1% selama 1 × 24 jam, (V10) perendaman 
dalam larutan KNO3 0,5%  selama 2 × 24 jam, (V11) perendaman dalam larutan KNO3 0,2% 
selama 2 × 24 jam, (V12) perendaman dalam larutan H2SO4 1% selama 30 menit, (V13) 
perendaman dalam larutan H2SO4 1% selama 30 menit + perendaman dalam air biasa selama 1 × 
24 jam dan (V14) perendaman dalam larutan H2SO4 1% selama 1 × 24 jam 
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Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan metode pematahan 

dormansi benih memberikan pengaruh yang nyata pada parameter daya tumbuh 

benih pada umur pengamatan 7 hst dan 14 hst (Lampiran 7.1). Tabel 1 

menunjukkan bahwa pada umur pengamatan 7 hst maupun 14 hst, perlakuan 

skarifikasi secara mekanis dengan kertas amplas (V1), skarifikasi + perendaman 

dalam air biasa selama 1 × 24 jam (V2), skarifikasi + perendaman dalam air 

dengan suhu awal 50° C selama 1 jam (V7) dan skarifikasi + perendaman dalam 

air dengan suhu awal 80° C  selama 1 jam (V8) menghasilkan nilai rata-rata daya 

tumbuh benih yang paling tinggi dibanding dengan pemberian perlakuan 

pematahan dormansi benih berupa pemberian air panas saja maupun bahan kimia 

saja tanpa skarifikasi. Adapun nilai daya tumbuh kecambah perlakuan V1 yaitu 

72% pada umur pengamatan 7 hst dan 78,67% pada umur pengamatan 14 hst. 

Nilai daya tumbuh kecambah perlakuan V2 yaitu 77,34% pada umur pengamatan 

7 hst dan 80% pada umur pengamatan 14 hst. Untuk perlakuan V7, nilai daya 

tumbuh kecambah yaitu 77,33% pada umur pengamatan 7 hst dan 81,33% pada 

umur pengamatan 14 hst. Sedangkan untuk perlakuan V8, nilai daya tumbuh 

kecambah yaitu 84% pada umur pengamatan 7 hst dan 86,67% pada umur 

pengamatan 14 hst. 

2. Panjang Akar 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan metode pematahan 

dormansi benih memberikan pengaruh yang nyata pada parameter panjang akar 

kecambah pada umur pengamatan 2 hst hingga 14 hst (Lampiran 7.2). Nilai rata-

rata panjang akar kecambah akibat perlakuan metode pematahan dormasi benih 

pada masing-masing umur pengamatan disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan skarifikasi + perendaman dalam 

air biasa selama 1 × 24 jam (V2), menghasilkan nilai rata-rata panjang akar 

tertinggi (0,43 cm) dibanding perlakuan lainnya pada umur pengamatan 2 hst. 

Sedangkan pada umur pengamatan 4 hst, perlakuan skarifikasi + perendaman 

dalam air biasa selama 1 × 24 jam (V2) menghasilkan nilai rata-rata panjang akar 

(0,78 cm) yang lebih tinggi namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 50° C selama 1 jam (V7) 

dengan nilai rata-rata panjang akar sebesar 0,73 cm. Pada umur pengamatan 6 hst,  
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Tabel 2.  Rata-rata Panjang Akar Kecambah (cm) Tanaman C. mucronata Desv. 
pada Berbagai Umur Pengamatan Akibat Perlakuan Pematahan 
Dormasi  

Perlakuan 
Panjang Akar (cm)  

2 hst 4 hst 6 hst 8 hst 10 hst 12 hst 14 hst 
V0 0,00 a 0,01 a 0,04 ab 0,04 a 0,06 a 0,08 a 0,13 a 
V1 0,00 a 0,41 d 0,49 d 0,55 c 0,58 c 0,59 d 0,59 cd 
V2 0,43 d 0,78 f 0,80 f 0,83 e 0,85 e 0,85 f 0,85 f 
V3 0,02 a 0,04 a 0,06 ab 0,10 a 0,13 a 0,14 a 0,18 a 
V4 0,01 a 0,01 a 0,02 a 0,06 a 0,15 a 0,17 ab 0,44 b 
V5 0,03 a 0,05 a 0,05 ab 0,09 a 0,11 a 0,16 ab 0,23 a 
V6 0,06 a 0,23 bc 0,31 c 0,41 b 0,42 b 0,43 c 0,44 b 
V7 0,33 c 0,73 ef 0,77 d 0,79 de 0,79 ef 0,81 e 0,82 e 
V8 0,23 b 0,63 e 0,66 e 0,71 d 0,72 d 0,73 e 0,73 de 
V9 0,04 a 0,10 abc 0,10 ab 0,13 a 0,15 a 0,16 ab 0,19 a 
V10 0,03 a 0,03 a 0,03 ab 0,09 a 0,10 a 0,12 a 0,13 a 
V11 0,05 a 0,05 a 0,05 ab 0,10 a 0,12 a 0,14 a 0,15 a 
V12 0,02 a 0,06 a 0,06 ab 0,11 a 0,12 a 0,17 ab 0,18 a 
V13 0,21 b 0,29 cd 0,33 c 0,35 b 0,35 b 0,41 c 0,48 bc 
V14 0,07 a 0,09 ab 0,13 b 0,14 a 0,15 a 0,25 b 0,26 a 

BNT 5% 0,064 0,141 0,099 0,097 0,098 0,099 0,147 
Keterangan :  

(a). Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji 
BNT 5%; hst = hari setelah tanam. 

(b).Perlakuan terdiri atas: (V0) tanpa perlakuan, (V1) skarifikasi secara mekanis dengan kertas amplas, 
(V2) skarifikasi + perendaman dalam air biasa selama 1 × 24 jam, (V3) perendaman dalam air biasa 
selama 3 × 24 jam, (V4) perendaman dalam air biasa selama 5 × 24 jam, (V5) perendaman dalam 
air dengan suhu awal 50° C selama 1 × 24  jam, (V6) perendaman dalam air dengan suhu awal 80° 
C selama 1 × 24  jam, (V7) skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 50° C selama 1 
jam, (V8) skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 80° C  selama 1 jam, (V9) 
perendaman dalam larutan KNO3 1% selama 1 × 24 jam, (V10) perendaman dalam larutan KNO3 
0,5%  selama 2 × 24 jam, (V11) perendaman dalam larutan KNO3 0,2% selama 2 × 24 jam, (V12) 
perendaman dalam larutan H2SO4 1% selama 30 menit, (V13) perendaman dalam larutan H2SO4 1% 
selama 30 menit + perendaman dalam air biasa selama 1 × 24 jam dan (V14) perendaman dalam 
larutan H2SO4 1% selama 1 × 24 jam 

 
perlakuan V2 menghasilkan nilai rata-rata panjang akar tertinggi dibanding 

perlakuan lain, yaitu sebesar 0,8 cm. Pada umur pengamatan 8 hst, nilai rata-rata 

panjang akar kecambah perlakuan V2 (0,83 cm) menunjukkan hasil yang lebih 

tinggi namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan V7 (0,79 cm) dan V8 (0,71 

cm). Pada umur pengamatan 10 hst, perlakuan V2 menghasilkan nilai rata-rata 

panjang akar yang lebih tinggi namun tidak berbeda nyata dengan rata-rata 

panjang akar perlakuan V7, dengan nilai rata-rata panjang akar masing-masing 
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0,85 cm dan 0,79 cm. Pada umur pengamatan 12 hst hingga 14 hst, perlakuan V2 

menghasilkan nilai rata-rata panjang akar tertinggi yaitu sebesar 0,85 cm. 

3. Tinggi Kecambah 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan metode pematahan 

dormansi benih memberikan pengaruh yang nyata pada parameter tinggi 

kecambah pada umur pengamatan 2 hst hingga 14 hst (Lampiran 7.3). Nilai rata-

rata tinggi kecambah akibat perbedaan metode pematahan dormasi benih pada 

masing-masing umur pengamatan disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Rata-rata Tinggi Kecambah (cm) Tanaman C. mucronata Desv.  pada 
Berbagai Umur Pengamatan Akibat Perlakuan Pematahan Dormasi  

Perlakuan 
Tinggi Kecambah (cm)  

2 hst 4 hst 6 hst 8 hst 10 hst 12 hst 14 hst 
V0 0,00 a 0,00 a 0,01 a 0,05 a 0,07 a 0,08 a 0,23 a 
V1 0,00 a 0,03 a 0,20 abcd 0,92 de 1,28 ef 1,30 fg 1,30 ef 
V2 0,25 d 0,53 d 0,92 ef 1,47 fg 1,84 g 1,88 hi 1,89 g 
V3 0,002 a 0,01 a 0,04 ab 0,18 ab 0,34 abc 0,41 abcd 0,56 abcd 
V4 0,001 a 0,004 a 0,008 a 0,07 a 0,14 ab 0,17 ab 0,48 abc 
V5 0,01  ab 0,03 a 0,07 abc 0,16 ab 0,26 abc 0,31 abc 0,55 abcd 
V6 0,06 abc 0,14 abc 0,29 bcd 0,67 cd 0,92 de 0,97 ef 0,99 de 
V7 0,10 c 0,31 bc 0,87 ef 1,70 g 1,95 g 1,98 i 2,00 g 
V8 0,07 abc 0,25 bc 0,76 e 1,37 fg 1,64 fg 1,65 ghi 1,65 fg 
V9 0,03 abc 0,19 abc 0,33 cd 0,54 c 0,58 cd 0,61 cde 0,70 bcd 
V10 0,006 a 0,05 a 0,07 abc 0,15 ab 0,25 abc 0,29 abc 0,45 ab 
V11 0,09 bc 0,16 abc 0,29 bcd 0,32 abc 0,43 abc 0,45 abcd 0,52 abc 
V12 0,01 ab 0,12 ab 0,21 abcd 0,45 bc 0,52 bcd 0,57 bcde 0,79 bcd 
V13 0,35 e 1,00 e 1,11 f 1,24 ef 1,29 ef 1,49 gh 1,67 fg 
V14 0,10 c 0,31 c 0,39 d 0,49 bc 0,62 cd 0,81 de 0,93 cde 

BNT 5% 0,076 0,188 0,273 0,347 0,409 0,410 0,450 
Keterangan :  

(a). Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji 
BNT 5%; hst = hari setelah tanam. 

(b).Perlakuan terdiri atas: (V0) tanpa perlakuan, (V1) skarifikasi secara mekanis dengan kertas amplas, 
(V2) skarifikasi + perendaman dalam air biasa selama 1 × 24 jam, (V3) perendaman dalam air biasa 
selama 3 × 24 jam, (V4) perendaman dalam air biasa selama 5 × 24 jam, (V5) perendaman dalam 
air dengan suhu awal 50° C selama 1 × 24  jam, (V6) perendaman dalam air dengan suhu awal 80° 
C selama 1 × 24  jam, (V7) skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 50° C selama 1 
jam, (V8) skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 80° C  selama 1 jam, (V9) 
perendaman dalam larutan KNO3 1% selama 1 × 24 jam, (V10) perendaman dalam larutan KNO3 
0,5%  selama 2 × 24 jam, (V11) perendaman dalam larutan KNO3 0,2% selama 2 × 24 jam, (V12) 
perendaman dalam larutan H2SO4 1% selama 30 menit, (V13) perendaman dalam larutan H2SO4 1% 
selama 30 menit + perendaman dalam air biasa selama 1 × 24 jam dan (V14) perendaman dalam 
larutan H2SO4 1% selama 1 × 24 jam 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa pada umur pengamatan 2 hst, perlakuan 

skarifikasi + perendaman dalam air biasa selama 1 × 24 jam (V2), menghasilkan 

nilai rata-rata tinggi kecambah yang tertinggi dibanding perlakuan lainnya, yaitu 

sebesar 0,25 cm. Sedangkan pada umur pengamatan 4 hst, perlakuan yang 

menunjukkan rata-rata nilai tinggi kecambah paling tinggi yaitu perlakuan 

perendaman dalam larutan H2SO4 1% selama 30 menit + perendaman dalam air 

biasa selama 1 × 24 jam (V13) yaitu sebesar 1 cm. Pada umur pengamatan 6 hst, 

perlakuan V13 menghasilkan nilai rata-rata tinggi kecambah yang lebih tinggi, 

namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan V2 (skarifikasi + perendaman dalam 

air biasa selama 1 × 24 jam) dan  V7 (skarifikasi + perendaman dalam air dengan 

suhu awal 50° C selama 1 jam). Adapun nilai rata-rata tinggi kecambah perlakuan 

V13, V2 dan V7 pada umur pengamatan 6 hst masing-masing 1,11 cm; 0,92 cm dan 

0,87 cm. Pada umur pengamatan 8 hst, perlakuan V2 dan V8 (skarifikasi + 

perendaman dalam air dengan suhu awal 80° C  selama 1 jam) menghasilkan nilai 

rata-rata tinggi kecambah masing-masing 1,47 cm dan 1,37 cm. Nilai ini lebih 

tinggi namun tidak berbeda nyata dibandingkan nilai rata-rata tinggi kecambah 

pada perlakuan V13 yaitu sebesar 1,24 cm. Pada umur pengamatan 10 hst, 

perlakuan V2 dan V7 menghasilkan nilai rata-rata tinggi kecambah masing-masing 

1,84 cm dan 1,95 cm. Nilai tersebut lebih tinggi namun tidak berbeda nyata 

dengan rerata tinggi kecambah pada perlakuan V8 yaitu 1,64 cm. Pada umur 

pengamatan 12 hst perlakuan V7 menghasilkan nilai rata-rata tinggi kecambah 

sebesar 1,98 cm. Nilai ini lebih tinggi namun tidak berbeda nyata dengan nilai 

rata-rata tinggi kecambah pada perlakuan V2 (1,88 cm) dan V8 (1,65 cm). Pada 

umur pengamatan 14 hst, perlakuan V7 menghasilkan nilai rata-rata tinggi 

kecambah yang lebih tinggi (2 cm) namun tidak berbeda nyata dengan  rata-rata 

tinggi kecambah pada perlakuan V2 (1,89 cm), V8 (1,65 cm) dan V13 (1,67 cm). 

4.1.2 Komponen Hasil Pengaruh Frekuensi dan Volume Pemberian Air 

pada Pertumbuhan Tanaman C. mucronata Desv. 

1. Tinggi Tanaman 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan frekuensi dan volume 

pemberian air pada pertumbuhan tanaman C. mucronata Desv., menghasilkan 

pengaruh yang nyata pada parameter tinggi tanaman umur pengamatan 2 mst 
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hingga 7 mst, namun tidak berpengaruh nyata pada umur pengamatan 4 mst 

(Lampiran 8.1). Nilai rata-rata tinggi tanaman akibat perlakuan frekuensi dan 

volume pemberian air pada pertumbuhan C. mucronata Desv. pada masing-

masing umur pengamatan disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata Tinggi Tanaman (cm) C. mucronata Desv. pada Berbagai 
Umur Pengamatan Akibat Perlakuan Frekuensi dan Volume Pemberian 
Air  

Perlakuan 
Tinggi Tanaman (cm)  

2 mst 3 mst 4 mst 5 mst 6 mst 7 mst 
F1V1 6,88 c 8,57 c 9,08    9,12 ab 11,53 bc 14,83 bc 
F1V2 6,85 c   8,18 bc 9,93 10,42 b 13,02 cd 16,05 cd 
F1V3 7,01 c 8,35 c 9,07 12,42 c  15,60 e  19,30 e 
F2V1   6,58 bc 8,27 c 8,55 10,38 b 12,97 cd 16,92 cd 
F2V2   5,93 ab 7,25 a 8,95 10,43 b 12,53 bc  16,20 cd 
F2V3 5,72 a 7,22 a 8,57     9,03 ab  11,17 b  13,08 b 
F3V1   5,97 ab   7,35 ab 8,97 10,27 b 14,32 de  18,20 de 
F3V2   5,97 ab 7,05 a 8,63   9,37 b 13,08 cd  15,67 c 
F3V3 5,50 a 7,18 a 7,12  7,65 a 9,00 a  10,55 a 

BNT 5% 0,751 0,891 tn 1,532 1,716 2,368 
Keterangan :  

(a). Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji 
BNT 5%; mst = minggu setelah tanam; tn = tidak berbeda nyata. 

(b). Perlakuan terdiri atas: (F1V1) pemberian air setiap hari dengan volume 100% air tersedia, (F1V2) 
pemberian air setiap hari dengan volume 75% air tersedia, (F1V3) pemberian air setiap hari dengan 
volume 50% air tersedia, (F2V1) pemberian air 2 hari sekali dengan volume 100% air tersedia, 
(F2V2) pemberian air 2 hari sekali dengan volume 75% air tersedia, (F2V3) pemberian air 2 hari 
sekali dengan volume 50% air tersedia, (F3V1) pemberian air 3 hari sekali dengan volume 100% 
air tersedia, (F3V2) pemberian air 3 hari sekali dengan volume 75% air tersedia dan (F3V3) 
pemberian air 3 hari sekali dengan volume 50% air tersedia. 

 
Pada umur pengamatan 2 mst, perlakuan  pemberian air 2 hari sekali dengan 

volume 100% air tersedia (F2V1) menghasilkan nilai rata-rata tinggi tanaman 

sebesar 6,58 cm, nilai ini lebih rendah namun tidak berbeda nyata dengan tinggi 

tanaman pada perlakuan pemberian air setiap hari dengan volume 100% air 

tersedia (F1V1), pemberian air setiap hari dengan volume 75% air tersedia (F1V2) 

dan pemberian air setiap hari dengan volume 50% air tersedia (F1V3), dimana 

masing-masing menghasilkan nilai rata-rata tinggi tanaman sebesar 6,88 cm; 6,85 

cm dan 7,01 cm. Pada umur pengamatan 3 mst, perlakuan F1V1 menghasilkan 

nilai rata-rata tinggi tanaman yang lebih tinggi, namun tidak berbeda nyata dengan 

rata-rata tinggi tanaman pada perlakuan F2V1 dan F1V3 yaitu masing-masing 

sebesar 8,57 cm; 8,18 cm dan 8,27 cm. Pada umur 5 mst, perlakuan F1V3 
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menghasilkan nilai rata-rata tinggi tanaman (12,42 cm) yang paling tinggi 

dibanding perlakuan F1V2 (10,42 cm),  F2V1 (10,38 cm),  F2V2 (10,43 cm),  F3V2 

(10,27 cm) dan F3V1 (9,37 cm). Pada umur 6 mst, rata-rata tinggi tanaman 

perlakuan F1V3 sebesar 15,60 cm, nilai ini lebih tinggi, namun tidak berbeda nyata 

dengan rata-rata tinggi tanaman pada perlakuan F3V1 yaitu sebesar 14,32 cm. 

Pada umur pengamatan 7 mst, rata-rata tinggi tanaman perlakuan F1V3 sebesar 

19,30 cm, nilai ini lebih tinggi namun tidak berbeda nyata dengan rata-rata tinggi 

tanaman pada perlakuan F3V1 yaitu sebesar 18,20 cm. 

2. Jumlah Daun 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan frekuensi dan volume 

pemberian air pada pertumbuhan tanaman C. mucronata Desv. tidak memberikan 

pengaruh yang nyata pada parameter jumlah daun tanaman umur 2 mst, namun 

memberikan pengaruh yang nyata pada umur pengamatan 3 mst, 4 mst, 5 mst, 6 

mst dan 7 mst (Lampiran 8.2). Nilai rata-rata jumlah daun tanaman akibat 

perlakuan frekuensi dan volume pemberian air pada pertumbuhan tanaman C. 

mucronata Desv., pada masing-masing umur pengamatan disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada umur pengamatan 3 mst, perlakuan 

pemberian air setiap hari dengan volume 100% air tersedia (F1V1), pemberian air 

setiap hari dengan volume 75% air tersedia (F1V2) dan pemberian air 2 hari sekali 

dengan volume 100% air tersedia (F2V1) menghasilkan rata-rata jumlah daun yang 

lebih tinggi dibanding perlakuan lain dengan masing-masing rata-rata jumlah 

daun sebanyak 6,90; 7,20 dan 7,10 daun. Namun jumlah daun pada ketiga 

perlakuan tersebut tidak berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan 

pemberian air setiap hari dengan volume 50% air tersedia (F1V3) dengan rata-rata 

jumlah daun 6,30. Pada umur 4 mst, perlakuan pemberian air 3 hari sekali dengan 

volume 50% air tersedia (F3V3) yang menghasilkan rata-rata jumlah daun paling 

rendah dibanding perlakuan lain yaitu sebanyak 6,70 daun. Pada umur 

pengamatan 5 mst, perlakuan pemberian air setiap hari dengan volume 50% air 

tersedia (F1V3) menghasilkan rata-rata jumlah daun yang lebih tinggi dibanding 

perlakuan yang lainnya yaitu 11,70 daun. 
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Tabel 5.  Rata-rata Jumlah Daun Tanaman C. mucronata Desv. pada Berbagai 
Umur Pengamatan Akibat Perlakuan Frekuensi dan Volume Pemberian   
Air  

Perlakuan 
Jumlah Daun  

2 mst 3 mst 4 mst 5 mst 6 mst 7 mst 
F1V1 3,80 6,90 c 8,40 b   8,90 ab   14,20 cd   17,70 bc 
F1V2 4,60 7,20 c 8,20 b 10,50 cd 14,80 d 18,70 c 
F1V3 4,40   6,30 bc 8,40 b  11,70 d 15,20 d 19,50 c 
F2V1 4,30 7,10 c 7,80 b 10,50 cd 14,90 d 18,20 c 
F2V2 4,00   5,70 ab 7,70 b 10,40 cd   13,00 bc 17,90 c 
F2V3 4,10   5,40 ab   7,60 ab   9,60 bc 12,30 b   15,30 ab 
F3V1 3,70   5,70 ab  8,00 b 10,40 cd 15,20 d 18,40 c 
F3V2 4,30   5,30 ab  8,00 b   9,50 bc     13,90 bcd   17,30 bc 
F3V3 3,60 5,00 a  6,70 a  8,00 a     10,20 a 14,00 a 

BNT 5% tn 1,159 0,969 1,441 1,719 2,438 
Keterangan :  

(a). Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji 
BNT 5%; mst = minggu setelah tanam; tn = tidak berbeda nyata. 

(b). Perlakuan terdiri atas: (F1V1) pemberian air setiap hari dengan volume 100% air tersedia, (F1V2) 
pemberian air setiap hari dengan volume 75% air tersedia, (F1V3) pemberian air setiap hari dengan 
volume 50% air tersedia, (F2V1) pemberian air 2 hari sekali dengan volume 100% air tersedia, 
(F2V2) pemberian air 2 hari sekali dengan volume 75% air tersedia, (F2V3) pemberian air 2 hari 
sekali dengan volume 50% air tersedia, (F3V1) pemberian air 3 hari sekali dengan volume 100% 
air tersedia, (F3V2) pemberian air 3 hari sekali dengan volume 75% air tersedia dan (F3V3) 
pemberian air 3 hari sekali dengan volume 50% air tersedia. 
 
Namun jumlah daun tersebut tidak berbeda nyata dengan perlakuan F1V2, F2V1, 

F2V2 dan F3V1 dengan masing-masing rata-rata jumlah daun yaitu sebanyak 

10,40; 10,50; 10,40 dan 10,50 daun. Pada umur pengamatan 6 mst, jumlah daun 

pada perlakuan F3V1, F1V3, F2V1 dan F1V2 masing-masing sebanyak 14,80; 15,20; 

14,90 dan 15,20 daun. Rata-rata jumlah daun tersebut lebih tinggi dari perlakuan 

lain namun tidak berbeda nyata dengan rata-rata jumlah daun pada perlakuan F1V1 

dan F3V2, masing-masing sejumlah 14,20 dan 13,90 daun. Pada umur pengamatan 

7 mst, perlakuan F3V1, F1V3, F2V1, F2V2 dan F1V2, menghasilkan rata-rata jumlah 

daun masing-masing sejumlah 18,40; 19,50; 18,20; 17,90 dan 18,70 daun. Rata-

rata jumlah daun pada perlakuan-perlakuan tersebut lebih tinggi, namun tidak 

berbeda nyata dengan rata-rata jumlah daun pada perlakuan F1V1 dan F3V2 yaitu 

masing-masing sebanyak 17,70 daun dan 17,30 daun per tanaman. 

3. Panjang Akar 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan frekuensi dan volume 

pemberian air pada pertumbuhan tanaman C. mucronata Desv. tidak berpengaruh 
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nyata pada parameter panjang akar tanaman umur pengamatan 2 mst hingga 6 

mst, namun berpengaruh nyata pada umur pengamatan 7 mst (Lampiran 8.3). 

Nilai rata-rata panjang akar tanaman akibat perbedaan frekuensi dan volume 

pemberian air pada pertumbuhan tanaman C. mucronata Desv., pada masing-

masing umur pengamatan disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata Panjang Akar (cm) Tanaman C. mucronata Desv. pada Berbagai 
Umur Pengamatan Akibat Perlakuan Frekuensi dan Volume Pemberian 
Air  

Perlakuan 
Panjang Akar (cm)  

2 mst 3 mst 4 mst 5 mst 6 mst 7 mst 
F1V1 2,93 5,85 6,25 6,80 7,78    8,85 a 
F1V2 3,07 5,85 6,85 7,77 8,53  10,12 abc 
F1V3 2,48 4,97 6,30 8,18 8,67  10,70 bc 
F2V1 2,70 4,45 5,63 7,47 7,80    8,87 a 
F2V2 2,57 4,70 6,62 7,20 8,12   9,93 ab 
F2V3 2,48 3,88 5,85 8,43 9,18  10,70 bc 
F3V1 2,33 5,37 6,83 7,45 9,15   11,40 c 
F3V2 2,32 4,15 5,70 7,65 7,93  11,32 bc 
F3V3 2,77 3,98 6,18 7,65 7,57  10,35 bc 

BNT 5% tn tn tn tn tn 1,407 
Keterangan :  

(a). Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji 
BNT 5%; mst = minggu setelah tanam; tn = tidak berbeda nyata. 

(b). Perlakuan terdiri atas: (F1V1) pemberian air setiap hari dengan volume 100% air tersedia, (F1V2) 
pemberian air setiap hari dengan volume 75% air tersedia, (F1V3) pemberian air setiap hari dengan 
volume 50% air tersedia, (F2V1) pemberian air 2 hari sekali dengan volume 100% air tersedia, 
(F2V2) pemberian air 2 hari sekali dengan volume 75% air tersedia, (F2V3) pemberian air 2 hari 
sekali dengan volume 50% air tersedia, (F3V1) pemberian air 3 hari sekali dengan volume 100% 
air tersedia, (F3V2) pemberian air 3 hari sekali dengan volume 75% air tersedia dan (F3V3) 
pemberian air 3 hari sekali dengan volume 50% air tersedia. 
 

Tabel 6 menunjukkan bahwa pengaruh frekuensi dan volume pemberian 

air pada pertumbuhan tanaman C. mucronata Desv. hanya memberikan pengaruh 

yang nyata pada nilai rata-rata panjang akar tanaman pada umur 7 mst. Perlakuan 

pemberian air 3 hari sekali dengan volume 100% air tersedia (F3V1) menghasilkan 

rata-rata panjang akar yang lebih tinggi dibandingkan pada perlakuan lain yaitu 

sebesar 11,40 cm, namun tidak berbeda nyata dengan nilai rata-rata panjang akar 

pada perlakuan F1V2, F1V3, F2V3, F3V2 dan F3V3 dengan nilai rata-rata panjang 

akar masing-masing 10,12 cm; 10,70 cm; 10,70 cm; 10,35 cm dan 11,32 cm.  
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4.1.3 Komponen Hasil Pengaruh Waktu Pembenaman dan Lama 

Pembenaman Tanaman C. mucronata Desv. pada Tanah 

1. pH 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pembenaman 

tanaman C. mucronata Desv. berpengaruh nyata pada peningkatan nilai rata-rata 

pH tanah (Lampiran 9.1). Nilai rata-rata pH tanah akibat perlakuan pembenaman 

tanaman C. mucronata Desv. pada tanah disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7.    Rata-rata pH Tanah Akibat Perlakuan Waktu Pembenaman dan Lama  
Pembenaman Tanaman C. mucronata Desv. pada Tanah 

Perlakuan pH 
P0 6,8 a 
P1   7,0 ab 
P2 7,5 d 
P3   7,3 cd 
P4 7,4 d 
P5 7,5 d 
P6   7,2 bc 
P7 7,5 d 

BNT 5% 0,208 
Keterangan :  

(a). Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji 
BNT 5%. 

(b). Perlakuan terdiri atas: (P0) tanah tanpa perlakuan, (P1) tanaman umur 3mst* + dibenamkan selama 
2 minggu, (P2) tanaman umur 3 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P3) tanaman umur 4 mst + 
dibenamkan selama 2 minggu, (P4) tanaman umur 4 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P5) 
tanaman umur 5 mst + dibenamkan selama 2 minggu, (P6) tanaman umur 5 mst + dibenamkan 
selama 3 minggu, (P7) tanaman umur 6 mst + dibenamkan selama 3 minggu; *mst = minggu 
setelah tanam. 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa perlakuan pembenaman tanaman umur 3 mst 

yang dibenamkan selama 2 minggu (P1) (pH 7,0) dan pembenaman tanaman umur 

5 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P6) (pH 7,2) menghasilkan  rata-rata 

pH tanah yang lebih tinggi namun tidak berbeda nyata dengan rata-rata pH tanah 

pada tanah tanpa perlakuan atau kontrol (pH 6,8). Sedangkan perlakuan 

pembenaman tanaman umur 3 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P2), 

pembenaman tanaman umur 4 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P4), 

pembenaman tanaman umur 5 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P5), dan 

pembenaman tanaman umur 6 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P7), 

menghasilkan rata-rata pH yang lebih tinggi yaitu masing-masing 7,5 (P2); 7,4 
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(P4); 7,5 (P5) dan 7,5 (P7), namun tidak berbeda nyata dengan rata-rata pH pada 

perlakuan pembenaman tanaman umur 4 mst yang dibenamkan selama 2 minggu 

(P3) yaitu 7,3. Meskipun perlakuan waktu pembenaman dan lama pembenaman 

menyebabkan peningkatan nilai rata-rata pH tanah yang nyata dibanding kontrol, 

namun rata-rata pH untuk masing-masing perlakuan tersebut masih termasuk 

dalam kriteria pH tanah netral. 

2. C-Organik 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pembenaman 

tanaman C. mucronata Desv. menghasilkan pengaruh yang nyata pada 

peningkatan nilai rata-rata parameter C-organik tanah (Lampiran 9.2). Nilai rata-

rata C-organik tanah akibat perlakuan pembenaman tanaman C. mucronata Desv. 

pada tanah disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8.    Rata-rata C Organik Tanah Akibat Perlakuan Waktu Pembenaman dan   
Lama Pembenaman Tanaman C. mucronata Desv. pada Tanah 

Perlakuan C Organik (%) 
P0 0,36 a 
P1 1,29 d 
P2 0,69 b 
P3   1,05 cd 
P4   0,93 bc 
P5   1,08 cd 
P6   1,13 cd 
P7 1,30 d 

BNT 5% 0,294 
Keterangan :  

(a). Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji 
BNT 5%. 

(b). Perlakuan terdiri atas: (P0) tanah tanpa perlakuan, (P1) tanaman umur 3mst* + dibenamkan selama 
2 minggu, (P2) tanaman umur 3 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P3) tanaman umur 4 mst + 
dibenamkan selama 2 minggu, (P4) tanaman umur 4 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P5) 
tanaman umur 5 mst + dibenamkan selama 2 minggu, (P6) tanaman umur 5 mst + dibenamkan 
selama 3 minggu, (P7) tanaman umur 6 mst + dibenamkan selama 3 minggu; *mst = minggu 
setelah tanam. 
 

Tabel 8 menunjukkan bahwa perlakuan pembenaman tanaman umur 3 mst 

yang dibenamkan selama 2 minggu (P1) dan pembenaman tanaman umur 6 mst 

yang dibenamkan selama 3 minggu (P7) menghasilkan persentase kandungan C-

organik yang lebih tinggi yaitu 1,29% dan 1, 30%, namun tidak berbeda nyata 

dengan rata-rata persentase C-organik pada perlakuan pembenaman tanaman 
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umur 4 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P3), pembenaman tanaman umur 

5 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P5) dan pembenaman tanaman umur 5 

mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P6) yaitu masing-masing 1,05%; 1,08% 

dan 1,13%. Rata-rata persentase kandungan C-organik tersebut meningkat dari 

kriteria sangat rendah (kontrol 0,36%) menjadi rendah (1-2%). Sedangkan 

perlakuan pembenaman tanaman umur 3 mst yang dibenamkan selama 3 minggu 

(P2) dan pembenaman tanaman umur 4 mst yang dibenamkan selama 3 minggu 

(P4) menghasilkan peningkatan C-organik yang lebih rendah dibanding perlakuan 

lainnya yaitu 0,69% dan 0,93% 

3. N Total 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pembenaman 

tanaman C. mucronata Desv. berpengaruh nyata pada peningkatan nilai rata-rata 

N total tanah (Lampiran 9.3). Nilai rata-rata N total tanah akibat pembenaman 

tanaman C. mucronata Desv. pada tanah disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9 menunjukkan bahwa persentase kandungan N total tanah pada 

perlakuan pembenaman tanaman umur 3 mst yang dibenamkan selama 2 minggu 

(P1), pembenaman tanaman umur 3 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P2), 

pembenaman tanaman umur 4 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P3), 

pembenaman tanaman umur 4 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P4) dan 

pembenaman tanaman umur 5 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P5) 

menghasilkan rata-rata  kandungan N total tanah yang berbeda nyata dibanding 

kontrol (0,033%). Masing-masing peningkatan kandungan N total tanah pada 

perlakuan tersebut yaitu P1 (0,087 %), P2 (0,067%), P3(0,093%), P4 (0,083%) dan 

P5 (0,097%). Persentase kandungan N total tersebut meningkat bila dibandingkan 

dengan kontrol, namun masih termasuk dalam kriteria sangat rendah (<0,1%). 

Sedangkan perlakuan pembenaman tanaman umur 6 mst yang dibenamkan selama 

3 minggu (P7) menghasilkan rata-rata kandungan N total tanah yang lebih tinggi 

(0,130%), namun tidak berbeda nyata dengan rata-rata kandungan N total pada 

perlakuan pembenaman tanaman umur 5 mst yang dibenamkan selama 3 minggu 

(P6) yaitu sebesar 0,103%. Apabila dibandingkan dengan kontrol, persentase 

kandungan N total pada perlakuan P6 dan P7 tersebut cenderung meningkat, yaitu 

dari kriteria sangat rendah menjadi kriteria rendah (0,1 – 0,2%). 
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Tabel 9.   Rata-rata N Total (%) Akibat Perlakuan Waktu Pembenaman dan Lama   
Pembenaman Tanaman C. mucronata Desv. pada Tanah 

Perlakuan N Total (%) 
P0                              0,033 a 
P1  0,087 bc 
P2 0,067 b 
P3   0,093 bc 
P4   0,083 bc 
P5 0,097 c 
P6    0,103 cd 
P7  0,130 d 

BNT 5% 0,0295 
Keterangan :  

(a). Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji 
BNT 5%. 

(b). Perlakuan terdiri atas: (P0) tanah tanpa perlakuan, (P1) tanaman umur 3mst* + dibenamkan selama 
2 minggu, (P2) tanaman umur 3 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P3) tanaman umur 4 mst + 
dibenamkan selama 2 minggu, (P4) tanaman umur 4 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P5) 
tanaman umur 5 mst + dibenamkan selama 2 minggu, (P6) tanaman umur 5 mst + dibenamkan 
selama 3 minggu, (P7) tanaman umur 6 mst + dibenamkan selama 3 minggu; *mst = minggu 
setelah tanam. 

 

4. P Tersedia 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pembenaman 

tanaman C. mucronata Desv. berpengaruh nyata pada peningkatan nilai rata-rata P 

tersedia tanah (Lampiran 9.4). Nilai rata-rata P tersedia tanah akibat perlakuan 

pembenaman tanaman C. mucronata Desv. pada tanah disajikan pada Tabel 10. 

Tabel 10 menunjukkan bahwa persentase ketersediaan unsur P pada tanah 

tanpa perlakuan pembenaman yaitu sebesar  3,15 mg kg-1, termasuk dalam kriteria 

sangat rendah. Setelah pemberian perlakuan pembenaman P1 hingga P7, nilai 

ketersediaan unsur P meningkat. Pada perlakuan pembenaman tanaman umur 3 

mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P2), pembenaman tanaman umur 4 mst 

yang dibenamkan selama 2 minggu (P3), pembenaman tanaman umur 4 mst yang 

dibenamkan selama 3 minggu (P4) dan pembenaman tanaman umur 5 mst yang 

dibenamkan selama 2 minggu (P5), nilai P tersedia yaitu masing masing P2 (59,32 

mg kg-1), P3 (64,77 mg kg-1), P4 (57,17 mg kg-1), P5 (64,72 mg kg-1). Masing-

masing nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan kontrol, maupun 

perlakuan pembenaman tanaman umur 3 mst yang dibenamkan selama 2 minggu 

(P1) dengan rata-rata nilai P tersedia sebesar 39,69 mg kg-1. 
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Tabel 10. Rata-rata P Tersedia (mg kg-1) Akibat Perlakuan Waktu Pembenaman 
dan Lama Pembenaman Tanaman C. mucronata Desv. pada Tanah 

Perlakuan P Tersedia (mg kg-1) 
P0   3,15 a 
P1  39,69 b 
P2 59,32 c 
P3 64,77 c 
P4 57,17 c 
P5 64,72 c 
P6 83,39 d 
P7 91,25 d 

BNT 5% 10,644 
Keterangan :  

(a). Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji 
BNT 5%. 

(b). Perlakuan terdiri atas: (P0) tanah tanpa perlakuan, (P1) tanaman umur 3mst* + dibenamkan selama 
2 minggu, (P2) tanaman umur 3 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P3) tanaman umur 4 mst + 
dibenamkan selama 2 minggu, (P4) tanaman umur 4 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P5) 
tanaman umur 5 mst + dibenamkan selama 2 minggu, (P6) tanaman umur 5 mst + dibenamkan 
selama 3 minggu, (P7) tanaman umur 6 mst + dibenamkan selama 3 minggu; *mst = minggu 
setelah tanam. 
 
Sedangkan perlakuan pembenaman tanaman umur 5 mst yang dibenamkan selama 

3 minggu (P6), dan pembenaman tanaman umur 6 mst yang dibenamkan selama 3 

minggu (P7) menghasilkan rata-rata kandungan P tersedia yang paling tinggi yaitu 

masing-masing 83,39 mg kg-1 dan 91,25 mg kg-1. Rata-rata kandungan P tersedia 

tanah pada semua perlakuan meningkat dibandingkan dengan kontrol, yaitu dari 

kriteria sangat rendah (<5 mg kg-1) menjadi kriteria sangat tinggi (>20 mg kg-1).  

 
5. K Dapat Ditukar 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pembenaman 

tanaman C. mucronata Desv. berpengaruh nyata pada peningkatan nilai rata-rata 

K dapat ditukar (Lampiran 9.5). Nilai rata-rata K dapat ditukar pada tanah akibat 

pembenaman tanaman C. mucronata Desv. pada tanah disajikan pada Tabel 11. 

Tabel 11 menunjukkan bahwa perlakuan pembenaman tanaman umur 3 

mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P1), pembenaman tanaman umur 3 mst 

yang dibenamkan selama 3 minggu (P2), pembenaman tanaman umur 4 mst yang 

dibenamkan selama 2 minggu (P3), pembenaman tanaman umur 4 mst yang 

dibenamkan selama 3 minggu (P4) dan pembenaman tanaman umur 5 mst yang 

dibenamkan selama 2 minggu (P5) menghasilkan rata-rata K dapat ditukar yang 
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lebih tinggi dibandingkan perlakuan lain. Rata-rata unsur K dapat ditukar pada 

perlakuan tersebut berturut-turut 0,427 me 100 g-1 (P1);
 0,523 me 100 g-1 (P2);

 

0,640 me 100 g-1 (P3); 0,483 me 100 g-1 (P4) dan 0,507 me 100 g-1 (P5). 

Tabel 11.   Rata-rata K Dapat Ditukar (me 100 g-1) Akibat Perlakuan Waktu 
Pembenaman dan Lama Pembenaman Tanaman C. mucronata Desv. 
pada Tanah 

Perlakuan K Dapat Ditukar (me 100 g-1) 
P0 0,057 a 
P1   0,427 bc 
P2   0,523 bc 
P3 0,640 c 
P4   0,483 bc 
P5   0,507 bc 
P6   0,307 ab 
P7  0,370 b 

BNT 5% 0,268 
Keterangan :  

(a). Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji 
BNT 5%. 

(b). Perlakuan terdiri atas: (P0) tanah tanpa perlakuan, (P1) tanaman umur 3mst* + dibenamkan selama 
2 minggu, (P2) tanaman umur 3 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P3) tanaman umur 4 mst + 
dibenamkan selama 2 minggu, (P4) tanaman umur 4 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P5) 
tanaman umur 5 mst + dibenamkan selama 2 minggu, (P6) tanaman umur 5 mst + dibenamkan 
selama 3 minggu, (P7) tanaman umur 6 mst + dibenamkan selama 3 minggu; *mst = minggu 
setelah tanam. 

 
Nilai rata-rata parameter K dapat ditukar pada perlakuan-perlakuan tersebut 

meningkat dari kriteria sangat rendah (kontrol 0,057 me 100 g-1) menjadi kriteria 

sedang (0,4-0,5 me 100 g-1). Sedangkan perlakuan pembenaman tanaman umur 5 

mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P6) dan pembenaman tanaman umur 6 

mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P7) menghasilkan rata-rata kandungan K 

dapat ditukar yang lebih rendah dibanding perlakuan P1 hingga P5, yaitu masing-

masing 0,307 me 100 g-1 dan 0,370 me 100 g-1, yang termasuk pada kriteria 

rendah. 

6. Bahan Organik 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pembenaman 

tanaman C. mucronata Desv. berpengaruh nyata pada peningkatan nilai rata-rata 

bahan organik tanah (Lampiran 9.6). Nilai rata-rata bahan organik tanah akibat 

perlakuan pembenaman tanaman C. mucronata Desv. disajikan pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Rata-rata Bahan Organik (%) Tanah Akibat Perlakuan Waktu 
Pembenaman dan Lama Pembenaman Tanaman C. mucronata Desv. 
pada Tanah 

Perlakuan Bahan Organik (%) 
P0                                0,63 a 
P1 2,22 d 
P2 1,19 b 
P3   1,82 cd 
P4  1,62 bc 
P5   1,87 cd 
P6   1,96 cd 
P7 2,25 d 

BNT 5% 0,512 
Keterangan :  

(a). Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji 
BNT 5%. 

(b). Perlakuan terdiri atas: (P0) tanah tanpa perlakuan, (P1) tanaman umur 3mst* + dibenamkan selama 
2 minggu, (P2) tanaman umur 3 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P3) tanaman umur 4 mst + 
dibenamkan selama 2 minggu, (P4) tanaman umur 4 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P5) 
tanaman umur 5 mst + dibenamkan selama 2 minggu, (P6) tanaman umur 5 mst + dibenamkan 
selama 3 minggu, (P7) tanaman umur 6 mst + dibenamkan selama 3 minggu; *mst = minggu 
setelah tanam. 

 
Tabel 12 menunjukkan bahwa perlakuan pembenaman tanaman umur 3 

mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P1) dan pembenaman tanaman umur 6 

mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P7) menghasilkan rata-rata persentase 

bahan organik yang lebih tinggi yaitu 2,22% dan 2,25%; namun tidak berbeda 

nyata dengan rata-rata persentase bahan organik pada perlakuan pembenaman 

tanaman umur 4 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P3), pembenaman 

tanaman umur 5 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P5) dan pembenaman 

tanaman umur 5 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P6) yaitu masing-masing 

1,82%; 1,87% dan 1,96%. Sedangkan perlakuan pembenaman tanaman umur 3 

mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P2) dan pembenaman tanaman umur 4 

mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P4) menghasilkan rata-rata persentase 

bahan organik yang lebih rendah dibanding perlakuan lainnya yaitu masing-

masing 1,19% dan 1,62%. 

 
7. Kapasitas Tukar Kation 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pengaruh waktu pembenaman 

dan lama pembenaman tanaman C. mucronata Desv. berpengaruh nyata pada rata-
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rata parameter kapasitas tukar kation (KTK) tanah (Lampiran 9.7). Nilai rata-rata 

parameter KTK tanah akibat pengaruh waktu pembenaman dan lama 

pembenaman tanaman C. mucronata Desv. disajikan pada Tabel 13. 

Tabel 13. Rata-rata Kapasitas Tukar Kation (me 100 g-1) Tanah Akibat Perlakuan 
Waktu Pembenaman dan Lama Pembenaman Tanaman C. mucronata 
Desv. pada Tanah 

Perlakuan Kapasitas Tukar Kation (me 100 g-1) 
P0 1,053 a 
P1 4,227 d 
P2   2,097 ab 
P3     3,167 bcd 
P4    2,463 abc 
P5     3,517 bcd 
P6     3,510 bcd 
P7   3,867 cd 

BNT 5% 1,609 
Keterangan :  

(a). Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji 
BNT 5%. 

(b). Perlakuan terdiri atas: (P0) tanah tanpa perlakuan, (P1) tanaman umur 3mst* + dibenamkan selama 
2 minggu, (P2) tanaman umur 3 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P3) tanaman umur 4 mst + 
dibenamkan selama 2 minggu, (P4) tanaman umur 4 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P5) 
tanaman umur 5 mst + dibenamkan selama 2 minggu, (P6) tanaman umur 5 mst + dibenamkan 
selama 3 minggu, (P7) tanaman umur 6 mst + dibenamkan selama 3 minggu; *mst = minggu 
setelah tanam. 

 
Tabel 13 menunjukkan bahwa perlakuan pembenaman tanaman umur 3 

mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P1) menghasilkan nilai rata-rata KTK 

yang lebih tinggi (4,227 me 100 g-1), namun tidak berbeda nyata dengan rata-rata 

nilai KTK pada perlakuan pembenaman tanaman umur 4 mst yang dibenamkan 

selama 2 minggu (P3) (3,167 me 100 g-1), pembenaman tanaman umur 5 mst yang 

dibenamkan selama 2 minggu (P5) (3,517 me 100 g-1), pembenaman tanaman 

umur 5 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P6) (3,510 me 100 g-1)  dan 

pembenaman tanaman umur 6 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P7) (3,867 

me 100 g-1). Sedangkan perlakuan pembenaman tanaman umur 3 mst yang 

dibenamkan selama 3 minggu (P2) dan pembenaman tanaman umur 4 mst yang 

dibenamkan selama 3 minggu (P4) menghasilkan rata-rata KTK yang lebih rendah 

dibandingkan dengan perlakuan lain yaitu masing-masing 2,097 me 100 g-1 dan 

2,463 me 100 g-1. Meskipun terjadi peningkatan nilai KTK dari rata-rata KTK 
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tanah kontrol, namun peningkatan tersebut masih termasuk dalam kriteria yang 

sama, yaitu sangat rendah (<5 me 100 g-1). 

8. C/N Rasio 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pengaruh waktu pembenaman 

dan lama pembenaman tanaman C. mucronata Desv. tidak memberikan 

berpengaruh nyata pada rata-rata parameter C/N rasio tanah (Lampiran 9.8). Nilai 

rata-rata parameter C/N rasio tanah akibat pengaruh waktu pembenaman dan lama 

pembenaman tanaman C. mucronata Desv. disajikan pada Tabel 14. 

Tabel 14.   Rata-rata C/N Rasio Tanah Akibat Perlakuan Waktu Pembenaman dan 
Lama Pembenaman Tanaman C. mucronata Desv. pada Tanah 

Perlakuan C/N Rasio 
P0 13,33 
P1 15,33 
P2 10,00 
P3 11,00 
P4 11,00 
P5 12,00 
P6 11,00 
P7 10,00 

BNT 5% tn 
Keterangan :  

(a). tn = tidak berbeda nyata. 
(b). Perlakuan terdiri atas: (P0) tanah tanpa perlakuan, (P1) tanaman umur 3mst* + dibenamkan selama 

2 minggu, (P2) tanaman umur 3 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P3) tanaman umur 4 mst + 
dibenamkan selama 2 minggu, (P4) tanaman umur 4 mst + dibenamkan selama 3 minggu, (P5) 
tanaman umur 5 mst + dibenamkan selama 2 minggu, (P6) tanaman umur 5 mst + dibenamkan 
selama 3 minggu, (P7) tanaman umur 6 mst + dibenamkan selama 3 minggu; *mst = minggu 
setelah tanam. 
 
 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Uji Viabilitas Benih 

Benih merupakan sarana reproduktif sehingga berperan vital dalam 

mempertahankan eksistensi jenisnya. Tanaman C. mucronata Desv. memiliki 

benih dengan kulit benih yang keras (benih tipe orthodox). Benih dengan tipe 

tersebut umumnya mengalami dormansi fisik yang disebabkan oleh kulit benih 

yang bersifat impermeabel sehingga menjadi penghalang mekanis terhadap 

masuknya air atau gas. Secara alami, pematahan dormansi fisik terjadi karena 
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adanya fluktuasi suhu udara pada lingkungan yang menyebabkan benih retak 

akibat pengembangan dan pengkerutan. Sedangkan secara buatan, pematahan 

dormansi fisik pada kulit benih yang impermeabel dapat dilakukan dengan cara 

skarifikasi mekanis, pemberian air panas ataupun bahan kimia. 

Berdasarkan hasil analisis ragam, pemberian perlakuan pematahan 

dormasi pada benih tanaman C. mucronata Desv. menghasilkan pengaruh yang 

nyata pada parameter daya tumbuh benih pada umur pengamatan 7 hst dan 14 hst, 

panjang akar kecambah pada semua umur pengamatan dan tinggi kecambah pada 

semua umur pengamatan, yaitu 2 hst hingga 14 hst. Benih dikatakan telah patah 

masa dormansinya jika menunjukkan nilai persentase benih dorman kurang dari 

5%, dan mempunyai nilai daya tumbuh lebih dari 80% (Anonymous, 2009). Pada 

hasil pengamatan terhadap parameter daya tumbuh benih, secara umum perlakuan 

pematahan dormansi dengan metode skarifikasi secara mekanis dengan kertas 

amplas (V1), skarifikasi + perendaman dalam air biasa selama 1 × 24 jam (V2), 

skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 50° C selama 1 jam (V7) 

dan skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 80° C  selama 1 jam 

(V8) menghasilkan nilai rata-rata daya tumbuh benih masing-masing 80% atau 

lebih pada umur pengamatan 14 hst dibandingkan dengan kontrol (18,67%) 

maupun perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan skarifikasi 

benih secara mekanis dapat meningkatkan viabilitas benih tanaman C. mucronata 

Desv., dibanding dengan pemberian perlakuan pematahan dormansi benih berupa 

pemberian air panas saja maupun bahan kimia saja tanpa didahului proses 

skarifikasi mekanis dengan kertas amplas.  

Hasil analisis ragam terhadap parameter panjang akar, menunjukkan 

perlakuan skarifikasi + perendaman dalam air biasa selama 1 × 24 jam (V2), 

skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 50° C selama 1 jam (V7) 

dan skarifikasi + perendaman dalam air dengan suhu awal 80° C  selama 1 jam 

(V8) menghasilkan nilai rata-rata panjang akar yang lebih tinggi dibandingkan 

perlakuan lainnya pada semua umur pengamatan. Begitu pula hasil analisis ragam 

pada parameter tinggi kecambah, pemberian perlakuan skarifikasi + perendaman 

dalam air biasa selama 1 × 24 jam (V2), skarifikasi + perendaman dalam air 

dengan suhu awal 50° C selama 1 jam (V7) dan skarifikasi + perendaman dalam 
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air dengan suhu awal 80° C  selama 1 jam (V8) menghasilkan rata-rata tinggi 

kecambah yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya pada umur 

pengamatan 2 hst hingga 14 hst.  

Secara umum, perlakuan kontrol (V0), perendaman dalam air biasa selama 

3 × 24 jam (V3), perendaman dalam larutan KNO3 1% selama 1 × 24 jam (V9), 

perendaman dalam larutan KNO3 0,5%  selama 2 × 24 jam (V10), perendaman 

dalam larutan KNO3 0,2% selama 2 × 24 jam (V11), perendaman dalam larutan 

H2SO4 1% selama 30 menit (V12) dan perendaman dalam larutan H2SO4 1% 

selama 1 × 24 jam (V14) menghasilkan rata-rata persentase nilai daya tumbuh 

yang paling rendah yaitu masing-masing kurang dari 25%. Sedangkan pemberian 

perlakuan pematahan dormansi benih dengan metode perendaman dalam air biasa 

selama 5 × 24 jam (V4), perendaman dalam air dengan suhu awal 50° C selama 1 

× 24  jam (V5), perendaman dalam air dengan suhu awal 80° C selama 1 × 24  jam 

(V6), perendaman dalam larutan H2SO4 1% selama 30 menit + perendaman dalam 

air biasa selama 1 × 24 jam (V13) menghasilkan rata-rata persentase nilai daya 

tumbuh masing-masing kurang dari 50%.  

Proses perkecambahan benih terdiri dari fase imbibisi, fase 

perkecambahan dan fase pertumbuhan yang ditandai dengan munculnya radikula 

(Lensari, 2009).  Benih tanaman C. mucronata Desv. memiliki karakteristik kulit 

benih yang sangat keras. Menurut De Souza dan Filho (2001), semakin kecil 

ukuran benih maka akan semakin rapat susunan sel-sel palisade yang bersifat 

impermeabel. Hal ini dapat menghalangi terjadinya proses imbibisi. Skarifikasi 

menyebabkan luas permukaan benih yang kontak dengan air menjadi semakin 

besar sehingga proses imbibisi dapat terjadi. Air yang masuk ke dalam benih 

menyebabkan proses metabolisme dalam benih berjalan lebih cepat, akibatnya 

perkecambahan yang dihasilkan akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Juhanda et al,. (2013)., bahwa skarifikasi menyebabkan terjadinya 

peningkatan permeabilitas kulit benih sehingga laju imbibisi benih menjadi tinggi. 

Selanjutnya terjadi peningkatan penguraian cadangan makanan, peningkatan daya 

tumbuh, peningkatan kecepatan tumbuh, dan keserempakan tumbuh kecambah. 

Proses imbibisi mengakibatkan peningkatan aktivitas enzim dan katabolisme 

cadangan makanan yang mendorong terjadinya inisiasi pertumbuhan embrio. 
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Proses ini ditandai dengan meningkatnya bobot kering embryonic axis dan 

menurunnya bobot kering endosperm. Setelah itu, terjadi pemanjangan sel radikel 

dan diikuti munculnya radikula dari kulit biji. Munculnya radikula (calon akar) 

menandakan proses perkecambahan telah sempurna. Proses ini akan diikuti oleh 

pemanjangan dan pembelahan sel. Selanjutnya muncul plumula (calon batang) 

dan diikuti pertumbuhan berikutnya. 

Upaya pematahan dormansi dengan perendaman air panas dan bahan 

kimia tanpa didahului proses skarifikasi, belum mampu membuat permukaan kulit 

benih menjadi permeabel, sehingga tidak menunjukkan peningkatan daya tumbuh 

yang signifikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2007), yang 

mengemukakan bahwa perendaman benih merbau [Intsia bijuga (Colebr.) O. 

Kuntze] dalam larutan sodium hipoklorit NaClO 5,25% atau dengan cara 

pembakaran tidak dapat menggantikan perlakuan awal benih dengan pelukaan 

(skarifikasi). Benih merbau yang diberikan perlakuan awal pelukaan (skarifikasi), 

kemudian direndam larutan NaClO 0,5% selama 15 menit dilanjutkan dengan 

perendaman dalam air panas yang dibiarkan mendingin sendiri selama 24 jam 

menghasilkan persentase daya tumbuh benih sebesar 78,67%. Muharni (2002), 

menyatakan bahwa pematahan dormansi benih kayu Afrika (Maesopsis eminii 

Engler) dengan menggunakan larutan H2SO4 20 N menghasilkan persentase 

kematian tertinggi pada benih. Hal ini dimungkinkan terjadi karena jenis asam 

keras seperti H2SO4 dapat merusak kulit benih atau jaringan embrio sehingga 

terjadi kemunduran metabolisme yang menyebabkan kematian benih. Lamanya 

perendaman dalam larutan H2SO4 juga dapat memicu terjadinya kerusakan kulit 

benih maupun jaringan embrio. Lebih lanjut Schmidt (2000), menambahkan 

bahwa perendaman selama 1 - 10 menit dalam larutan H2SO4 terlalu cepat untuk 

dapat mematahkan dormansi, sedangkan perendaman selama 60 menit atau lebih 

dapat menyebabkan kerusakan pada benih (over treatment).  

Selain penggunaan larutan H2SO4, perlakuan konsentrasi dan lama 

perendaman benih dalam larutan KNO3 pada benih C. mucronata Desv. juga  

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan daya tumbuh, 

panjang akar dan tinggi kecambah. Pada penelitian mengenai pengaruh skarifikasi 

bagian-bagian benih dan konsentrasi kalium nitrat (KNO3) terhadap 
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perkecambahan benih palem botol (Mascarena lagenicaulis), menunjukkan 

bahwa perlakuan skarifikasi berpengaruh nyata terhadap daya berkecambah dan 

kecepatan berkecambah, sedangkan perlakuan perendaman benih dalam larutan 

KNO3 tidak berpengaruh nyata terhadap semua parameter perkecambahan 

(Sipayung, 2010).  

4.2.2 Pengaruh Frekuensi dan Volume Pemberian Air pada Pertumbuhan 

Tanaman C. mucronata Desv. 

 Air adalah salah satu komponen utama penyusun tubuh tanaman. Air 

memiliki fungsi-fungsi pokok antara lain sebagai bahan baku dalam proses 

fotosintesis, sebagai penyusun protoplasma yang sekaligus memelihara turgor sel, 

sebagai media dalam proses transpirasi, sebagai pelarut unsur hara dalam tanah 

dan dalam tubuh tanaman serta sebagai media translokasi unsur hara. Pada setiap 

fase pertumbuhan, tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda untuk 

menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Pada fase pertumbuhan vegetatif, air 

digunakan oleh tanaman untuk melangsungkan proses pembelahan dan 

pembesaran sel yang terlihat dari pertambahan tinggi tanaman, perbanyakan daun, 

dan pertumbuhan akar. C. mucronata Desv. adalah tumbuhan potensial untuk 

dikembangkan sebagai tanaman pupuk hijau serta memiliki kemampuan untuk 

tumbuh pada lahan marginal dan relatif toleran terhadap kekeringan. Tumbuhan 

ini dapat tumbuh baik pada tanah yang memiliki drainasi baik dan tidak tahan 

terhadap penggenangan air. Berdasarkan hasil analisis ragam, perlakuan frekuensi 

dan volume pemberian air pada tanaman C. mucronata Desv. menghasilkan 

pengaruh yang nyata pada parameter tinggi tanaman pada umur pengamatan 2 

mst, 3 mst, 5 mst, 6 mst dan 7 mst; jumlah daun pada umur pengamatan 3 mst, 4 

mst, 5 mst, 6 mst dan 7 mst dan panjang akar pada umur pengamatan 7 mst.  

Hasil pengamatan terhadap parameter tinggi tanaman menunjukkan 

bahwa, perlakuan frekuensi pemberian air setiap hari dengan volume 50% air 

tersedia (F1V3) menghasilkan rata-rata nilai tinggi tanaman yang lebih tinggi 

namun tidak berbeda nyata dengan rata-rata nilai tinggi tanaman pada perlakuan 

pemberian air setiap hari dengan volume 75% air tersedia (F1V2), pemberian air 3 

hari sekali dengan volume 100% air tersedia (F3V1) dan pemberian air 3 hari 
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sekali dengan volume 75% air tersedia (F3V2). Hasil analisis ragam pada 

parameter jumlah daun, menunjukkan bahwa semua perlakuan frekuensi dan taraf 

volume pemberian air menghasilkan rata-rata nilai jumlah daun yang tidak 

berbeda nyata (pada uji BNT 5%) pada umur pengamatan 3 mst hingga 7 mst. 

Nilai rata-rata jumlah daun yang lebih rendah dibanding perlakuan lain hanya 

terlihat pada perlakuan pemberian air 3 hari sekali dengan volume 50% air 

tersedia (F3V3). Hal ini sejalan dengan pernyataan Amthor dan McCree (1990), 

yang menyatakan bahwa variabel tinggi tanaman semakin kecil seiring dengan 

penurunan kadar air tersedia. Pada kadar 75% dan 50% air tersedia, penurunan 

tinggi tanaman tidak berbeda nyata dengan kontrol. Namun pada kadar 25% air 

tersedia, nilai rata-rata tinggi tanaman berbeda nyata dengan kontrol. Begitu pula 

dengan variabel jumlah daun. Pada kadar 75% air tersedia, nilai rata-rata jumlah 

daun tidak berbeda nyata dengan kontrol. Namun pada kadar 50% dan 25% air 

tersedia, terjadi penurunan rata-rata jumlah daun dengan nilai yang berbeda nyata 

dengan kontrol.  

Hasil analisis ragam pada parameter panjang akar, menunjukkan bahwa 

perlakuan frekuensi dan volume pemberian air tidak menghasilkan pengaruh yang 

nyata pada rata-rata nilai panjang akar untuk semua perlakuan pada umur 

pengamatan 2 mst hingga 6 mst. Sedangkan pada umur pengamatan 7 mst, 

perlakuan pemberian air 3 hari sekali dengan volume 100% air tersedia (F3V1) 

menghasilkan rata-rata nilai panjang akar yang lebih tinggi, namun tidak berbeda 

nyata dengan rata-rata nilai panjang akar pada perlakuan pemberian air setiap hari 

dengan volume 75% air tersedia (F1V2), pemberian air setiap hari dengan volume 

50% air tersedia (F1V3), pemberian air 2 hari sekali dengan volume 50% air 

tersedia (F2V3), pemberian air 3 hari sekali dengan volume 75% air tersedia 

(F3V2) dan pemberian air 3 hari sekali dengan volume 50% air tersedia (F3V3). 

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa tanaman C. mucronata Desv. 

menghasilkan nilai rata-rata panjang akar yang lebih baik pada pemberian volume 

air tersedia 50% (pada frekuensi pemberian setiap hari dan 2 hari sekali) dan 

pemberian air tiga hari sekali pada semua taraf pemberian volume air. Pemberian 

air setiap hari dan 2 hari sekali dengan volume 100% air tersedia diduga 

mengakibatkan tanah terlalu jenuh air. Djajadi et al. (2010) menyatakan bahwa 
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pemberian air dengan frekuensi yang lebih jarang (21 hari sekali) pada bibit 

tanaman jarak pagar menghasilkan proporsi makro agregat tanah yang lebih tinggi 

dibandingkan frekuensi pemberian air yang lebih sering (7 hari sekali). Tanah 

dengan proporsi makro agregat yang lebih tinggi memiliki struktur tanah yang 

baik, sehingga dapat menjadi medium untuk pertumbuhan akar yang optimal.  

Tanah dengan kondisi jenuh air adalah kondisi dimana seluruh ruang pori 

tanah terisi oleh air. Pada kondisi ini tegangan pada permukaan lapisan air hampir 

0 – 1/3 atm. Air kondisi jenuh juga disebut air bebas atau air gravitasi, bersifat 

mudah hilang dan bergerak relatif cepat sehingga dapat mencuci unsur-unsur hara 

yang dilaluinya (Hanafiah, 2005). Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, 

akan berdampak buruk bagi aerasi tanah, sehingga respirasi akar dan aktivitas 

mikrobia aerobik seperti bakteri amonifikasi dan nitrifikasi akan terganggu. 

Sugito (1999), menyatakan pula bahwa tanah dengan kondisi terlalu jenuh air 

berakibat buruk bagi aerasi tanah yang mengakibatkan suplai oksigen berkurang. 

Oksigen sangat penting kaitannya dengan respirasi akar tanaman dan 

mikroorganisme tanah. Respirasi akar tanaman dimaksudkan untuk mendapatkan 

energi yang selanjutnya dimanfaatkan oleh akar untuk menyerap unsur hara. Pada 

tanah dengan kondisi kelebihan air, absorbsi unsur hara menjadi terganggu. Salah 

satu gejala yang nampak pada tanaman dengan kondisi jenuh air yaitu 

menguningnya daun. Kondisi ini disebabkan karena proses nitrifikasi menjadi 

terhambat sehingga ketersediaan unsur hara N dalam tanah (dalam bentuk NO3
-) 

berkurang. Hal ini terjadi karena proses perubahan nitrit (NO2
-) menjadi nitrat 

(NO3
-) memerlukan oksigen (Sugito, 1999).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan frekuensi pemberian 

air 3 hari sekali dengan volume pemberian 100% dan 75% air tersedia 

menghasilkan pertumbuhan tanaman yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

pemberian air setiap hari maupun 2 hari sekali pada semua taraf volume 

pemberian air. Hal ini terlihat dari nilai parameter tinggi tanaman, jumlah daun 

maupun panjang akar tanaman yang secara umum tidak menunjukkan perbedaan 

nilai yang nyata. Sedangkan perlakuan pemberian air 3 hari sekali dengan volume 

50% air tersedia (F3V3), secara umum menghasilkan nilai rata-rata tinggi tanaman 

dan jumlah daun terendah pada semua umur pengamatan dibanding perlakuan 
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lainnya. Diduga, pemberian air dengan frekuensi dan volume tersebut tidak 

mampu mencukupi kebutuhan air tanaman sehingga pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman menjadi terhambat. Hanafiah (2005), menyatakan bahwa 

laju absorpsi air oleh akar akan semakin rendah apabila kadar air tanah mendekati 

koefisien titik layu permanen. Titik layu permanen adalah kondisi kadar air tanah 

yang ketersediaannya lebih rendah dibanding kebutuhan tanaman untuk aktivitas 

dan mempertahankan turgor selnya, sehingga tanaman menjadi layu secara 

permanen atau tidak dapat pulih lagi. Hal ini terjadi akibat terbatasnya suplai air, 

padahal absorpsi air oleh tanaman dan proses evaporasi terus terjadi. Pada kondisi 

ini, air yang tersisa hanya air adhesi dan kohesi yang terikat kuat oleh gaya matrik 

tanah, yaitu pada tegangan sekitar 15 atm. Lebih lanjut, Jumin (1992) menyatakan 

pula bahwa kondisi defisit air dapat menurunkan turgiditas sel tanaman. 

Menurunnya turgiditas sel tanaman dapat mengakibatkan terhambatnya 

penggandaan dan pembesaran sel tanaman sehingga pertumbuhan tanaman 

terhambat. Cekaman air juga menyebabkan transpor unsur hara dan proses 

biokimia tanaman terganggu, hal ini diindikasikan dari nilai bobot kering tanaman 

yang rendah (Darwati et al., 2002).  

Besarnya air yang diserap oleh akar tanaman sangat tergantung pada kadar 

air dalam tanah yang ditentukan oleh kemampuan partikel tanah memegang air 

dan kemampuan akar untuk menyerapnya (Jumin, 1992). Ketersediaan air tanah 

terletak diantara kondisi kapasitas lapang dan titik layu permanen. Kapasitas 

lapang adalah jumlah air maksimum yang mampu ditahan oleh tanah. Pada 

kondisi kapasitas lapang, tebal lapisan air dalam pori-pori tanah mulai menipis, 

sehingga tegangan antar air–udara meningkat hingga lebih besar dari gaya 

gravitasi. Air gravitasi (pada pori-pori makro) habis dan air tersedia (pada pori-

pori meso dan mikro) bagi tanaman dalam keadaan optimum. Kondisi ini terjadi 

pada tegangan permukaan lapisan air sekitar 1/3 atm. Sedangkan titik layu 

permanen adalah kandungan air tanah pada saat tanaman yang berada di atas 

permukaan tanah mengalami layu permanen dalam arti tanaman sulit hidup 

kembali meskipun telah ditambahkan sejumlah air yang mencukupi. Selisih antara 

kadar air tanah pada kapasitas lapang dan titik layu permanen disebut dengan air 
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tersedia. Air tersedia adalah jumlah air yang memungkinkan bagi tanaman untuk 

dapat diabsorpsi atau disebut juga Water Holding Capacity (Heryani et al., 2001).  

Secara aplikatif pada lahan pertanian, pemberian air tanaman C. 

mucronata Desv. dapat dilakukan dengan sistem penggenangan permukaan 

(sistem leb) maupun penyiraman tanaman secara langsung dengan gembor atau 

selang. Pengairan dengan sistem leb dilakukan dengan mengalirkan air pada parit 

di antara petak lahan untuk ditampung dan dibiarkan selama 15 – 30 menit. 

Apabila seluruh permukaan tanah bedengan sudah cukup basah atau mencapai 

kondisi kapasitas lapang, air dapat segera dikeluarkan melalui saluran drainase 

(saluran pembuangan). Namun sistem ini membutuhkan penjadwalan dan 

pengamatan di lahan secara teliti, banyaknya volume dan frekuensi penggenangan 

air hendaknya mengacu pada jenis dan struktur tanah serta kontur lahan agar 

pemberian air tidak berlebihan atau terjadi penggenangan yang terlalu lama. 

4.2.3 Pengaruh Waktu Pembenaman dan Lama Pembenaman Tanaman  

C. mucronata Desv. pada Tanah 

Pupuk hijau adalah bahan segar tanaman yang digunakan sebagai 

campuran dalam tanah atau media tanam. Tujuan pemberian pupuk hijau adalah 

untuk meningkatkan kandungan bahan organik dan unsur hara dalam tanah, 

sehingga terjadi perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pemberian pupuk 

hijau juga bermanfaat memperbaiki drainase, daya simpan air tanah, 

meningkatkan aktivitas mikroorganisme serta mengoptimalkan ketersediaan dan 

kapasitas penyimpanan unsur hara. C. mucronata Desv. adalah salah satu 

tumbuhan dalam genus Crotalaria yang memiliki potensi sebagai pupuk hijau. C. 

mucronata Desv. umumnya tumbuh liar sebagai gulma pada lahan pertanian, 

maupun sebagai tumbuhan ruderal. Potensi penggunaan biomass tanaman C. 

mucronata Desv. sebagai pupuk hijau belum sepenuhnya diketahui dan 

dimanfaatkan. Adapun sifat-sifat C. mucronata Desv. yang menguntungkan 

sebagai sumber bahan organik antara lain mudah diperbanyak, menghasilkan 

biomassa yang tinggi, mudah terdekomposisi serta memiliki kemampuan 

memfiksasi nitrogen bebas dari udara. Selain itu, kontribusi penambahan bahan 

organik melalui pembenaman hijauan akan menjadi sumber energi bagi 
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perkembangan mikroorganisme dalam tanah. Berdasarkan hasil analisis ragam, 

perlakuan pembenaman tanaman C. mucronata Desv. menunjukkan peningkatan 

pada parameter pH tanah, C-organik, N total, P tersedia, K dapat ditukar, bahan 

organik dan KTK tanah, akan tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap parameter 

C/N rasio tanah. 

Nilai pH tanah dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesuburan 

kimiawi tanah. Nilai pH tanah awal yaitu 6,8; tergolong dalam kriteria netral. 

Nilai pH tanah akibat perlakuan pembenaman tanaman C. mucronata Desv., 

selanjutnya mengalami peningkatan meskipun masih tergolong dalam kriteria pH 

netral. Berdasarkan hasil analisis ragam, perlakuan pembenaman tanaman umur 3 

mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P2), pembenaman tanaman umur 4 mst 

yang dibenamkan selama 3 minggu (P4), pembenaman tanaman umur 5 mst yang 

dibenamkan selama 2 minggu (P5), dan pembenaman tanaman umur 6 mst yang 

dibenamkan selama 3 minggu (P7), menghasilkan rata-rata pH yang lebih tinggi 

yaitu masing-masing 7,5 (P2); 7,4 (P4); 7,5 (P5) dan 7,5 (P7), namun tidak berbeda 

nyata dengan rata-rata pH pada perlakuan pembenaman tanaman umur 4 mst yang 

dibenamkan selama 2 minggu (P3) yaitu 7,3. Nilai pH menunjukkan konsentrasi 

ion H+ dalam larutan tanah. Nilai pH tanah dapat digunakan sebagai indikator 

kesuburan kimiawi tanah, karena dapat mencerminkan ketersediaan hara dalam 

tanah tersebut. Nilai pH optimum untuk ketersediaan unsur hara adalah sekitar 

7,0; karena pada pH ini semua unsur makro tersedia secara maksimum, sehingga 

kemungkinan terjadinya toksisitas unsur hara mikro dapat ditekan. Pada pH 

dibawah 6,5 dapat terjadi defisiensi unsur P, Ca dan Mg serta toksisitas B, Mn, 

Cu, Zn dan Fe. Sedangkan pada pH diatas 7,5 dapat terjadi defisiensi unsur P, B, 

Fe, Mn, Cu, Zn, Ca, Mg juga keracunan B dan Mo (Hanafiah, 2005). 

Bahan organik dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis, dan 

unsur karbon (C) merupakan penyusun utama dari bahan organik tersebut. Unsur 

C merupakan penyusun dari senyawa-senyawa polisakarida, seperti: selulosa, 

hemiselulosa, pati, serta bahan-bahan pektin dan lignin. Persentase kandungan C-

organik tanah awal sebesar 0,36% tergolong dalam kriteria sangat rendah. 

Perlakuan pembenaman tanaman C. mucronata Desv. pada tanah menyebabkan 

terjadinya peningkatan kadar C-organik tanah. Perlakuan pembenaman tanaman 
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umur 3 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P1) dan pembenaman tanaman 

umur 6 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P7) menghasilkan persentase 

kandungan C-organik yang lebih tinggi yaitu 1,29% dan 1,30%, namun tidak 

berbeda nyata dengan rata-rata persentase C-organik pada perlakuan perlakuan 

pembenaman tanaman umur 4 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P3), 

pembenaman tanaman umur 5 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P5) dan 

pembenaman tanaman umur 5 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P6) yaitu 

masing-masing 1,05%; 1,08% dan 1,13%. Rata-rata persentase kandungan C-

organik tersebut meningkat dari kriteria sangat rendah menjadi rendah (1-2%). 

Terjadinya proses dekomposisi pupuk hijau (C. mucronata Desv.) akan 

menghasilkan asam-asam organik sehingga dapat meningkatkan kandungan 

senyawa organik dalam tanah yang dicirikan dengan meningkatnya kandungan C-

organik tanah (Lestari et al., 2011). 

Nitrogen adalah unsur hara makro esensial, menyusun sekitar 1,5% bobot 

tanaman dan terutama berfungsi dalam pembentukan protein. N total tanah 

menunjukkan jumlah kandungan nitrogen yang ada didalam tanah. Kandungan N 

total tanah awal yaitu 0,033%, termasuk dalam kriteria sangat rendah. Selanjutnya 

kandungan N total tanah meningkat meskipun masih dalam kriteria sangat rendah. 

Masing-masing peningkatan kandungan N total tanah pada perlakuan tersebut 

yaitu P1 (0,087 %), P2 (0,067%), P3(0,093%), P4 (0,083%) dan P5 (0,097%). 

Sedangkan perlakuan pembenaman tanaman umur 6 mst yang dibenamkan selama 

3 minggu (P7) menghasilkan rata-rata kandungan N total tanah yang lebih tinggi 

(0,130%), namun tidak berbeda nyata dengan rata-rata kandungan N total pada 

perlakuan pembenaman tanaman umur 5 mst yang dibenamkan selama 3 minggu 

(P6) yaitu sebesar 0,103%. Nilai N total tersebut meningkat menjadi kriteria 

rendah. Kandungan N total tanah yang relatif rendah dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Hilangnya N dari tanah salah satunya disebabkan karena 

digunakan oleh tanaman atau mikroorganisme, N dalam bentuk NH4
+ dapat diikat 

oleh mineral liat jenis illit sehingga tidak dapat digunakan oleh tanaman, N dalam 

bentuk NO3
- mudah dicuci oleh air hujan, serta tekstur tanah yang berpasir 

cenderung lebih mudah merembeskan air sehingga unsur N menjadi tercuci.  
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Di dalam tanah, 99% N terdapat dalam bentuk organik, hanya sekitar 2 – 

4% yang dimineralisasikan menjadi N-anorganik (NH3) melalui proses 

amonifikasi oleh mikrobia heterotrof. Pada 1 hektar tanah yang mengandung 1% 

C-organik, kira-kira 0,1%-nya (C/N rasio tanah sekitar 10) adalah N. Proses 

mineralisasi akan menghasilkan N mineral (berupa NH4
+ dan NO3

-) yang 

kemudian diimmobilisasikan oleh tanaman atau mikrobia. Gas amoniak hasil 

proses aminisasi apabila tidak segera mengalami amonifikasi akan segera 

tervolatilisasi (menguap) ke udara, begitu pula dengan gas N2 hasil denitrifikasi 

nitrat, keduanya merupakan sumber utama N2 atmosfir. Kehilangan nitrat dan 

ammonium melalui mekanisme pencucian merupakan salah satu penyebab 

penurunan kadar N dalam tanah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar N total 

tanah merupakan selisih dari penambahan lewat fiksasi kimiawi/biologis dan 

pupuk N, dikurangi kehilangan lewat (1) immobilisasi tanaman atau mikrobia, (2) 

volatilisasi selama mineralisasi N, (3) denitrifikasi N-nitrat, dan (4) pencucian N-

mineral.  

Persentase ketersediaan unsur P pada tanah awal yaitu 3,15 mg kg-1, 

termasuk dalam kriteria sangat rendah. Setelah pemberian perlakuan, ketersediaan 

P tanah mengalami peningkatan yaitu masing masing P2 (59,32 mg kg-1), P3 

(64,77 mg kg-1), P4 (57,17 mg kg-1), P5 (64,72 mg kg-1). Adapun perlakuan 

pembenaman tanaman umur 5 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P6) dan 

pembenaman tanaman umur 6 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P7) 

menghasilkan rata-rata kandungan P tersedia yang paling tinggi yaitu masing-

masing 83,39 mg kg-1 dan 91,25 mg kg-1. Rata-rata kandungan P tersedia tanah 

pada semua perlakuan meningkat dibandingkan dengan kontrol, yaitu dari kriteria 

sangat rendah (<5 mg kg-1) menjadi sangat tinggi (>20 mg kg-1). Perombakan 

bahan organik menyumbang 20 - 80% dari total P dalam tanah (Yuwono, 2008). 

Selain itu, sifat unsur P yang tidak mudah tercuci menyebabkan unsur P tersedia 

dalam jumlah yang relatif tinggi pada tanah. 

Nilai rata-rata parameter K dapat ditukar pada tanah awal yaitu 0,057 me 

100 g-1, termasuk dalam kriteria sangat rendah. Pembenaman hijauan tanaman C. 

mucronata Desv. dengan umur tanaman yang semakin tua, menyebabkan pe-

ningkatan nilai rata-rata K dapat ditukar. Nilai tertinggi ditunjukkan pada per-
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lakuan pembenaman tanaman umur 4 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P3) 

yaitu sebesar 0,640 me 100 g-1 (kriteria sedang). Namun, pada umur pembenaman 

selanjutnya, nilai K dapat ditukar menurun, yaitu pada perlakuan pembenaman 

tanaman umur 5 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P6) dan pembenaman 

tanaman umur 6 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P7) masing-masing 

0,307 me 100 g-1 dan 0,370 me 100 g-1, yang termasuk pada kriteria rendah. 

Setelah terjadi proses dekomposisi, ion-ion K secara perlahan akan dilepaskan ke 

dalam larutan tanah. Kadar K dalam larutan tanah sebagian akan diserap 

tanaman/mikrobia dan sebagian akan terikat secara lemah pada muatan pertukaran 

koloidal tanah (K dapat ditukar). K dapat ditukar ini kemudian dapat lepas ke 

larutan tanah atau terikat lebih kuat  pada permukaan dalam koloidal tanah. Ion-

ion K memiliki satu valensi sehingga unsur ini tidak dijerap secara kuat oleh 

muatan permukaan koloid (Hanafiah, 2005). Hal ini menyebabkan ketersediaan 

unsur K umumnya rendah dibanding unsur-unsur lain. Ion-ion K terlarut yang 

tidak segera dimanfaatkan oleh tanaman atau mikrobia akan mudah hilang melalui 

aliran tanah. 

Kandungan bahan organik pada tanah awal yaitu sebesar 0,63%. 

Kandungan bahan organik tanah tersebut selanjutnya mengalami peningkatan 

akibat pembenaman tanaman C. mucronata Desv. Perlakuan pembenaman 

tanaman umur 3 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P1) dan pembenaman 

tanaman umur 6 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P7) menghasilkan rata-

rata persentase bahan organik yang lebih tinggi yaitu 2,22% dan 2,25%; namun 

tidak berbeda nyata dengan rata-rata persentase bahan organik pada perlakuan 

pembenaman tanaman umur 4 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P3), 

pembenaman tanaman umur 5 mst yang dibenamkan selama 2 minggu (P5) dan 

pembenaman tanaman umur 5 mst yang dibenamkan selama 3 minggu (P6) yaitu 

masing-masing 1,82%; 1,87% dan 1,96%. Bahan organik adalah kumpulan 

beragam senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses 

dekomposisi, baik berupa humus hasil humifikasi maupun senyawa-senyawa 

anorganik hasil mineralisasi, termasuk mikrobia heterotrofik dan autotrofik yang 

terlibat (Hanafiah, 2005). Atas dasar produk yang dihasilkan, proses dekomposisi 

bahan organik digolongkan menjadi : (1) Mineralisasi senyawa-senyawa tidak 



53 
 

resisten (selulosa, pati, gula dan protein, yang menghasilkan ion-ion hara tersedia) 

dan (2) Humifikasi senyawa-senyawa resisten (lignin, resin, minyak dan lemak 

yang menghasilkan humus). Dengan berjalannya waktu, humus juga akan 

mengalami mineralisasi. Dalam proses humifikasi, fungi yang berperan aktif 

karena dapat memecahkan senyawa-senyawa resisten seperti selulosa, lignin, pati 

dan protein. Sedangkan dalam proses mineralisasi, bakteri yang lebih berperan. 

Humus merupakan koloidal organik yang bermuatan listrik, sehingga secara 

kimiawi berperan dalam menentukan kapasitas pertukaran kation yang berkaitan 

dengan ketersediaan hara tanah. Secara biologis, humus merupakan sumber energi 

dan karbon bagi mikrobia heterotrofik (Hanafiah, 2005). Kontribusi penambahan 

hijauan C. mucronata Desv. ke dalam tanah terbukti meningkatkan kandungan 

bahan organik tanah melalui dekomposisi senyawa-senyawa kompleks penyusun 

jaringan tanaman, yang selanjutnya melalui proses mineralisasi akan diubah 

menjadi unsur-unsur yang tersedia bagi tanaman.  

Salah satu sifat kimia tanah yang erat kaitannya dengan ketersediaan hara 

bagi tanaman dan menjadi indikator kesuburan tanah adalah Kapasitas Tukar 

Kation (KTK). Nilai KTK tanah awal sebesar 1,053 me 100 g-1, tergolong dalam 

kriteria sangat rendah. Peningkatan nilai KTK terjadi setelah aplikasi pupuk hijau 

C. mucronata Desv. dimana peningkatan nilai KTK tanah tertinggi ditunjukkan 

pada perlakuan pembenaman tanaman umur 3 mst yang dibenamkan selama 2 

minggu (P1), yaitu sebesar 4,227 me 100 g-1. Meskipun nilai KTK tanah pada 

semua perlakuan mengalami peningkatan, namun masih dalam kriteria yang sama 

dengan tanah awal, yaitu sangat rendah. Kapasitas tukar kation (KTK) adalah 

kemampuan atau kapasitas koloid tanah untuk memegang kation. Koloid tanah 

adalah bagian tanah yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi tanaman. 

Koloid tanah bermuatan negatif, sehingga dapat menarik dan memegang ion-ion 

bermuatan positif (kation), seperti Ca2
+, Mg2

+, K+, Na+, H+, Al3
+, Fe2

+, Mn2
+, Zn2

+ 

dan Cu2
+. Kation yang telah melekat pada koloid tanah tidak mudah tercuci oleh 

aliran air. Sebaliknya, kation atau anion yang berada pada larutan tanah sangat 

mudah tercuci oleh air. Proses pertukaran kation tidak saja berguna dalam aspek 

penyediaan unsur hara, tetapi juga sebagai tempat penyimpanan sementara unsur 

hara tambahan melalui pupuk. Nilai KTK tergantung pada jumlah muatan negatif 



54 
 

dari koloid tanah. Semakin tinggi nilai KTK tanah, semakin subur tanah tersebut. 

Demikian pula kemampuannya dalam menjerap unsur hara juga semakin tinggi 

(Novizan, 2002).  

Pada hasil uji terhadap parameter C/N rasio tanah menunjukkan bahwa 

perlakuan pembenaman tanaman C. mucronata Desv. tidak memberikan 

berpengaruh nyata. Hal ini diduga karena tanaman C. mucronata Desv. memiliki 

C/N rasio yang rendah, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk 

terdekomposisi, baik pada umur pembenaman 3 MST, 4 MST, 5 MST maupun 6 

MST. Hal ini sebelumnya juga dibuktikan oleh Puspareny et al. (2009), pada 

penelitian mengenai pengaruh dosis dan lama pembenaman pupuk hijau orok-

orok (C. juncea L.) pada pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai, yaitu bahwa 

dekomposisi pupuk hijau C. juncea L. dosis rendah (10 t ha-1) dan tinggi (30 t ha-

1) tidak memerlukan waktu pembenaman yang berbeda. Lebih lanjut Novizan 

(2002), menyatakan bahwa C/N rasio adalah indikator yang menunjukkan proses 

mineralisasi – immobilisasi N oleh mikrobia dekomposer. Nilai C/N rasio >30 

menunjukkan terjadinya immobilisasi N oleh mikroba dekomposer. Sedangkan 

nilai C/N rasio <20, menunjukkan unsur N serta unsur hara lain yang terikat pada 

humus telah dilepaskan melalui proses mineralisasi sehingga dapat digunakan 

oleh tanaman. Nilai C/N rasio pupuk hijau yang rendah menunjukkan bahan 

organik tersebut mudah terdekomposisi sehingga pembenaman hijauannya 

sebelum penanaman tanaman utama diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bahan organik serta unsur hara pada saat yang dibutuhkan tanaman (Lestari et al., 

2011). 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai studi potensi C. mucronata Desv. sebagai 

pupuk hijau ini dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain : 

1. Benih tanaman C. mucronata Desv. membutuhkan perlakuan skarifikasi untuk 

meningkatkan permeabilitas kulit benihnya. Perlakuan skarifikasi benih secara 

mekanis dengan kertas amplas mampu meningkatkan daya tumbuh benih tanaman 

C. mucronata Desv. sebesar 321,37% dibanding tanpa perlakuan skarifikasi.  

2. Tanaman C. mucronata Desv. dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau karena 

mampu tumbuh pada lahan marginal dan relatif toleran terhadap kekeringan. 

Pemberian air dengan volume 75% kapasitas lapang dengan frekuensi tiga hari 

sekali lebih efisien dilakukan karena menghasilkan rata-rata tinggi tanaman, 

jumlah daun dan panjang akar tanaman yang tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya. 

3. Penggunaan tanaman C. mucronata Desv. sebagai pupuk hijau dapat memperbaiki 

sifat kimia tanah. Pembenaman 10 ton ha-1 hijauan C. mucronata Desv. mampu 

meningkatkan nilai pH tanah sebesar 2,94%; C-organik sebesar 258%; N total 

sebesar 163%; P tersedia sebesar 1138%; K dapat ditukar sebesar 649%; bahan 

organik sebesar 252% dan KTK tanah sebesar 301% dibanding tanah tanpa 

perlakuan. 

5.2 Saran 

1. Perlakuan skarifikasi dapat mengatasi kendala dormansi benih dan meningkatkan 

daya tumbuh benih C. mucronata Desv. Namun cara tersebut kurang efisien 

sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perlakuan benih secara 

kimia yang lebih praktis dan efisien.  

2. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, yaitu mengenai pengaruh 

penggunaan pupuk hijau C. mucronata Desv. pada tanaman budidaya, serta 

pengaruhnya pada sifat fisika dan biologi tanah.  
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       d = 10 cm 

Lampiran 1. Denah Percobaan   

1. Uji Viabilitas Benih 
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Keterangan : 
 
� Diameter petri dish     : 10 cm 
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2. Pengaruh Frekuensi dan Volume Pemberian Air pada Pertumbuhan Tanaman Crotalaria mucronata Desv. 

   U 
                                                                                                                                         

      
                                                25 cm             d = 25 cm                                                                                                    
                                       
  
Ulangan 1 

    
                          50 cm 

    
 
Ulangan 2                     2 m 
 
   
 
 
Ulangan 3                                                                                                                                                                                                   

 
 
                  

    
4,75 m 

 
Keterangan : 
 
� Jarak antar polibag   : 25 cm 

� Jarak antar ulangan  : 50 cm 

F1V1 F2V1 F3V1 F1V2 F2V2 F3V2 F1V3 F2V3 F3V3 

F1V1 F2V1 F3V1 F1V2 F2V2 F3V2 F1V3 F2V3 F3V3 

F3V1 F3V2 F3V3 F2V1 F2V2 F2V3 F1V1 F1V2 F1V3 
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3. Pengaruh Waktu Pembenaman dan Lama Pembenaman Tanaman Crotalaria mucronata Desv. pada Tanah 
 
                                U 
 

                                                       30 cm               1 m                                                                                                 
    

  
 Ulangan 1                                          1 m 
   
  

                1 m    
                                  

Ulangan 2        
           5 m 

 
                                                                                                                                                                                          

 
 

Ulangan 3 
                                                                                                                                                                                                   

 
                   
  
               
                                 10 m 

Keterangan : 

� Jarak antar bedeng   : 30 cm 

� Jarak antar ulangan  : 1 m 
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Lampiran 2. Perhitungan Kadar Air Tersedia 

Diketahui: 

 Kadar air tanah kondisi kapasitas lapang = 0,15 g g-1 

 Kadar air tanah kondisi titik layu permanen = 0,05 g g-1 

 Volume tanah / polibag   = 7 kg  

   = 7000 g 

1. Kadar Air Tersedia 100 % 

 

=  [(0,15 – 0,05 ) g g-1   7000 g]  

=  [0,1 g g-1   7000 g]  

= 700 g 

= 700 ml 

2. Kadar Air Tersedia 75 % 

 

=  [(0,15 – 0,05 ) g g-1   7000 g]  

=  [0,1 g g-1   7000 g]  

= 525 g 

= 525 ml 

3. Kadar Air Tersedia 50 % 

 

=  [(0,15 – 0,05 ) g g-1   7000 g]  

=  [0,1 g g-1   7000 g]  

= 350 g 

= 350 ml 
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Lampiran 3. Perhitungan Kebutuhan Benih dan Produksi Biomass Pupuk 
Hijau Crotalaria  mucronata Desv. 

 

Diketahui: 

 Bobot 1000 benih   = 14 g 
 Bobot 1 benih   = 0,014 g 
 Kebutuhan benih / petak (m2)  = 5 g 
 Daya tumbuh benih  = 80% 
 Jumlah tanaman / petak (m2)  = 80% × (5 / 0,014) g 

= 80% × 357,143 tanaman 
= 286 tanaman / m2 

 

 Bobot Segar Crotalaria  mucronata Desv. pada Berbagai Umur Tanaman 

Umur tanaman C. mucronata Desv (MST) Bobot Segar / tanaman (g) 
3 3,62 
4 3,87 
5 5,28 
6 6,79 

 Kebutuhan benih / ha     =  5 g × 10000 m2 
             =  50000 g 
             =  50 kg benih / ha 

 Produksi Biomass Tanaman / ha  

� Umur 3 MST  
= (286 × 3,62) g × 10000 m2 
= (1035) g × 10000 m2 
= 1,035 kg × 10000 m2 

= 10350 kg 
= 10 ton ha-1 
= 1,0 kg m-2 
 

� Umur 4 MST  
= (286 × 3,87) g × 10000 m2 
= (1106) g × 10000 m2 
= 1,106 kg × 10000 m2 

= 11060 kg 
= 11 ton ha-1  

= 1,1 kg m-2 

 

� Umur 5 MST  
= (286 × 5,28) g × 10000 m2 
= (1510) g × 10000 m2 
= 1,510 kg × 10000 m2 

= 15100 kg 
= 15 ton ha-1  

= 1,5 kg m-2 

 
� Umur 6 MST  

= (286 × 6,79) g × 10000 m2 
= (1941) g × 10000 m2 
= 1,941 kg × 10000 m2 

= 19410 kg 
= 19 ton ha-1 

= 1,9 kg m-2 
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Lampiran 4. Hasil Analisis Jaringan Tanaman Crotalaria mucronata Desv. 
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Lampiran 5. Hasil Analisis Tanah Akhir 
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Lampiran 6. Hasil Analisis Kadar Air Kapasitas Lapang dan Titik Layu 
Permanen 
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Lampiran 7. Hasil Analisis Ragam Uji Viabilitas Benih 
 

7.1 Parameter Daya Tumbuh Benih pada Berbagai Umur Pengamatan 
 

Umur 7 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 3,547 0,273 57,579** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,004 0,002 0,394tn 2,37 5,53 

Galat 26 0,123 0,005    

Total 41 3,674     

KK = 20,02% 

Umur 14 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 2,603 0,200 32,870** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,001 0,001 0,0438tn 2,37 5,53 

Galat 26 0,158 0,006    

Total 41 2,762     

KK = 17,55% 
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7.2 Parameter Panjang Akar pada Berbagai Umur Pengamatan 
 

Umur 2 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 0,715 0,055 37,774** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,001 0,001 0,379tn 2,37 5,53 

Galat 26 0,0378 0,001    

Total 41 0,754     

KK = 34,98% 

Umur 4 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 3,240 0,249 35,242** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,002 0,001 0,111tn 2,37 5,53 

Galat 26 0,184 0,007    

Total 41 3,426     

KK = 32,63% 

Umur 6 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 3,0913 0,238 68,243** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,007 0,004 1,063 tn 2,37 5,53 

Galat 26 0,091 0,003    

Total 41 3,189     

KK = 21,34% 

Umur 8 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 3,140 0,242 72,301** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,006 0,003 0,954 tn 2,37 5,53 

Galat 26 0,087 0,003    

Total 41 3,233     

KK = 18,04% 
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Umur 10 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 2,942 0,226 65,281** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,004 0,002 0,547tn 2,37 5,53 

Galat 26 0,090 0,003    

Total 41 3,036     

KK = 17,11% 

Umur 12 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 2,654 0,204 58,363** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,003 0,001 0,362 tn 2,37 5,53 

Galat 26 0,091 0,003    

Total 41 2,748     

KK = 16,02% 

Umur 14 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 2,264 0,174 22,581** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,001 0,001 0,045 tn 2,37 5,53 

Galat 26 0,201 0,008    

Total 41 2,465     

KK = 21,24% 
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7.3 Parameter Tinggi Kecambah pada Berbagai Umur Pengamatan 
 

Umur 2 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 0,343 0,026 18,493** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,001 0,001 0,316tn 2,37 5,53 

Galat 26 0,037 0,001    

Total 41 0,381     

KK = 50,95% 

Umur 4 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 2,805 0,216 17,137** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,031 0,016 1,250tn 2,37 5,53 

Galat 26 0,327 0,013    

Total 41 3,163     

KK = 50,50% 

Umur 6 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 5,175 0,398 14,960** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,089 0,045 1,673tn 2,37 5,53 

Galat 26 0,692 0,027    

Total 41 5,956     

KK = 41,11% 

Umur 8 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 11,576 0,890 20,757** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,105 0,052 1,220tn 2,37 5,53 

Galat 26 1,115 0,043    

Total 41 12,797     

KK = 29,68% 
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Umur 10 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 14,876 1,144 19,259** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,201 0,100 1,690tn 2,37 5,53 

Galat 26 1,545 0,059    

Total 41 16,622     

KK = 28,12% 

Umur 12 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 14,782 1,137 19,015** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,235 0,117 1,961tn 2,37 5,53 

Galat 26 1,555 0,0560    

Total 41 16,571     

KK = 26,38% 

Umur 14 HST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 13 10,933 0,841 11,697** 2,125 2,91 

Ulangan 2 0,285 0,142 1,980tn 2,37 5,53 

Galat 26 1,86 0,072    

Total 41 13,087     

KK = 25,55% 
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Lampiran 8.  Hasil Analisis Ragam Pengaruh Frekuensi dan Volume 
Pemberian Air pada Pertumbuhan Tanaman Crotalaria 
mucronata Desv. 

 
8.1 Parameter Tinggi Tanaman pada Berbagai Umur Pengamatan 

 

Umur 2 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 7,649 0,956 5,080** 2,59 3,89 

Ulangan 2 0,317 0,158 0,841tn 3,63 6,22 

Galat 16 3,012 0,188    

Total 26 10,978     

KK = 6,92% 

Umur 3 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 8,925 1,116 4,214** 2,59 3,89 

Ulangan 2 0,227 0,114 0,429tn 3,63 6,22 

Galat 16 4,236 0,265    

Total 26 13,388     

KK = 6,67% 

Umur 4 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 13,356 1,670 2,491tn 2,59 3,89 

Ulangan 2 1,842 0,921 1,375tn 3,63 6,22 

Galat 16 10,724 0,670    

Total 26 25,923     

KK = 9,34% 
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Umur 5 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 41,894 5,237 6,688** 2,59 3,89 

Ulangan 2 0,045 0,022 0,028tn 3,63 6,22 

Galat 16 12,529 0,783    

Total 26 54,467     

KK = 8,94% 

Umur 6 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 85,925 10,741 10,923** 2,59 3,89 

Ulangan 2 1,439 0,720 0,732tn 3,63 6,22 

Galat 16 15,733 0,983    

Total 26 103,097     

KK = 7,88% 

Umur 7 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 165,470 20,684 11,047** 2,59 3,89 

Ulangan 2 4,254 2,127 1,136tn 3,63 6,22 

Galat 16 29,958 1,872    

Total 26 199,682     

KK = 8,75% 
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8.2 Parameter Jumlah Daun pada Berbagai Umur Pengamatan 

 

Umur 2 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 2,787 0,348 1,913tn 2,59 3,89 

Ulangan 2 0,507 0,253 1,391tn 3,63 6,22 

Galat 16 2,913 0,182    

Total 26 6,207     

KK = 10,44% 

Umur 3 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 16,620 2,078 4,630** 2,59 3,89 

Ulangan 2 0,020 0,010 0,022tn 3,63 6,22 

Galat 16 7,180 0,449    

Total 26 23,820     

KK = 11,04% 

Umur 4 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 6,540 0,818 2,606* 2,59 3,89 

Ulangan 2 0,020 0,010 0,032tn 3,63 6,22 

Galat 16 5,020 0,314    

Total 26 11,580     

KK = 7,12% 

Umur 5 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 27,907 3,488 5,031** 2,59 3,89 

Ulangan 2 0,127 0,063 0,091 tn 3,63 6,22 

Galat 16 11,093 0,693    

Total 26 39,127     

KK = 8,37% 
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Umur 6 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 66,367 8,296 8,404** 2,59 3,89 

Ulangan 2 1,307 0,653 0,662tn 3,63 6,22 

Galat 16 15,793 0,987    

Total 26 83,467     

KK = 7,23% 

Umur 7 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 72,127 9,016 4,546** 2,59 3,89 

Ulangan 2 4,927 2,463 1,242tn 3,63 6,22 

Galat 16 31,733 1,983    

Total 26 108,787     

KK = 8,07% 
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8.3 Parameter Panjang Akar pada Berbagai Umur Pengamatan 
 

Umur 2 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 1,618 0,202 1,277tn 2,59 3,89 

Ulangan 2 1,109 0,554 3,500tn 3,63 6,22 

Galat 16 2,534 0,158    

Total 26 5,262     

KK = 15,15% 

Umur 3 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 13,848 1,731 2,370tn 2,59 3,89 

Ulangan 2 3,407 1,703 2,331tn 3,63 6,22 

Galat 16 11,690 0,731    

Total 26 28,945     

KK = 17,81% 

Umur 4 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 5,053 0,632 1,014tn 2,59 3,89 

Ulangan 2 6,134 3,067 4,923* 3,63 6,22 

Galat 16 9,968 0,623    

Total 26 21,155     

KK = 12,64% 

Umur 5 MST 
Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 
F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 5,710 0,714 0,908tn 2,59 3,89 

Ulangan 2 0,794 0,397 0,505tn 3,63 6,22 

Galat 16 12,573 0,786    

Total 26 19,077     

KK = 11,63% 
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Umur 6 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 8,743 1,093 1,376tn 2,59 3,89 

Ulangan 2 0,259 0,130 0,163tn 3,63 6,22 

Galat 16 12,708 0,794    

Total 26 21,710     

KK = 10,73% 

Umur 7 MST 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 8 20,601 2,575 3,896** 2,59 3,89 

Ulangan 2 3,009 1,504 2,276tn 3,63 6,22 

Galat 16 10,578 0,661    

Total 26 34,188     

KK = 7,93% 
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Lampiran 9. Hasil Analisis Ragam Pengaruh Waktu Pembenaman dan Lama 
Pembenaman Tanaman Crotalaria mucronata Desv. pada 
Tanah 

 
9.1 Parameter pH Tanah 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 6 1,423 0,238 17,416** 3 4,82 

Ulangan 2 0,036 0,018 1,309tn 3,88 6,93 

Galat 12 0,164 0,014    

Total 20      

KK = 1,61 % 
 

9.2 Parameter C-Organik  
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 6 2,099 0,350 12,798** 3 4,82 

Ulangan 2 0,057 0,029 1,047tn 3,88 6,93 

Galat 12 0,328 0,027    

Total 20      

KK = 16,89 % 
 

9.3 Parameter N Total  
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 6 0,017 0,003 10,076** 3 4,82 

Ulangan 2 0,0001 7,92.10-5 0,287tn 3,88 6,93 

Galat 12 0,003 0,0003    

Total 20      

KK = 19,16 % 
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9.4 Parameter P Tersedia 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 6 15562,51 2593,752 72,466** 3 4,82 

Ulangan 2 81,833 40,916 1,143tn 3,88 6,93 

Galat 12 429,512 35,793    

Total 20      

KK = 10,33 % 
 

9.5 Parameter K Dapat Ditukar 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 6 0,653 0,109 4,802* 3 4,82 

Ulangan 2 0,007 0,003 0,145tn 3,88 6,93 

Galat 12 0,272 0,023    

Total 20      

KK = 36,35 % 
 

9.6 Parameter Bahan Organik Tanah 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 6 6,288 1,048 12,673** 3 4,82 

Ulangan 2 0,169 0,084 1,019tn 3,88 6,93 

Galat 12 0,992 0,083    

Total 20      

KK = 16,96 % 
 

9.7 Parameter Kapasitas Tukar Kation (KTK) 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 6 23,109 3,851 4,709* 3 4,82 

Ulangan 2 1,754 0,877 1,072tn 3,88 6,93 

Galat 12 9,816 0,818    

Total 20      

KK = 30,27 % 
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9.8 Parameter C/N Rasio Tanah 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 6 69,625 11,604 1,638tn 3 4,82 

Ulangan 2 22,333 11,167 1,576tn 3,88 6,93 

Galat 12 85 7,083    

Total 20      

KK = 22,73 % 
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Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian : 
 

1. Uji Viabilitas Benih 

Daya Tumbuh Benih Hari ke-7 

   
           V0           V1                              V2 

   
          V3            V4          V5 

   
          V6           V7          V8 

   
           V9           V10        V11 

   
         V12          V13        V14 
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Daya Tumbuh Benih Hari ke-14 

   
          V0           V1        V2 

   
          V3           V4        V5 

   
           V6           V7        V8 

   

           V9                     V10        V11 

   
          V12                     V13      V14 
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2. Pengaruh Frekuensi dan Volume Pemberian Air pada Pertumbuhan                            
Tanaman Crotalaria mucronata Desv. 

 

 

Tanaman Crotalaria mucronata Desv. 5 MST 

   
     F1V1         F1V2                  F1V3 

 

   
      F2V1         F2V2        F2V3 

 

   
      F3V1         F3V2        F3V3 
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Tanaman Crotalaria mucronata Desv. 7 MST 

   
      F1V1        F1V2                  F1V3 

 

   
      F2V1         F2V2       F2V3 

 

   
      F3V1        F3V2                   F3V3 
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3. Pengaruh Waktu Pembenaman dan Lama Pembenaman                                                 
Crotalaria mucronata Desv. pada Tanah 

 

 

Pertumbuhan Tanaman Crotalaria mucronata Desv. pada Berbagai Umur Pengamatan 
 

   
1 MST 

 

   

2 MST 
 

   

3 MST 
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4 MST 

 

   

5 MST 

 

   

6 MST 
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4. Morfologi Benih dan Bagian-bagian Tanaman Crotalaria mucronata Desv. 

           
           Benih Crotalaria mucronata Desv. dan bagian lekukan benih dimana terdapat daerah microphylar 

           
              Daun berupa daun majemuk (trifoliate) dan susunan bunga pada Crotalaria mucronata Desv. 

           
Buah berupa polong pada tanaman Crotalaria mucronata Desv. 
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Tanaman Crotalaria mucronata Desv. umur 4 bulan 

 
Bintil akar pada tanaman Crotalaria mucronata Desv. umur 7 mst 

 

 


