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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Indonesia merupakan negara agraris, yang berarti pertanian memegang 

peranan penting dalam perekonomian Nasional. Untuk itu, sektor pertanian 

memerlukan perhatian lebih sehingga produksi maupun produktivitasnya dapat 

ditingkatkan. Penduduk Indonesia mengalami peningkatan jumlah yang pesat dari 

tahun ketahun, namun tidak diimbangi dengan produksi pangan terutama jenis 

sayuran. Oleh karena itu, sektor pertanian terutama hortikultura khususnya 

sayuran mempunyai peluang yang besar untuk memenuhi salah satu kebutuhan 

pangan sebagai sumber vitamin. Kangkung darat (Ipomoea reptans Poirs) 

merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat diminati terbukti 

dengan banyaknya makanan tradisional berbahan dasar kangkung darat antara lain 

: plecing kangkung, tumis kangkung, rujak kangkung dll. Peningkatan Produksi 

kangkung darat dalam negeri masih rendah yaitu 7,8 ton/ha. 

Tabel 1. Produksi dan Konsumsi Nasional Kangkung Darat 

 

Uraian 

Tahun Rata-rata 

Pertumb. 

(%) 
2009 2010 2011 2012 2013 

Konsumsi seminggu 

(Kg/kapita/minggu) 
0,095 0,092 0,085 0,088 0,083 -3,23 

Konsumsi setahun 

(Kg/kap/tahun) 
4,954 4,797 4,432 4,589 4,328 -3,23 

Produksi (Ton) 335,00 324,00 361,00 351,00 355,00 0,34 

Ketersediaan per 

kapita 

(Kg/kapita/tahun) 

1,44 1,37 1,51 1,41 1,40 -0,19 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2013) 

 Kangkung memiliki rasa yang renyah sehingga sering digunakan dalam 

bahan makanan. Selain rasa yang enak kangkung  juga memiliki kandungan gizi 

cukup tinggi, mengandung vitamin A, B dan vitamin C serta bahan-bahan mineral 

terutama zat besi yang berguna bagi pertumbuhan badan dan kesehatan. 

Kangkung dapat menyembuhkan penyakit seperti sembelit karena kandungan 

seratnya yang tinggi terutama pada bagian batang, kangkung juga bermanfaat 
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mengatasi masalah seperti sulit tidur, mimisan, diabetes, sariawan, gusi berdarah 

dan menyembuhkan insomnia. Kangkung darat merupakan sayuran yang telah 

lama dikenal dan dibudidayakan secara luas oleh petani di seluruh wilayah 

Indonesia, bahkan negara lain. Hal ini terbukti dengan adanya banyak nama untuk 

kangkung ini. Kangkung disebut juga Swamp cabbage, Water convovulus, Water 

spinach. Berasal dari India yang kemudian menyebar ke Malaysia., Burma, 

Indonesia, China Selatan, Australia dan bagian negara Afrika (Widiyanto, 1991). 

 Kandungan gizi dalam 100 gram kangkung darat misalnya 458.000 gram 

kalium dan 49.000 gram Natrium. Kalium dan natrium merupakan persenyawaan 

garam bromide yang dapat bekerja sebagai obat tidur karena kemampuannya 

menekan kerja saraf pusat. Selain mengandung Kalium dan Natrium, daun 

kangkung juga mengandung zat kimia seperti karoten, hentriakaroten dan 

sitoserol. Sehingga tanaman kangkung berkhasiat sebagai anti inflamasi, diuretic 

dan hemostatik. 

 Peningkatan produktivitas tanaman sayuran dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, salah satunya adalah pemberian pupuk dangan jenis, dosis dan cara 

yang tepat. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari bahan organik sisa-

sisa tumbuhan, hewan dan kompos. Pupuk organik selain sebagai sumber hara dan 

sumber energi bagi aktivitas mikroba dalam tanah juga memiliki kelebihan, yaitu 

dapat memperbaiki kesuburan fisik, kimia dan biologi tanah (Hartatik, 2006). 

Pupuk organik yang dapat diaplikasikan pada budidaya kangkung darat adalah 

pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk yang kandungan bahan 

kimianya memberikan hara yang sesuai dengan kebutuhan tanaman pada tanah, 

karena bentuknya yang cair. Tanaman dengan sendirinya akan mudah mengatur 

penyerapan komposisi pupuk yang dibutuhkan jika terjadi kelebihan kapasitas 

pupuk pada tanah. Pupuk organik cair dalam pemupukan jelas lebih merata, tidak 

akan terjadi penumpukan konsentrasi pupuk di satu tempat, hal ini disebabkan 

pupuk organik cair 100 persen larut. Pupuk organik cair ini mempunyai kelebihan 

dapat secara cepat mengatasi defesiensi hara dan tidak bermasalah dalam 

pencucian hara juga mampu menyediakan hara secara cepat (Musnamar, 2003). 

Pupuk organik cair merupakan bahan organik murni berbentuk cair limbah ternak 

dan unggas, limbah alam dan tanaman, beberapa jenis tanaman tertentu serta 
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“bumbu-bumbu/zat-zat alami tertentu” yang diproses secara alamiah dengan 

konsep “Zero Emission Concept”. Kandungan humat dan fulvat yang dirniliki 

pupuk organik cair berangsur-angsur akan memperbaiki konsistensi (kegemburan) 

tanah yang keras serta melarutkan SP-36 dengan cepat (NASA, 2013). 

 Penentuan kerapatan tanam pada suatu areal pertanaman pada 

hakekatnya merupakan salah satu cara unutuk mendapatkan hasil tanaman secara 

maksimal. Pengaturan kepadatan tanaman sampai batas tertentu, tanaman dapat 

memanfaatkan lingkungan tumbuhnya secara efisien. Kepadatan populasi 

berkaitan erat dengan jumlah radiasi matahari yang dapat diserap oleh tanaman. 

Disamping itu, kepadatan tanaman juga mempengaruhi persaingan diantara 

tanaman dalam menggunakan unsur hara (Atus’sadiyah, 2004). Pengaturan 

kerapatan tanam didalam satu areal penanaman sangat diperlukan. Hal ini 

dilakukan untuk mengurangi terjadinya kompetisi diantara tanaman dan untuk 

memperoleh peningkatan hasil dari tanaman budidaya, yaitu dengan menambah 

kerapatan tanaman atau populasi tanaman (Susilowati, 2002). 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Mempelajari pengaruh pemberian bio stimulator dan pengaruh 

perbedaan jarak tanam tehadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat 

(Ipomoea reptans Poir). 

    1.3 Hipotesis Penelitian 

1. Pemberian bio stimulator dan perbedaan jarak tanam memberikan interaksi 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat. 

2. Pemberian bio stimulator dengan konsentrasi tertentu berpengaruh nyata pada 

pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat. 

3. Perbedaan jarak tanam berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kangkung darat. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kangkung Darat (Ipomoea reptans Poir) 

 Tanaman Kangkung darat tergolong tanaman semusim (annual) yang 

termasuk dalam suku kangkung- kangkungan (Convolvulaceae). Menurut 

Rukmana (1994), tanaman kangkung diklasifikasikan ke dalam : 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Famili  : Convolvulaceae 

Genus  : Ipomoea 

Species  : Ipomoea reptans Poir 

 Bagian tanaman kangkung yang paling penting adalah batang muda dan 

pucuk-pucuknya sebagai bahan sayur-mayur. Kangkung merupakan tanaman yang 

tumbuh cepat yang memberikan hasil dalam waktu 4-6 minggu sejak dari benih. 

Kangkung yang dikenal dengan nama Latin Ipomoea reptans terdiri dan 2 (dua) 

varietas, yaitu kangkung darat yang disebut kangkung cina dan kangkung air yang 

tumbuh secara alami di sawah, rawa atau parit-parit. Perbedaan antara kangkung 

darat dan kangkung air disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2. Perbedaan kangkung darat dan kangkung air 

Bagian Kangkung Darat Kangkung Air 

Bunga Berwarna putih bersih 

bentuknya lebih kecil 

Berwarna putih kemerah-

merahan bentuknya lebih 

besar 

Batang Berbatang putih kehijau-

hijauan bentuknya lebih 

kecil 

Berbatang hijau bentuknya 

lebih besar 

Biji Banyak Sedikit 

Perbanyakan Melalui biji Stek pucuk batang 

Sumber : Rukmana (1994) 
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2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Kangkung Darat 

 Tanaman kangkung dapat tumbuh dengan baik sepanjang tahun. 

Kangkung darat dapat tumbuh pada daerah yang beriklim panas dan beriklim 

dingin. Penanaman Kangkung darat dianjurkan pada awal musim hujan atau akhir 

musim kemarau. Kelerengan lahan untuk budidaya tanaman kangkung darat 

adalah sekitar 15-45°. Jumlah curah hujan yang baik untuk pertumbuhan 

tanarnanini berkisar antara 500-5000 mm/tahun. Pada musim hujan tanaman 

kangkung pertumbuhannya sangat cepat dan subur, asalkan di sekelilingnya tidak 

tumbuh rumput liar. Tanaman kangkung membutuhkan lahan yang terbuka atau 

mendapat sinar matahari yang cukup. Di tempat yang ternaungi tanaman 

kangkung akan tumbuh memanjang (tinggi) tetapi kurus-kurus. Kangkung sangat 

kuat menghadapi panas terik dan kemarau yang panjang. Kangkung merupakan 

tanaman yang memiliki kemampuan adaptasiyang tinggi  sehingga dapat tumbuh 

dihampir semua kondisi lahan, namun jika ditanam pada lahan yang memiliki 

suhu udara relatif panas batang tanaman ini akan mengeras (Emilia dan Ainun, 

1999). Apabila ditanam di tempat yang agak terlindung, maka kualitas daun bagus 

dan lemas schingga disukai konsurnen. Suhu udara dipengaruhi oleh ketinggian 

tempat, setiap naik 100 m tinggi tempat, maka temperatur udara turun 1°C. 

Apabila kangkung ditanam di tempat yang terlalu panas, maka batang dan 

daunnya menjadi agak keras, sehingga tidak disukai konsumen (Rukmana, 1994). 

 Kangkung darat menghendaki tanah yang subur, gembur banyak 

mengandung bahan organik dan tidak dipengaruhi keasaman tanah. Tanaman 

kangkung darat tidak menghendaki tanah yang tergenang, karena akar akan 

mudah membusuk. Sedangkan kangkung air membutuhkan tanah yang selalu 

tergenang air. Tanaman kangkung membutuhkan tanah datar bagi 

pertumbuhannya, sebab tanah yang memiliki kelerengan tinggi tidak dapat 

mempertahankan kandungan air secara baik. Kangkung darat maupun kangkung 

air dapat tumbuh di mana saja, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. 

Kangkung dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran rendah sampai 

dataran tinggi (pegunungan) ± 2000 m dpl. Dataran tinggi rnerupakan tempat 

yang sesuai untuk pertumbuhan kangkung darat (Rukmana, 1994). 
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2.3 Budidaya Tanaman Kangkung Darat 

 Pemilihan bibit kangkung harus disesuaikan dengan lahan (air atau 

darat), karena kalau kangkung darat ditanam di lahan untuk kangkung air 

produksinya kurang baik, wama daun menguning, bentuk kecil dan cepat 

membusuk. Bibit kangkung sebaiknya berasal dan kangkung muda, berukuran 20-

30 cm. Pemilihan bibit harus memperhatikan hal-hal seperti berikut, batang besar, 

tua, daun besar dan bagus. Penanamannya dengan cara stek batang, kemudian 

ditancapkan di tanah. Sedangkan biji untuk bibit harus diambil dari tanaman tua 

dan dipilih yang kering serta berkualitas baik (Susila, 2006). 

 Kangkung darat dapat diperbanyak dengan biji. Satu hektar lahan 

membutuhkan benih sekitar 10 kg. Lahan terlebih dahulu dicangkul sedalam 20-

30 cm supaya gembur, setelah itu dibuat bedengan membujur dan Barat ke Timur 

agar mendapatkan cahaya penuh. Lebar bedengan sebaiknya 100-120 cm, tinggi 

30 cm dan panjang sesuai kondisi lahan, untuk mempermudah pemeliharaan 

sebaiknya panjang bedengan tidak lebih 15 m. Jarak antar bedengan + 30 cm. 

Budidaya kangkung darat pH tanah yang baik antara 5,6 - 6,5. Lahan yang asam 

(pH rendah) lakukan pengapuran dengan kapur kalsit atau dolomit untuk 

menaikkan derajat keasaman tanah dosis 1,5 ton/ha, Pengapuran dilakukan 

sebelum penanaman, yaitu 2-4 minggu sebelum tanam. Biji kangkung darat 

ditanam di bedengan yang telah dipersiapkan. Buat lubang tanam dengan jarak 20 

x 20 cm, tiap lubang tanamkan 2-5 biji kangkung. Sistem penanaman dilakukan 

secara zigzag atau sistem baris (Syafri dan Julistia, 2010). 

2.4 Pupuk Organik Cair 

 Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, 

seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat 

berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, 

dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada 

kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk 

kandang, sisa panen (jerami, brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut 

kelapa), limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian dan 

limbah kota (sampah). Pupuk yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan 
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organik yang berasal dari sisa tanaman dan atau kotoran hewan, yang telah 

melalui proses, rekayasa, berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk 

mensuplai hara tanaman, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pupuk 

organik cair selain dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, 

membantu meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan kualitas produk 

tanaman, mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan sebagai alternative 

pengganti pupuk kandang (Indrakusuma, 2000). 

 Banyak sifat baik pupuk organik terhadap kesuburan tanah antara lain : 

bahan organik dalam proses mineralisasi akan melepaskan hara tanaman lengkap 

(N, P, K, Ca, Mg, S, serta hara mikro) dalam jumlah tidak tentu dan relatif kecil, 

dapat memperbaiki struktur tanah, dan rnudah ditembus akar, tanah lebih mudah 

diolah untuk tanah-tanah berat, meningkatkan daya menahan air (water holding 

capacity), sehingga kemampuan tanah untuk menyediakan air menjadi lebih 

banyak, permeabilitas tanah menjadi lebih baik. Menurunkan permeabilitas pada 

tanah bertekstur kasar (pasir), sebaliknya meningkatkan permeabilitas pada tanah 

bertekstur sangat lembut (lempungan), meningkatkan KPK (Kapasitas Pertukaran 

Kation) sehingga kemampuan mengikat kation menjadi lebih tinggi, akibatnya 

apabila dipupuk dengan konsentrasi tinggi hara tanaman tidak mudah tercuci, 

memperbaiki kehidupan biologi tanah (baik hewan tingkat tinggi maupun tingkat 

rendah) menjadi lebih baik karena ketersediaan makanan lebih terjamin, dapat 

meningkatkan daya sanggah (buffering capasity) terhadap goncangan perubahan 

drastis sifat tanah, mengandung mikrobia dalam jumlah cukup berperanan dalarn 

proses dekomposisi bahan organik (Pranata, 2004). 

 Sampah hasil kegiatan pasar yang tidak mengalami pengelolaan secara 

baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Sampah-sampah tersebut masih 

mengandung kadar air yang tinggi serta mengandung bahan-bahan organik berupa 

karbohidrat, protein, dan lemak. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengelola sampah pasar ialah dengan mengolahnya menjadi kompos cair (pupuk 

cair organik) karena pupuk cair organik lebih cepat meresap ke dalam tanah dan 

cepat dimanfaatkan langsung oleh tanaman, serta tidak merusak tanah dan 

tanaman., dengan penambahan molase dalam pembuatan pupuk cair organik 

mampu meningkatkan kerja mikroorganisme untuk menguraikan bahan sampah 
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menjadi pupuk organik, terutama pupuk cair organik karena memiliki kandungan 

gula, vitamin dan mineral (Hadisuwito, 2007). 

2.5 Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman 

 Pemanfaatan potensi sumberdaya lahan setempat secara optimal bagi 

tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan dan salah satunya adalah dengan 

penerapan teknologi pengaturan jarak tanam. Keunggulan sistem ini dapat 

mempengaruhi populasi tanaman, efisien dalarn penggunaan cahaya, menekan 

perkembangan hama penyakit dan mengurangi kompetisi tanaman dalam 

penggunaan air dan unsur hara. Upaya peningkatan produksi tanaman perluasan 

tertentu dapat dilakukan dengan meningkatkan populasi tanaman dengan jarak 

tanam turut mempengaruhi produktifitas tanaman. Kerapatan atau ukuran populasi 

tanaman sangat penting untuk memperoleh hasil yang optimal, tetapi bisa terjadi 

persaingan dalam hara, air dan ruang tumbuh serta mengurangi perkembangan 

tinggi dan kedalaman akar tanaman (MusaY, dkk, 2007). 

 Kerapatan tanam merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman, karena penyerapan energi matahari oleh permukaan daun yang sangat 

menentukan pertumbuhan tanaman juga sangat dipengaruhi oleh kerapatan 

tanaman ini, jika kondisi tanaman terlalu rapat maka dapat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman karena dapat menghambat perkembangan vegetatif dan 

menurunkan hasil panen akibat menurunnya laju fotosintesis dan perkembangan 

daun (Gardner, et al, 1991). Penggunaan jarak tanam yang kurang tepat dapat 

merangsang pertumbuhan gulma, sehingga dapat menurunkan hasil (Supriono, 

2000). 

 Kerapatan tanaman merupakan salah satu faktor penting dalam usaha 

meningkatkan hasil panen. Pada populasi optimal, kompetisi antar tanaman masih 

terjadi sehingga pertumbuhan dan hasil per individu menjadi berkurang, namun 

karena jumlah tanaman per hektar bertambah dengan meningkatnya populasi, 

maka hasil panen per hektar masih dapat meningkat. Jika jarak tanaman terlalu 

rapat atau populasi terlalu tinggi, kompetisi antar individu juga diikuti dengan 

penurunan hasil panen per hektar. Jarak tanam yang terlalu renggang 

menyebabkan banyak ruang kosong diantara tajuk tanaman (Sugito, 1999). Oleh 
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karena itu spesies tanaman daun yang efisien cenderung menginvestasikan 

sebagian besar awal pertumbuhan mereka dalam bentuk penambahan luas daun, 

yang berakibat pada pemanfaatan radiasi matahari yang efisien (Gardner, et al, 

1991). 

 Semakin banyak tanaman per satuan luas maka semakin tinggi ILD 

sehingga persen cahaya yang diterima oleh bagian tanaman yang lebih rendah 

menjadi lebih sedikit akibat adanya penghalang cahaya oleh daun-daun diatasnya 

(Hanafi, 2005). Pengaruh terjadinya kompetisi ada dua faktor, pertama adalah 

hadirnya suatu individu atau kelompok tanaman lain disekitar individu tersebut, 

faktor kedua adalah kuantitas faktor pertumbuhan yang tersedia. Ketersedian 

faktor-faktor pertumbuhan akan memperkecil terjadinya kompetisi. Pada kondisi 

lapang, kompetisi biasanya terjadi setelah tanaman mencapai tingkat pertumbuhan 

tertentu, kemudian kompetisi semakin besar sesuai dengan pertumbuhan ukuran 

dan fungsi pertumbuhanya. Daya kompetitif tanaman tergantung pada kapasitas 

organ akar dan daun dalam melaksanakan fungsi untuk pertumbuhan (Sitompul 

dan Guritno, 1995). 
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III. BAHAN DAN METODE 

3.1 Tempat dan Waktu 

 Penelitian dilaksanakan di area persawahan yang bertempat di 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Berada di ketinggian 800-900 mdpl, curah 

hujan rata-rata 2600-3100 mm per tahun, suhu rata-rata harian berkisar antara 24-

28˚ C.  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan september sampai oktober 2013. 

3.2 Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sprayer, gembor, 

cangkul, sabit, timbangan analitik, penggaris, gelas ukur volume 1000 ml, oven, 

LAM, meteran, kamera, alat tulis dan peralatan lain yang mendukung penelitian 

ini. 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah urea sebagai 

pupuk dasar, bio stimulator merk bregadium bio micro neutralizer, bibit kangkung 

darat (Ipomoea reptans Poir) varietas Bangkok LP-1. 

3.3 Metode Penelitian 

 Percobaan dilakukan dengan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

faktorial terdiri dari dua faktor yang meliputi faktor pertama konsentrasi bio 

stimulator (K) dan faktor kedua jarak tanam (J), masing-masing kombinasi 

perlakuan diulang tiga kali. Adapun faktor yang diteliti adalah: 

A. Konsentrasi bio stimulator (K) terdiri dari 4 taraf yaitu : 

K0 = Konsentrasi bio stimulator 0 ml/l per bedengan 

K1 = Konsentrasi bio stimulator 10 ml/l per bedengan 

K2 = Konsentrasi bio stimulator 20 ml/l per bedengan 

K3 = Konsentrasi bio stimulator 30 ml/l per bedengan 

B. Jarak tanam (J) terdiri dari 3 taraf yaitu : 

J1 = 15 x 15 cm (populasi tanaman 91 tanaman/plot) 

J2 = 15 x 20 cm (populasi tanaman 65 tanaman/plot) 

J3 = 20 x 20 cm (populasi tanaman 50 tanaman/plot) 
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Adapun kombinasi dari kedua faktor tersebut adalah : 

K0J1  K0J2  K0J3 

K1J1  K1J2  K1J3 

K2J1  K2J2  K2J3 

K3J1  K3J2  K3J3 

Dalam percobaan ini akan dilakukan pada 12 perlakuan, dengan 3 ulangan. 

Jumlah bedengan 36 dengan lebar tiap bedengan 2 x 1 m. 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Penanaman 

Lahan terlebih dahulu dicangkul sedalam 20-30 cm supaya gembur, 

setelah itu dibuat bedengan membujur dari Barat ke Timur agar mendapatkan 

cahaya penuh. Lebar bedengan adalah 200 x 100 cm, tinggi 30 cm. Jarak antar 

perlakuan ± 15 cm, jarak antar ulangan ± 30 cm. Biji kangkung darat ditanam di 

bedengan yang telah dipersiapkan. Buat lubang tanam dengan jarak 15x15 cm, 

15x20 cm, dan 20 x 20 cm, tiap lubang tanamkan 3 - 5 biji kangkung. 

3.4.2 Pemeliharaan 

Tanaman kangkung perlu dipelihara dengan baik dan benar supaya 

menghasilkan tanaman yang bermutu dan berkualitas. Pemeliharaan tanaman yang 

perlu diperhatikan adalah ketersediaan air, dilakukan penyiraman, pengendalian 

gulma waktu tanaman masih muda dan menjaga tanaman dari serangan hama dan 

penyakit. Penyiraman dilakukan dari awal pertumbuhan sampai tanaman 

menjelang panen. Penyiraman dilakukan secara rutin pagi atau sore hari, baik 

dengan cara disiram dengan alat bantu gembor atau selang. Penyiraman dapat 

dilakukan bersamaan dengan pemupukan, kecuali bila cuaca terik dan tanaman 

tampak layu dapat disiram air secara tersendiri. 

Perlakuan pemberian bio stimulator diberikan pada umur tanaman : 3 hst, 

9 hst, 16 hst, 23 hst, 30 hst. Pemberian bio stimulator dilaksanakan pada pagi hari 

bertujuan untuk meminimalisir penguapan karena sinar matahari. Aplikasi bio 
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stimulator dengan cara dilarutkan dengan 1 liter air kemudian di kocorkan 

sepanjang alur tanam. 

Pengendalian Hama dan Penyakit 

Hama yang menyerang tanaman kangkung antara lain ulat grayak 

(Spodoptera litura F), kutu daun (Myzus persicae Sulz) dan Aphis gossypii. 

Sedangkan penyakit antara lain penyakit karat putih yang disebabkan oleh Albugo 

ipomoea reptans. Untuk pengendalian, gunakan jenis pestisida yang aman mudah 

terurai seperti pestisida biologi, pestisida nabati atau pestisida piretroid sintetik. 

Penggunaan pestisida tersebut harus dilakukan dengan benar baik pemilihan jenis, 

dosis, volume semprot, cara aplikasi, interval dan waktu aplikasinya. 

3.4.3 Panen 

Pemanenan dilakukan dimana tanaman sudah terlihat masak fisiologis. 

Untuk tanaman kangkung dapat dipanen pada umur 35 HST, dengan cara 

mencabut tanaman sampai akarnya atau memotong pada bagian pangkal tanaman 

sekitar 2 cm di atas permukaan tanah. 

3.5 Pengamatan 

 Pengamatan dilakukan pada komponen pertumbuhan secara destruktif 

dan pengamatan panen. 

3.5.1 Pengamatan Destruktif 

 Pengamatan dilakukan pada 14, 21, 28, 35 HST. Parameter pengamatan 

meliputi: 

- Panjang Tanaman : diamati dari pangkal batang sampai ujung tanaman. 

- Jumlah Daun   : dihitung daun yang telah membuka sempurna. 

- Luas Daun   : dihitung dengan menggunakan bantuan LAM. 

- Bobot Segar Total Tanaman : dilakukan dengan cara menimbang seluruh bagian 

tanaman. 
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- Bobot Kering Total Tanaman : dilakukan dengan cara menimbang seluruh 

bagian tanaman, setelah dioven terlebih dahulu 2 x 

24 jam pada suhu 80° C. 

3.5.2 Pengamatan Panen 

 Pengamatan dilakukan pada 35 HST. Parameter pengamatan meliputi: 

- Berat Segar Konsumsi : Ditentukan dengan menimbang seluruh bagian tanaman 

yang dapat dikonsumsi. 

- Indeks Panen : dihitung dengan membagi bobot segar konsumsi per tanaman 

dengan bobot segar total per tanaman, dilakukan pada saat 

setelah panen. 

Dihitung dengan rumus : 

 

3.6  Analisis Data 

Pengujian pengaruh perlakuan dilakukan dengan menggunakan uji F 

(analisis ragam) dengan taraf 5 % untuk mengetahui apakah aplikasi bio 

stimulator DnB dan kombinasi jarak tanam berpengaruh tehadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kangkung darat (Ipomoea reptans Poir). Apabila terjadi pengaruh 

yang nyata diantara perlakuan akan dilakukan uji perbandingan menggunakan uji 

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

4.1 HASIL 

4.1.1 Komponen Pertumbuhan Tanaman Kangkung 

1. Panjang Tanaman 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa hasil uji beda nyata 

terkecil (BNT) perlakuan konsentrasi bio stimulator dan jarak tanam terhadap 

parameter panjang tanaman disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Panjang Tanaman (cm) Kangkung Darat pada Perlakuan Konsentrasi 

Bio Stimulator dan Jarak Tanam pada Berbagai Umur Pengamatan. 

Perlakuan Umur Pengamatan (hst) 

14 21 28 35 

K0 5,972 a 12,167 a 24,750 a 30,833 a 

K1 6,361 a 14,611 b 29,250 b 33,389 a 

K2 7,044 b 15,611 b 33,389 c 36,778 b 

K3 7,500 b 17,833 c 36,306 c 41,278 c 

BNT 5% 0,460 1,220 3,193 2,786 

KK 7,008 8,286 10,562 8,012 

J1 6,804 b 13,875 a 30,750 tn 36,583 a 

J2 6,375 a 15,375 b 31,271 tn 36 292 b 

J3 6,979 b 15,917 c 30,750 tn 33,833 b 

BNT 5% 0,399 1,056 tn 2,413 

KK 7,008 8,286 10,562 8,012 

Keterangan: Rata-rata yang diikuti notasi yang sama dimasing-masing waktu pengamatan 

menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji BNT taraf 5%. 

Hasil uji beda nyata terkecil pada pengaruh perlakuan konsentrasi bio 

stimulator (Tabel 3) menunjukkan bahwa perlakuan bio stimulator konsentrasi 30 

ml/l memiliki panjang tanaman yang tertinggi pada setiap waktu pengamatan. 

Sedangkan perlakuan bio stimulator konsentrasi 0 ml/l memiliki panjang tanaman 

terendah pada setiap waktu pengamatan. Kedua perlakuan ini berbeda nyata pada 

setiap waktu pengamatan. 
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Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) pada pengaruh jarak tanam (Tabel 3) 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hasil yang konsisten jarak tanam terhadap 

panjang tanaman dari setiap waktu pengamatan. Perlakuan dengan hasil panjang 

tanaman tertinggi pada setiap pengamatan berbeda-beda. Pada hari ke-14 dan 21, 

panjang tanaman tertinggi terdapat pada jarak tanam 20 x 20 cm. Pada hari ke-28 

panjang tanaman tertinggi terdapat pada jarak tanam 15 x 20 cm. Sedangkan pada 

hari ke-35, panjang tanaman tertinggi terdapat pada jarak tanam 15 x 15 cm. 

2. Jumlah Daun 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa hasil uji beda nyata 

terkecil (BNT) perlakuan konsentrasi bio stimulator dan jarak tanam terhadap 

parameter jumlah daun disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata Jumlah Daun (helai) Kangkung Darat pada Perlakuan Konsentrasi Bio 

Stimulator dan Jarak Tanam pada Berbagai Umur Pengamatan. 

Perlakuan Umur Pengamatan (hst) 

14 21 28 35 

K0 9,778 a 10,833 a 11,167 a 15,278 a 

K1 10,667 b 12,000 b 14,278 b 17,333 b 

K2 11,389 b 13,000 c 18,611 c 19,389 c 

K3 12,056 b 14,500 d 20,722 c 22,556 d 

BNT 5% 0,746 0,842 2,864 1,449 

KK 6,957 6,847 18,088 7,951 

J1 10,208 a 12,333 tn 15,792 tn 18,167 a 

J2 11,292 b 12,375 tn 16,958 tn 19,083 a 

J3 11,417 b 13,042 tn 15,833 tn 19,667 b 

BNT 5% 0,646 tn tn 1,255 

KK 6,957 6,847 18,088 7,951 

Keterangan: Rata-rata yang diikuti notasi yang sama dimasing-masing waktu pengamatan 

menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji BNT taraf 5%. 

Hasil uji beda nyata terkecil pada pengaruh perlakuan konsentrasi bio 

stimulator (Tabel 4) menunjukkan bahwa perlakuan bio stimulator konsentrasi 30 

ml/l memiliki jumlah daun yang tertinggi pada setiap waktu pengamatan. 
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Sedangkan perlakuan bio stimulator konsentrasi 0 ml/l memiliki jumlah daun 

terendah pada setiap waktu pengamatan. Kedua perlakuan ini berbeda nyata pada 

setiap waktu pengamatan. 

Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) pada pengaruh jarak tanam (Tabel 4) 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hasil yang konsisten jarak tanam terhadap 

jumlah daun dari setiap waktu pengamatan. Perlakuan dengan hasil jumlah daun 

tertinggi pada setiap pengamatan berbeda-beda. Pada hari ke-14, 21 dan 35, 

jumlah daun tertinggi terdapat pada jarak tanam 20 x 20 cm. Sedangkan pada hari 

ke-28, jumlah daun tertinggi terdapat pada jarak tanam 15 x 20 cm. 

3. Luas Daun 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa hasil uji beda nyata 

terkecil (BNT) perlakuan konsentrasi bio stimulator dan jarak tanam terhadap 

parameter luas daun disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata Luas Daun (cm2) Kangkung Darat pada Perlakuan Konsentrasi Bio 

Stimulator dan Jarak Tanam pada Berbagai Umur Pengamatan. 

Perlakuan Umur Pengamatan (hst) 

14 21 28 35 

K0 10,153 a 9,181 a 26,308 a 93,194 a 

K1 11,362 ab 14,054 b 39,804 b 123,836 b 

K2 12,253 bc 15,139 b 57,569 c 156,858 c 

K3 13,241 c 20,578 c 69,466 c 197,797 d 

BNT 5% 1,267 3,380 11,933 16,934 

KK 11,031 23,458 25,278 12,119 

J1 10,618 a 13,853 tn 47,769 tn 143,056 tn 

J2 12,828 b 14,667 tn 47,980 tn 143,291 tn 

J3 11,811 b 15,694 tn 49,111 tn 142,417 tn 

BNT 5% 1,098 tn tn tn 

KK 11,031 23,458 25,278 12,119 

Keterangan: Rata-rata yang diikuti notasi yang sama dimasing-masing waktu pengamatan 

menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji BNT taraf 5%. 



17 

 

 
 

Hasil uji beda nyata terkecil pada pengaruh perlakuan konsentrasi bio 

stimulator (Tabel 5) menunjukkan bahwa perlakuan bio stimulator konsentrasi 30 

ml/l memiliki luas daun yang tertinggi pada setiap waktu pengamatan. Sedangkan 

perlakuan bio stimulator konsentrasi 0 ml/l memiliki luas daun terendah pada 

setiap waktu pengamatan. Kedua perlakuan ini berbeda nyata pada setiap waktu 

pengamatan. 

 Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) pada pengaruh jarak tanam (Tabel 5) 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hasil yang konsisten jarak tanam terhadap luas 

daun dari setiap waktu pengamatan. Perlakuan dengan hasil luas daun tertinggi 

pada setiap pengamatan berbeda-beda. Pada hari ke-14 dan 28, luas daun tertinggi 

terdapat pada jarak tanam 15 x 20 cm. sedangkan pada hari ke-21 dan 35 luas 

daun tertinggi terdapat pada jarak tanam 20 x 20 cm. 

4. Berat Segar Total Tanaman 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa hasil uji beda nyata 

terkecil (BNT) perlakuan konsentrasi bio stimulator dan jarak tanam terhadap 

parameter berat segar total tanaman disajikan pada Tabel 6. 

Hasil uji beda nyata terkecil pada pengaruh perlakuan konsentrasi bio 

stimulator (Tabel 6) menunjukkan bahwa perlakuan bio stimulator konsentrasi 30 

ml/l memiliki BSTT yang tertinggi pada setiap waktu pengamatan. Sedangkan 

perlakuan bio stimulator konsentrasi 0 ml/l memiliki BSTT terendah pada setiap 

waktu pengamatan. Kedua perlakuan ini berbeda nyata pada setiap waktu 

pengamatan. 

Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) pada pengaruh jarak tanam (Tabel 6) 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hasil yang konsisten jarak tanam terhadap 

BSTT dari setiap waktu pengamatan. Perlakuan dengan hasil BSTT tertinggi pada 

setiap pengamatan berbeda-beda. Pada hari ke-14, 21 dan 28, BSTT tertinggi 

terdapat pada jarak tanam 20 x 20 cm. Sedangkan pada hari ke-35, BSTT tertinggi 

terdapat pada jarak tanam 15 x 15 cm. 
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Tabel 6. Rata-rata Berat Segar Total Tanaman (g) Kangkung Darat pada Perlakuan 

Konsentrasi Bio Stimulator dan Jarak Tanam pada Berbagai Umur Pengamatan. 

Perlakuan Umur Pengamatan (hst) 

14 21 28 35 

K0 0,467 a 1,133 a 2,206 a 13,972 a 

K1 0,472 ab 1,549 b 3,437 b 17,611 b 

K2 0,530 b 1,717 b 5,306 c 23,756 c 

K3 0,611 c 2,229 c 5,948 c 29,344 d 

BNT 5% 0,060 0,310 1,160 3,123 

KK 11,750 19,118 28,101 15,088 

J1 0,464 a 1,553 tn 4,163 tn 21,542 tn 

J2 0,533 b 1,672 tn 4,075 tn 20,500 tn 

J3 0,563 b 1,747 tn 4,434 tn 21,471 tn 

BNT 5% 0,052 tn tn tn 

KK 11,750 19,118 28,101 15,088 

Keterangan: Rata-rata yang diikuti notasi yang sama dimasing-masing waktu pengamatan 

menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji BNT taraf 5%. 

5. Berat Kering Total Tanaman 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa hasil uji beda nyata 

terkecil (BNT) perlakuan konsentrasi bio stimulator dan jarak tanam terhadap 

parameter berat kering total tanaman disajikan pada Tabel 7. 

Hasil uji beda nyata terkecil pada pengaruh perlakuan konsentrasi bio 

stimulator (Tabel 7) menunjukkan bahwa perlakuan bio stimulator konsentrasi 30 

ml/l memiliki BKTT yang tertinggi pada setiap waktu pengamatan. Sedangkan 

perlakuan bio stimulator konsentrasi 0 ml/l memiliki BKTT terendah pada setiap 

waktu pengamatan. Kedua perlakuan ini berbeda nyata pada setiap waktu 

pengamatan. 

Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) pada pengaruh jarak tanam (Tabel 7) 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hasil yang konsisten jarak tanam terhadap 

BKTT dari setiap waktu pengamatan. Perlakuan dengan hasil BKTT tertinggi 

pada setiap pengamatan berbeda-beda. Pada hari ke-14, BKTT tertinggi terdapat 
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pada jarak tanam 15 x 20 cm. Pada hari ke-21, 28 dan 35, BKTT tertinggi terdapat 

pada jarak tanam 20 x 20 cm. 

Tabel 7. Rata-rata Berat Kering Total Tanaman (g) Kangkung Darat pada Perlakuan 

Konsentrasi Bio Stimulator dan Jarak Tanam pada Berbagai Umur Pengamatan. 

Perlakuan Umur Pengamatan (hst) 

14 21 28 35 

K0 0,084 a 0,197 a 0,497 a 1,567 a 

K1 0,093 ab 0,272 b 0,803 ab 2,389 b 

K2 0,097 bc 0,301 b 1,104 b 3,211 c 

K3 0,104 c 0,363 c 1,423 c 3,800 d 

BNT 5% 0,010 0,040 0,309 0,484 

KK 10,382 14,591 32,992 18,051 

J1 0,088 a 0,252 a 0,832 tn 2,750 tn 

J2 0,101 b 0,298 b 0,966 tn 2,700 tn 

J3 0,095 ab 0,301 b 1,073 tn 2,775 tn 

BNT 5% 0,008 0,035 tn tn 

KK 10,382 14,591 32,992 18,051 

Keterangan: Rata-rata yang diikuti notasi yang sama dimasing-masing waktu pengamatan 

menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji BNT taraf 5%. 

6. Panen 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa hasil uji beda nyata 

terkecil (BNT) perlakuan konsentrasi bio stimulator dan jarak tanam terhadap 

parameter panen disajikan pada Tabel 8 menunjukkan adanya interaksi yang 

berbeda nyata pada BKTT/Plot. 

Hasil uji beda nyata terkecil pada pengaruh perlakuan konsentrasi bio 

stimulator (Tabel 8) menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan konsentrasi 

bio stimulator saling berbeda nyata. Dari nilai rata-rata berat segar yang diperoleh 

terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi bio stimulator yang diberikan pada 

tanaman kangkung akan meningkatkan berat segar total tanaman pada saat panen. 

Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) pada pengaruh jarak tanam (Tabel 8) 

menunjukkan bahwa antar perlakuan jarak tanam saling berbeda nyata. Perlakuan 
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dengan berat segar total tanaman saat panen tertinggi terdapat pada perlakuan 

dengan jarak tanam 15 x 15 cm, sedangkan berat segar total tanaman terendah saat 

panen terdapat pada perlakuan dengan jarak tanam 20 x 20 cm. 

Tabel 8. Pengamatan Panen Kangkung Darat pada Perlakuan Konsentrasi Bio Stimulator 

dan Jarak Tanam pada Berbagai Umur Pengamatan. 

Perlakuan 
Pengamatan 

BSTT/Plot  (g) BKTT/Plot 

(g) 

Berat segar 

konsumsi/Plot (g) 

Indeks panen 

(%) 

K0 1973,422 a 215,178 a 1697,702 a 86 a 

K1 2430,089 b 324,611 b 2106,387 b 87 ab 

K2 3229,533 c 441,311 c 2850,624 c 88 bc 

K3 4006,178 d 524,178 d 3560,187 d 89 c 

BNT 5% 377,610 46,899 357,216 0,017 

KK 13,274 14,720 14,308 2,031 

J1 3920,583 c 500,458 c 3455,725 c 88 b 

J2 2661,750 b 351,000 b 2311,617 b 86 a 

J3 2147,083 a 277,500 a 1893,833 a 89 b 

BNT 5% 327,020 54,154 309,358 0,015 

KK 13,274 14,720 14,308 2,031 

Keterangan: Rata-rata yang diikuti notasi yang sama dimasing-masing waktu pengamatan 

menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji BNT taraf 5%. 

Hasil uji beda nyata terkecil pada pengaruh perlakuan konsentrasi bio 

stimulator (Tabel 8) menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan konsentrasi 

bio stimulator saling berbeda nyata. Dari nilai rata-rata berat kering yang 

diperoleh terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi bio stimulator yang diberikan 

pada tanaman kangkung akan meningkatkan berat kering total tanaman pada saat 

panen. Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) pada pengaruh jarak tanam (Tabel 8) 

menunjukkan bahwa antar perlakuan jarak tanam saling berbeda nyata. Perlakuan 

dengan berat segar total tanaman saat panen tertinggi terdapat pada perlakuan 



21 

 

 
 

dengan jarak tanam 15 x 15 cm, sedangkan berat segar total tanaman terendah saat 

panen terdapat pada perlakuan dengan jarak tanam 20 x 20 cm. 

Hasil uji beda nyata terkecil pada pengaruh perlakuan konsentrasi bio 

stimulator (Tabel 8) menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan konsentrasi 

bio stimulator saling berbeda nyata. Dari nilai rata-rata berat segar konsumsi yang 

diperoleh terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi bio stimulator yang diberikan 

pada tanaman kangkung akan meningkatkan berat segar konsumsi. Hasil uji beda 

nyata terkecil (BNT) pada pengaruh jarak tanam (Tabel 8) menunjukkan bahwa 

antar perlakuan jarak tanam saling berbeda nyata. Perlakuan dengan berat segar 

konsumsi saat panen tertinggi terdapat pada perlakuan dengan jarak tanam 15 x 15 

cm, sedangkan berat segar konsumsi tanaman terendah saat panen terdapat pada 

perlakuan dengan jarak tanam 20 x 20 cm. 

7. Interaksi BKTT/Plot 

Tabel 9. Rata-rata BKTT/Plot yang Dipengaruhi oleh Kombinasi Konsentrasi Bio 

Stimulator dan Jarak Tanam. 

Perlakuan 
BKTT/Plot (g) 

J1 J2 J3 

K0 278,87 bc 216,67 ab        150,00 a 

K1 406,50 de 320,67 cd 246,67 bc 

K2        600,60 f 390,00 de 333,33 cd 

K3        715,87 g        476,67 e        380,00 d 

BNT 5% 93,797 

KK 14,720 

Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) pada pengaruh jarak tanam (Tabel 9) 

menunjukkan bahwa perlakuan dengan kombinasi K0J3 (konsentrasi 0 ml/l + 

jarak tanam 20 x 20 cm) memiliki rata-rata berat kering total tanaman/plot panen 

terendah yaitu sebesar 150,0 gr. Perlakuan ini tidak berbeda nyata dengan 

kombinasi perlakuan K0J2 (konsentrasi 0 ml/l + jarak tanam 15 x 20 cm) dan 

berbeda nyata dengan  semua kombinasi perlakuan yang lain. Rata-rata berat 

kering total tanaman/plot tertinggi terdapat pada kombinasi perlakuan K3J1 
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(konsentrasi 30 ml/l + jarak tanam 15 x 15 cm) yaitu sebesar 715,87 gr. Perlakuan 

ini berbeda nyata dengan semua kombinasi perlakuan yang lainnya. 

8. Analisa Usaha Tani 

Diketahui      : Sewa Lahan (100,44 m²)    = Rp.  225.000,- 

   Benih Kangkung Darat   = Rp.    35.000,- 

   Bio Stimulator 2 liter    = Rp.    90.000,- 

   Urea 3 kg     = Rp.      9.000,- 

   Olah lahan      = Rp.  150.000,- 

   Penyiraman      = Rp.  100.000,-  

        Jumlah = Rp. 609.000,- 

   Harga Kangkung Darat 1 ikat (200g)  =Rp.       1.500,- 

Biaya Produksi per Petak = Biaya Produksi  = Rp. 609.000,- = Rp 16.916,- 

              Jumlah Petak                 36 

Tabel 10. Perhitungan Laba dan Biaya Produksi Kangkung darat. 

Perlakuan Berat Segar 

Konsumsi (g) 

Hasil  Keuntungan 

(Hasil-Biaya Produksi) 

K0J1 2563,77 Rp. 19.215,-           Rp. 2.299,- 

K1J1 2844,66 Rp. 21.330,-           Rp. 4.414,- 

K2J1 3749,81 Rp. 28.110,-           Rp.11.196,- 

K3J1 4664,66 Rp. 34.980,-           Rp.18.064,- 

K0J2 1412,67 Rp. 10.590,-         - Rp. 6.326,- 

K1J2 1913,17 Rp. 14.340,-         - Rp. 2.576,- 

K2J2 2510,73 Rp. 18.825,-           Rp. 1.909,- 

K3J2 3409,90 Rp. 25.560,-           Rp. 8.644,- 

K0J3 1116,67 Rp.   8.370,-         - Rp. 8.546,- 

K1J3 1561,33 Rp. 11.700,-         - Rp. 5.216,- 

K2J3 2291,33 Rp. 17.175,-           Rp.    259,- 

K3J3 2606,00 Rp. 19.545,-           Rp. 2.629,- 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Komponen Hasil 

 Pertumbuhan tanaman sangat penting dalam proses budidaya tanaman, 

meskipun tujuan akhir dari budidaya adalah hasil tanaman. Oleh karena itu tujuan 

dari perlakuan konsentrasi bio stimulator dan jarak tanam ialah untuk membuat 

suatu kondisi yang optimal untuk mendukung proses produksi biomassa dalam 

pertumbuhan tanaman untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diinformasikan bahwa terdapat interaksi 

yang nyata antara perlakuan konsentrasi bio stimulator dan jarak tanam pada 

parameter pengamatan panen yaitu BKTT/Plot, rata-rata berat kering total 

tanaman/plot tertinggi terdapat pada kombinasi perlakuan K3J1 (konsentrasi 30 

ml/l + jarak tanam 15 x 15 cm) yaitu sebesar 715,87 gr. Berat kering tanaman 

mencerminkan akumulasi senyawa organik yang berhasil disintesiskan tanaman 

dari bahan anorganik terutama air dan karbondioksida. Unsur hara yang diserap 

akar akan memberikan kontribusi terhadap pertambahan berat kering tanaman. 

Berat kering tanaman merupakan akibat efisiensi penyerapan dan pemanfaatan 

radiasi matahari yang tersedia sepanjang masa pertanaman oleh tajuk tanaman 

(Gardner, et al, 1991). 

Hasil penelitian dilapang menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam 

berpengaruh tidak nyata pada parameter pengamatan pertumbuhan, tidak terdapat 

hasil yang konsisten dari setiap parameter pengamatan. Namun pada parameter 

panen perlakuan jarak tanam berpengaruh nyata pada setiap parameter 

pengamatan, nilai tertinggi terdapat pada perlakuan jarak tanam 15 x 15 cm (J1) 

sedangkan nilai terendah pada saat panen terdapat pada perlakuan dengan jarak 

tanam 20 x 20 cm (J3). 

Dilihat dari aspek fisiologi tumbuhan pada perlakuan jarak tanam 20 x 20 

(J3) tanaman kangkung tumbuh memanjang tinggi batangnya gemuk dan keras. 

Sedangkan pada perlakuan jarak tanam 15 x 15 cm (J1) tanaman kangkung 

tumbuh memanjang tinggi tetapi kurus-kurus dan kualitas daun bagus dan lemas 

sehingga disukai konsumen. 



24 

 

 
 

 Perlakuan jarak tanam 15 x 15 cm (J1) memberikan pengaruh nyata pada 

setiap parameter pengamatan panen. Hal ini terjadi karena dengan pengaturan 

jarak tanam yang lebih rapat maka jumlah populasi tanaman akan semakin besar, 

sehingga akan mempengaruhi hasil panen tanaman per hektar yang lebih besar 

juga. Menurut penelitian Supriono (2000), jarak tanam yang rapat dapat 

menyebabkan meningkatnya jumlah tanaman per petak, tetapi akan menurunkan 

berat per tanaman. Selain itu jarak tanam yang rapat juga akan meningkatkan 

berat tanaman segar per petak serta hasil biji per petak. Pengaturan populasi 

tanaman melalui pengaturan jarak tanam pada suatu tanaman akan mempengaruhi 

keefisienan tanaman dalam memanfaatkan matahari dan persaingan tanaman 

dalam pemanfaatan hara dan air yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan produksi tanaman. Dengan pengaturan jarak tanam yang baik, 

maka pemanfaatan ruang yang ada bagi pertumbuhan tanaman dan kapasitas 

penyangga terhadap peristiwa yang merugikan dapat diefisienkan. Senada dengan 

pendapat Musa, dkk (2007), pengaturan populasi tanaman melalui pengaturan 

jarak tanam pada suatu tanaman akan mempengaruhi keefisienan tanaman dalam 

memanfaatkan matahari dan persaingan tanaman dalam pemanfaatan hara dan air 

yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. 

 Hasil penelitian di lapang menunjukkan bahwa konsentrasi bio stimulator 

memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung 

darat. Pada parameter pengamatan pertumbuhan yang meliputi : panjang tanaman, 

jumlah daun, luas daun, bobot segar total tanaman, bobot kering total tanaman dan 

pada parameter pengamatan panen yang meliputi : berat segar total tanaman/plot, 

berat segar konsumsi/plot, berat kering total tanaman/plot menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi bio stimulator 30 ml/l (K3) memiliki nilai tertinggi dan 

perlakuan konsentrasi bio stimulator 0 ml/l (K0) memiliki nilai terendah. 

 Pemberian bio stimulator konsentrasi 30 ml/l (K3) memberikan nilai 

tertinggi. Menurut Hanolo (1997), unsur hara nitrogen pada pupuk organik cair 

memacu tanaman dalam pembentukan asam-asam amino menjadi protein. Protein 

yang terbentuk digunakan untuk membentuk hormon pertumbuhan yakni hormon 

auksin, giberelin, dan sitokinin. Hormon auksin mempengaruhi sintesis protein-

protein struktural untuk menyempurnakan struktur dinding sel kembali seperti 
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semula setelah mengalami peregangan/pembentangan. Hormon giberelin 

merangsang pertumbuhan tinggi tanaman. Hormon sitokinin berperan dalam 

pembelahan sel pada ujung batang. Sejalan dengan pernyataan Indranada (1994) 

menyatakan bahwa unsur hara N sangat diperlukan dalam pembentukan atau 

pertumbuhan bagian-bagian vegetatif dan generatif tanaman, seperti daun, batang, 

dan akar serta pada pembentukan buah dan biji, sehingga ketersediaan unsur hara 

yang tinggi akan membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan suatu 

tanaman. Penggunaan pupuk organik berasal dari pelapukan bahan-bahan organik 

atau sisa-sisa yang berasal dari tanaman merupakan sumber hara bagi tanaman. 

Hal ini juga dikemukakan oleh Haryanto, dkk (2002) mengatakan bahwa 

penggunaan bahan organik yang cukup efektif akan berpengaruh dalam 

memperbaiki sifat fisik tanah, kimia, baik fisik maupun biologis tanah, sehingga 

akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman. 

Pemberian pupuk organik cair pada tanaman diduga akan mempercepat 

sintesa asam amino dan protein sehingga mempercepat pertumbuhan tanaman. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Purwowido (1992) yang mengatakan bahwa 

pupuk organik cair mengandung unsur kalium yang berperan penting dalam setiap 

proses metabolisme tanaman, yaitu dalam sintesa amino dan protein dari ion-ion 

ammonium serta berperan dalam memelihara tekanan turgor dengan baik sehingga 

memungkinkan lancarnya proses-proses metabolisme dan menjamin 

kesinambungan pemanjangan sel. Unsur fosfor berperan dalam menyimpan dan 

memindahkan energi untuk sintesis karbohidrat, protein, dan proses fotosintesis. 

Senyawa hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk senyawa organik yang 

kemudian dibebaskan dalam bentuk ATP untuk pertumbuhan tanaman. Asam 

humat dan asam fulfat serta zat pengatur tumbuh yang terkandung dalam pupuk 

organik cair akan mendukung dan mempercepat pertumbuhan tanaman. 
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5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pengaruh 

konsentrasi bio stimulator dan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kangkung darat (Ipomoea reptans Poir), dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pemberian bio stimulator dan perbedaan jarak tanam menimbulkan 

interaksi pada parameter pengamatan BKTT/Plot, perlakuan K3J1 

sehingga meningkatkan sebesar 715,87 g. 

2. Pemberian bio stimulator pada konsentrasi 30 ml/l berpengaruh nyata pada 

pertumbuhan yaitu meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, 

BSTT, BKTT tanaman kangkung darat. 

3. Perbedaan jarak tanam tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

tanaman, akan tetapi berpengaruh terhadap peningkatan hasil panen pada 

jarak tanam 15 x 15 (J1) sebesar 5458 gr/plot. 

 

5.2 Saran 

1. Penggunaan jarak tanam 15 x 15 cm lebih dianjurkan, karena dapat 

memberikan hasil produksi kangkung per hektar yang paling optimal, 

meskipun secara umum hasil penelitian ini jarak tanam 20 x 20 cm 

menunjukkan kualitas yang lebih baik. 

2. Aplikasi bio stimulator dengan konsentrasi 30 ml/l dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat. 


