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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan Tanah dan Kascing 

Hasil analisis tanah bukit Tidar Malang sebelum 

perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Hasil Analisis Tanah Bukit Tidar. 

Variabel Kandungan Keterangan 

N. Total 0,08 % Sangat rendah 

P. 1,65 mg kg-1 Sangat rendah 

K. 0,19 me/100 g Sangat rendah 

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium Kimia Tanah FP 

Universitas Brawijaya (2015) 

 Hasil analisis kimia tanah pada Tabel 2. menunjukkan 

bahwa kandungan hara dalam tanah berkisar pada taraf cukup 

rendah,sedangkan kandungan unsur esensial pada tanah seperti 

nitrogen, phosphor, dan kalium juga menunjukkan taraf yang 

rendah. Hal ini sesuai dengan Prasetyo (2007) menyatakan 

kandungan P dan K pada tanah vertisol ini tergolong rendah, 

yaitu 0,0178 ppm untuk P tersedia dan K tersedia 0,06 me/100 

g. 

 Berdasarkan data hasil analisis kimia tanah tersebut 

penambahan unsur-unsur kimia baik organik maupun 

anorganik dari luar sangat diperlukan untuk menunjang 

kelangsungan hidup tanaman. Hasil analisis kandungan 

kascing disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Analisis Pupuk Kascing 

Variabel C.organik N.total C/N 
Bahan  

Organik 

P K 

HNO3+ HCIO4 

Pupuk 

Kascing 

18,51% 1,46% 13 32,03 0,50

% 

0,38% 

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium Kimia Tanah FP 

Universitas Brawijaya 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 3 menunjukkan 

bahwa pupuk kascing memiliki kandungan bahan Organik 

32,03%, C. Organik 18,51% dan C/N rasio 13, sehingga pupuk 

kascing tersebut sudah dapat diaplikasikan ke tanah. Pupuk 

kascing merupakan salah satu pupuk organik yang memiliki 

kelebihan dari pupuk organik lainnya karena pupuk kascing 

mempunyai C/N rasio rendah artinya kandungan Nitrogennya 

tinggi sampai 1,48%. Menurut Roesmarkam dan Yuwono 

(2002)  pupuk organik yang mempunyai ratio C/N < 20 berarti 

pupuk tersebut dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman 

untuk pertumbuhan dan perkembangan. Didalam pupuk 

kascing telah tersedia unsur makro maupun unsur penting 

lainnya secara lengkap dan tersedia dalam jumlah yang sesuai 

bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk Kascing merupakan 

sumber unsur-unsur penting bagi mikroba tanah antara lain 

unsur N, P dan K. Dengan adanya unsur-unsur tersebut 

mikroba pengurai bahan organik akan terus berkembang dan 

mengurai bahan organik dengan lebih cepat. Tanaman hanya 

dapat menyerap unsur dalam bentuk terlarut maka cacing 

tanah akan berperan mengubah yang tidak larut menjadi 

bentuk terlarut, yaitu dengan bantuan enzim-enzim yang 

terdapat dalam alat pencernaannya. Unsur-unsur tersebut 

terdapat didalam Pupuk Kascing, sehingga dapat diserap oleh 

akar tanaman untuk dibawa keseluruhan bagian tanaman yang 
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pada akhirnya tersedia bagi tanaman dan akan dapat diserap 

secara perlahan-lahan (Mashur,2001). 

 

4.2 Variabel Produksi 

Hasil penelitian pada berbagai level pupuk organik 

vermikompos terhadap pertumbuhan dan produksi rumput 

gajah (Pennisetum purpureum cv. Mott) meliputi jumlah tunas, 

tinggi tanaman, jumlah daun, berat segar, rasio batang daun 

(segar) rasio batang daun (kering) dan bahan kering antar 

perlakuan disajikan dalam Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Rataan Jumlah Tunas, Tinggi Tanaman, Jumlah 

Daun, Berat Segar, Rasio Batang Daun (Segar), 

Rasio Batang Daun (Kering) Dan Bahan Organik 

Per Stek Antar Perlakuan. 
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 Perlakuan 

Variabel  P0 P1 P2 P3 P4 

Jumlah Tunas (buah) 
15,00±4,76 15,00±4,33 18,00±6,38 18,75±2.06 22,50±7,33 

Tinggi tanaman (cm) 
85,19±7,69 88,98±6,39 84,33±4,98 82,96±5,29 87,53±3,56 

Jumlah daun (helai) 
118,25±45,88 111,75±29,24 123,50±40,05 125,25±11,24 186,25±69,47 

Berat segar (g) 
300,75±61,16 327,75±114,21 322,00±65,56 346,50±16,42 431,75±56,93 

Perbandingan 
     

              Batang (%)  
30,38±2,04 34,65±1,50 33,65±4,50 33,56±2,97 32,24±4,96 

              Daun (%) 
69,62±2,04 65,35±1,50 66,35±4,50 66,44±2,97 67,76±4,96 

Kandungan BK (%) 12,46±2,64 11,26±1,26 9,87±2,13 10,68±1,39 11,57±1,78 

Berat kering (g) 38,38±13,43 36,71±4,87 31,59±19,46 36,96±3,91 49,36±4,84 

Perbandingan      

              Batang (%) 20,91±4,28 25,92±4,13 27,49±2,18 26,00±5,91 28,46±11,40 

              Daun (%) 79,09±4,28 74,08±4,13 72,52±2,18 74,00±5,79 71,54±11,40 

Bahan Organik      

              Batang (%) 50,09±1,42 47,41±2,70 48,16±6,45 52,64±6,11 50,56±1,34 

              Daun (%) 49,91±1,42 52,59±2,70 51,84±6,45 47,36±6,11 49,44±1,34 

Kandungan BO (%) 87,54±2,64 88,74±1,47 90,13±2,17 89,32±1,43 88,44±1,78 
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4.3 Pengaruh Berbagai Level Pupuk Organik 

Vermikompos Terhadap Jumlah Tunas 

Hasil penelitian pengaruh berbagai level pupuk 

organik vermikompos terhadap jumlah tunas rumput gajah 

disajikan pada Tabel 4. Hasil analisa ragam dapat dilihat pada 

Lampiran 5, menunjukkan perlakuan berbagai level pupuk 

organik vermikompos tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap jumlah tunas rumput gajah (Pennisetum purpureum 

cv. Mott).  

 

Gambar 4. Jumlah Tunas Rumput Gajah (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) 

Gambar 4 masing – masing perlakuan menunjukkan 

rataan jumlah tunas tanaman pada P0 (15), P1 (15), P2 (18), 

P3 (18,75), P4 (22,5). Walaupun hasil analisis ragam berbagai 

level pepuk organik vermikompos tidak berbeda terhadap 

jumlah tunas, namun pada perlakuan P4 jumlah tunas 

cenderung lebih banyak disusul P3, P2, P1  dan P0 yang 

cenderung menurun. Hal ini diduga bahwa semakin tinggi 

unsur hara yang diberikan maka semakin banyak jumlah tunas 
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yang tumbuh. Menurut Sutedjo (2010) mengemukakan bahwa 

unsur hara makro sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan 

bagian-bagian vegetatif tanaman seperti akar, batang dan daun, 

dan apabila ketersediaan unsur hara makro dan mikro tidak 

lengkap dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman, penambahan nitrogen yang cukup pada tanaman 

akan mempercepat laju pembelahan dan pemanjangan sel, 

pertumbuhan akar, batang dan daun berlangsung secara cepat. 

Jumlah tunas merupakan salah satu bagian yang 

menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman pada 

fase vegetatif. Jumlah tunas juga ikut menentukan tinggi 

rendahnya berat hijauan yang dihasilkan ditinjau dari fungsi 

sebagai hijauan pakan. Jumlah tunas  yang dimaksud adalah 

semua individu yang masih muda atau baru tumbuh  yang 

muncul dari batang pada suatu rumpun (Sutedjo, 2010).  

Pertumbuhan rumput gajah juga dipengaruhi oleh 

faktor hormonal. Dalam hal ini, hormon yang berperan adalah 

sitokinin dan auksin. Auksin sebagai zat yang berperan 

menginduksi pembentukan sel dan akar dan sitokinin yang 

berperan dalam merangsang pembelahan sel. Jika konsentrasi 

auksin lebih besar dari pada sitokinin maka kalus akan 

terbentuk, namun jika konsentrasi sitokinin yang lebih besar 

dibandingkan dengan konsentrasi auksin maka yang terbentuk 

adalah tunas (Mufarihin, dkk., 2012). Hal ini sesuai dengan 

Tomatti et al., (1988) kascing cacing tanah mengandung 

hormon tumbuh tanaman seperti auksin 3,80 ug equiev/g BK, 

sitokinin 1,05 ug equiev/g BK dan giberelin 2,75 ug equiev/g 

BK. Hormon tersebut tidak hanya memacu perakaran pada 

cangkokan, tetapi juga memacu pertumbuhan akar tanaman di 

dalam tanah, memacu pertunasan ranting-ranting baru pada 

batang dan cabang pohon, serta memacu pertumbuhan daun. 
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4.4 Pengaruh Berbagai Level Pupuk Organik 

Vermikompos Terhadap Tinggi Tanaman 

Hasil penelitian pengaruh berbagai level pupuk 

organik vermikompos terhadap tinggi tanaman rumput gajah 

disajikan pada Tabel 4. Hasil analisa regresi dapat dilihat pada 

Lampiran 6, menunjukkan perlakuan berbagai level pupuk 

organik vermikompos tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap tinggi tanaman rumput gajah (Pennisetum purpureum 

cv. Mott). Walaupun hasil analisis regresi berbagai level pupuk 

organik vermikompos tidak berbeda terhadap tinggi tanaman, 

namun pada perlakuan P1 cenderung lebih tinggi dibanding 

dengan perlakuan P4, P0, P2  dan P3. 

 

PO: y = 8,6547x + 21,53 
R² = 0,969 

P1: y = 8,8583x + 17,64 
R² = 0,9758 

P2: y = 7,8438x + 25,134 
R² = 0,9698 

P3: y = 9,3991x + 16,69 
R² = 0,988 

P4: y = 8,6882x + 23,737 
R² = 0,9553 
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Gambar 5. Hubungan antara berbagai penambahan level 

pupuk organik terhadap tinggi tanaman 

 

Gambar 5 menunjukkan bahwa pada awal 

pertumbuhan yang paling tinggi diperoleh pada P2 disusul 

dengan P4, P0, P1 dan P3. pada tiap minggu pertumbuhan 

diperoleh yang paling tinggi pada P3 disusul dengan P1, P0, 

P2 dan P4. Meskipun pada tiap minggu yang paling tinggi 

pertumbuhannya pada P3 akan tetapi pada awal pertumbuhan 

dari P3 yang paling rendah sehingga hasil akhir dari 

pertumbuhan diperoleh pada P1 karena pada tiap minggu 

pertumbuhan pada urutan yang ke 2 dan pada awal 

pertumbuhan pada urutan pada urutan ke 4. Hasil penelitian 

pemberian pupuk vermikompos terhadap rumput gajah 

menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dari level terendah 

ke level tertinggi. Hal ini terjadi peningkatan tinggi tanaman 

pada perlakuan yang diberi pupuk vermikompos karena 

mengandung unsur hara N, P, K dan Mg yang dibutuhkan 

tanaman untuk proses fisiologis dan metabolism dalam 

tanaman yang akan memicu pertumbuhan dan tinggi tanaman. 

Hal ini diduga juga bahwa pemberian pupuk vermikompos 

mampu memenuhi unsur hara pada tanaman yang 

mengandung pada pertambahan tinggi tanaman karena 

kesesuaian hara yang ada dibutuhkan tanaman tercukupi. 

Menurut Fort (1994), penetapan dosis dalam pemupukan 

sangat penting dilakukan karena akan berbengaruh tidak baik 

pada pertumbuhan jika tidak sesuai dengan kebutuhan 

tanaman. Oleh karena itu dapat diasumsikan P3 merupakan 

dosis yang baik dalam mencukupi pertambahan tinggi 

tanaman. 
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 Pupuk organik vermikompos disamping dapat 

menambah unsur hara di dalam tanah juga dapat memperbaiki 

struktur tanah, memperbaiki humus dan mendorong kehidupan 

jasad renik tanah. Setyamidjaya (1986), menyatakan bahwa 

kandungan N, P, dan K pada setiap pupuk mempunyai peranan 

dalam merangsang pertumbuhan vegetatif serta memacu 

pertumbuhan jaringan terutama pada tinggi tanaman, jumlah 

anakan dan daun. Hal ini sesuai dengan Manshur (2001) 

vermikompos mengandung mikroba dan hormon perangsang 

pertumbuhan tanaman. Jumlah mikroba yang banyak dan 

aktivitasnya yang tinggi bisa mempercepat pelepasan unsur-

unsur hara dari kotoran cacing menjadi bentuk yang tersedia 

bagi tanaman. 

Kandungan zat pengatur tumbuh alami diduga juga 

dapat mempengaruhi tinggi tanaman, pada perlakuan 120 gr 

pupuk (P3) merupakan dosis yang terbaik pemberian pupuk 

organik kascing pada P1, P0, P2 dan P4 yang cenderung 

menurun dikarenakan kurangnya penyerapan unsur hara secara 

maksimal pada pertumbuhan rumput gajah, hal ini sesuai 

dengan Mulat (2003) yang menyatakan bahwa pengaruh 

positif dari vermikompos terjadi karena penyerapan hara 

secara maksimal, yaitu adanya hormon tumbuh yang mengatur 

penyerapan unsur-unsur dan mempengaruhi proses dalam 

tubuh tanaman serta aktivitas beberapa enzim. Kascing 

sebagai pupuk organik dapat menyediakan bahan-bahan asam 

amino dan protein yang siap membangun jaringan 

pertumbuhan tanaman termasuk mengandung zat tumbuh yaitu 

auksin yang berperan dalam memacu pertumbuhan akar dan 

jaringan sehingga daya serap akar terhadap unsur hara makro 

dan mikro sangat efektif. Menurut Harjadi (2009) auksin dapat 

memacu perpanjangan, gibberellin dapat meningkatkan 
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pertambahan tinggi tanaman dan merangsang perpanjangan 

batang dan pembelahan sel sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan batang. 

 

4.5 Pengaruh Berbagai Level Pupuk Organik 

Vermikompos Terhadap Jumlah Daun 

Hasil penelitian pengaruh berbagai level pupuk 

organik vermikompos terhadap jumlah daun rumput gajah 

disajikan pada Tabel 4. Hasil analisa ragam dapat dilihat pada 

Lampiran 7, menunjukkan perlakuan berbagai level pupuk 

organik vermikompos tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap jumlah daun rumput gajah (Pennisetum purpureum 

cv. Mott).  

 

Gambar 6. Jumlah Daun Rumput Gajah (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) 

Gambar 6 masing – masing perlakuan menunjukkan 

rataan jumlah tunas tanaman pada P0 (118,75), P1 (111,75), 
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P2 (123,5), P3 (125,25), P4 (186,25). Walaupun hasil analisis 

ragam berbagai level pepuk organik vermikompos tidak 

berbeda terhadap jumlah daun, namun pada perlakuan P4 

cenderung lebih tinggi disusul P3, P2, P0  dan P1 yang 

cenderung menurun. Hal ini diduga karena menunjukkan 

bahwa semakin tinggi pemberian pupuk organik vermikompos 

maka semakin tinggi jumlah daun yang dihasilkan, karena 

pemberian vermikompos pada media tanam mengandung 

unsur hara N (1,46%) yang mampu mencukupi ketersediaan N 

untuk membantu perkembangan pertumbuhan daun. Hal ini 

sesuai yang dikemukakan oleh Sutedjo (2010) dimana fungsi 

nitrogen yang selengkapnya bagi tanaman adalah untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman, dapat menyehatkan 

pertumbuhan daun, daun tanaman lebar dengan warna yang 

lebih hijau, meningkatkan kadar protein dalam tubuh tanaman 

dan meningkatkan kualitas tanaman penghasil daun-daunan. 

Lebih lanjut Sutedjo dkk (1994), menambahkan bahwa unsur 

hara yang cukup tersedia dapat meningkatkan pertumbuhan 

tanaman seperti daun, dimana daun akan menjadi lebih 

panjang dan lebih lebar kemudian warna daun menjadi lebih 

hijau, akibatnya fotosintesis berlangsung dengan lebih baik, 

pertumbuhan daun tanaman akan bertambah panjang dan lebar 

apabila unsur hara yang tersedia bagi tanaman dalam jumlah 

mencukupi dan dapat diserap oleh akar tanaman. 

Daun secara umum merupakan organ penghasil 

fotosintesis utama. Pengamatan jumlah daun sangat diperlukan 

sebagai salah satu indikator pertumbuhan yang dapat 

menjelaskan proses pertumbuhan tanaman. Pengamatan daun 

dapat didasarkan atas fungsi daun sebagai penerima cahaya 

dan alat fotosintesis. Variabel pengamatan jumlah daun sangat 

diperlukan karena sebagai indikator pertumbuhan dan sebagai 
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penunjang untuk menjelaskan proses pertumbuhan yang 

terjadi seperti pembentukan biomassa pada tanaman (Mei, 

2009). 

Selain unsur hara nitrogen, fosfor dan kalium 

berpengaruh terhadap luas daun pada suatu tanaman. Hal ini 

sesuai dengan yang dikemukakan Sarief (1993) menyatakan 

salah satu fungsi fosfor adalah untuk perkembangan jaringan 

meristem, jaringan meristem terdiri dari meristem pipih dan 

meristem pita. Meristem pita akan menghasilkan deret sel 

yang berfungsi dalam memperpanjang jaringan sehingga daun 

tanaman akan semakin panjang dan lebar, serta akan 

mempengaruhi luas daun tersebut. Sedangkan menurut Lakitan 

(2001), kalium berperan sebagai reaksi-reaksi fotosintesis dan 

respirasi serta untuk enzim yang terlibat dalam sintesis protein 

dan pati. Ketiga faktor diatas akan berinteraksi mempengaruhi 

pembelahan sel dan pertumbuhan pada tanaman. 

 

4.6 Pengaruh Berbagai Level Pupuk Organik 

Vermikompos Terhadap Bobot Segar (g) 

Hasil penelitian pengaruh berbagai level pupuk 

organik vermikompos terhadap berat segar rumput gajah 

disajikan pada Tabel 4. Hasil analisa ragam dapat dilihat pada 

Lampiran 8, menunjukkan perlakuan berbagai level pupuk 

organik vermikompos tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap berat segar rumput gajah (Pennisetum purpureum cv. 

Mott).  
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Gambar 7. Bobot Segar Rumput Gajah (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) 

Gambar 7 masing – masing perlakuan menunjukkan 

rataan bobot segar tanaman pada P0 (300,75 gram), P1 

(327,75 gram), P2 (322 gram), P3 (346,5 gram), P4 (431,75 

gram). Walaupun hasil analisis ragam berbagai level pepuk 

organik vermikompos tidak berbeda terhadap berat segar, 

namun pada perlakuan P4 cenderung lebih tinggi disusul P3, 

P1, P2  dan P0 yang cenderung menurun. Hal ini disebabkan 

ketersediaan unsur hara pada P3, P2, P1 yang terkandung 

dalam pupuk organik vermikompos belum mampu 

meningkatkan unsur hara tanah untuk diserap tanaman, namun 

pada P4 mampu meningkatkan unsur hara sehingga dapat 

diserap tanaman yang dicerminkan oleh bobot segar tanaman. 

Secara fisiologis berat segar biasanya terdiri dari dua 

kandungan yaitu air dan karbohidrat. Air merupakan 
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komponen utama tanaman hijau yang merupakan 70 – 90 % 

dari berat segar tanaman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pemberian pupuk organik vermikompos maka 

semakin tinggi bobot segar, hal ini dikarenakan unsur yang 

tesedia pada vermikompos diserap baik oleh tanaman. Hal ini 

diduga karena pemberian vermikompos yang mengandung 

enzim-enzim yang berfungsi dalam perombakan bahan 

organik sehingga menyebabkan akumulasi yang pada 

gilirannya akan meningkatkan penyediaan unsur hara bagi 

tanaman serta meningkatkan kemampuan untuk menyerap 

kation sebagai sumber hara makro dan mikro untuk 

menyuburkan rumput gajah. Hal ini sesuai dengan Nahampun 

(2009) yang menyatakan vermikompos mengandung enzim 

protase, amylase, lipase dan selulose yang berfungsi dalam 

perombakan bahan organik. 

Hasil analisis data secara linier bisa dilihat dibawah ini : 
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Gambar 8. Pengaruh berbagai level pupuk kascing terhadap 

bobot segar 

Gambar 8 menunjukkan hubungan berbagai level 

pemberian pupuk kascing terhadap bobot segar rumput gajah 

dan menghasilkan persamaan y = 0,7019x + 289,6. Bahwa 

bobot segar tanaman dipengaruhi oleh pertambahan tinggi 

tanaman, jumlah daun dan luas daun. Kondisi diatas 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pemberian pupuk kascing 

maka semakin tinggi pula bobot segar yang dihasilkan. Hal ini 

disebabkan karean unsur hara yang ada pada pupuk 

vermikompos tersedia unsur hara N, P, K, Mg, Ca yang 

dibutuhkan tanaman untuk fisiologi dan metabolisme, dengan 

demikian proses fisiologi dan metabolisme dalam tanaman 

akan memacu pertumbuhan tanaman, yang mengakibatkan 

semakin banyak diberikan pupuk maka akan semakin 
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meningkatkan berat segar. Mulyani (1987), menyatakan 

nitrogen dapat merangsang pembentukan auksin yang 

berfungsi melunakkan dinding sel sehingga kemampuan 

dinding sel semakin diikuti meningkatnya kemampuan proses 

pengambilan air karena perbedaan tekanan. Hal ini 

menyebabkan ukuran sel bertambah, kenaikan bobot segar 

akan meningkat sejalan dengan pemanjangan dan pembesaran. 

Nitrogen merupakan penyusunan setiap sel hidup, karena 

terdapat pada seluruh bagian tanaman. Unsur ini juga 

merupakan bagian dari penyusun enzim dan molekul krorofil. 

Fosfor juga penyusun setiap sel hidup. Fosfor sangat berperan 

aktif dalam mentranfer energi didalam sel, mengubah 

karbohidrat, dan meningkatkan efisiensi kerja kloroplas. 

Belerang berfungsi sebagai penyusun komponen seperti asam 

amino (Nyakpa dkk, 1988). 

 Pemberian bahan organik yang sesuai kedalam tanah 

dapat membantu aktifitas mikroorganisme dalam merombak 

bahan organik sumber nitrogen, sehingga tanah menjadi 

gembur, serta meningkatkan ketersediaan unsur hara nitrogen. 

Nyakpa dkk (1988), menyatakan bahwa bahan organik juga 

membebaskan N dan senyawa lainnya setelah mengalami 

dekomposisi oleh aktifitas jasad renik tanah. 

 Sesuai pernyataan Gardner dkk, (1991) menyatakan 

bahwa proses pertambahan tinggi tanaman terjadi karena 

pembelahan sel, peningkatan jumlah sel dan pembesaran 

ukuan sel. Bertambahnya tinggi tanaman juga akan 

meningkatkan berat segar tanaman. Sesuai pernyataan Hakim 

dkk (1986), tinggi bahan organik akan mengoptimalkan proses 

penyerapan unsur hara dan semakin banyak hasil fotosintesis 

yang dihasilkan oleh tanaman. 



49 

 

4.7 Pengaruh Berbagai Level Pupuk Organik 

Vermikompos Terhadap Perbandingan Batang dan 

Daun 

Hasil penelitian pengaruh berbagai level pupuk 

organik vermikompos terhadap berat segar rumput gajah 

disajikan pada Tabel 4. Hasil analisa ragam dapat dilihat pada 

Lampiran 9, menunjukkan perlakuan berbagai level pupuk 

organik vermikompos tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap rasio batang dan daun segar maupun kering rumput 

gajah. 

Gambar 9. Persentase Perbandingan Batang dan Daun Segar 

dan kering. 
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Gambar 9 masing – masing perlakuan menunjukkan 

persentase perbandingan batang dan daun segar tanaman P0 

(30,38% - 69,62%), P1 (34,65% - 65,35%), P2 (33,65% - 

66,35%), P3 (33,56% - 66,44%), P4 (32,24% - 67,76%). 

Sedangkan persentase perbandingan batang dan daun kering 

tanaman P0 (20,91% - 79,09%), P1 (25,92% - 74,08%), P2 

(27,49% - 72,52%), P3 (26% - 74%), P4 (28,46% - 71,54%). 

Untuk hijauan makanan ternak yang sangat dibutuhkan dari 

produksinya adalah daun yang dapat dikonsumsi oleh ternak. 

Berdasarkan gambar 9 dapat dilihat bahwa perbandingan daun 

pada perlakuan P0 lebih tinggi dibanding P1, P2, P3, P4. 

Perbandingan batang dan daun dalam hijauan segar rumput 

gajah Pennisetum purpureum cv. Mott adalah 30,39 : 69,62 

bila dibandingkan dengan penelitian lainnya rasio daun yang 

dihasilkan dalam penelitian ini relatif tinggi. Hal ini sesuai 

dengan Rukmana (2005) menyatakan perbandingan batang 

dan daun dalam hijauan segar rumput gajah cv. Hawaii adalah 

59 : 41 dan rumput gajah cv. Afrika 57 : 43. 

Umur pemotongan dapat berpengaruh terhadap rasio 

batang dan daun, pada saat pemotongan rumput gajah yang 

relatif muda (8 minggu) yang mana pemotongan yang kedua 

sehingga didapatkan jumlah batang yang lebih sedikit 

dibanding daun. Hal ini dengan Kurniawati (2000), defoliasi 

tanaman pada umur relatif muda akan menghasilkan rasio 

yang lebih besar antara daun dan batang, pada umur defoliasi 

yang pendek tanaman sedang membentuk tunas baru dan 

berkembang sehingga tanaman membutuhkan banyak unsur 

hara yang digunakan organ tanaman misalnya daun dan batang 

cenderung lebih tinggi. Menambahkan Sutanto, dkk., (2006), 

semakin tua umur pada hijauan sering berhubungan dengan 
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penurunan jumlah daun dan menyebabkan peningkatan rasio 

batang terhadap daun dan batang mempunyai kualitas yang 

lebih rendah daripada daun pada tanaman yang telah mencapai 

kedewasaan. Semakin lama umur defoliasi akan menurunkan 

presentase daun sebaliknya presentse batang meningkat secara 

nyata seiring dengan meningkatkan hasil hijauan segar rumput 

gajah. 

Hal ini disebabkan karena kascing mampu 

memperbaiki struktur tanah yang miskin unsur hara dengan 

meningkatkan kelarutan unsur hara dan proses pelapukan 

induk. Menurut Minich (1977) kascing berperan memperbaiki 

kemampuan menahan air, membantu penyediaan nutrisi bagi 

tanaman, dan memperbaiki struktur tanah, kascing mempunyai 

kemampuan menahan air sebesar 40-60%, hal ini karena 

struktur kascing yang memiliki ruangan-ruangan yang mampu 

menyerap dan penyiraman air, sehingga mampu 

mempertahankan kelembaban. Hal ini sesuai dengan Kartini 

(2005) bahwa pemberian kascing pada tanah dapat 

memperbaiki sifat fisik tanah, memperbaiki struktur tanah, 

porositas, permeabilitas, meningkatkan kemampuan untuk 

menahan air. Dengan di perbaikinya struktur tanah oleh 

kascing, maka akan meningkatkan banyak unsur hara yang 

diserap oleh tanaman, maka fotosintesis akan meningkat 

sehingga makin banyak pula karbohidrat yang dihasilkan oleh 

tanaman yang akan membantu pembentukan batang dan daun 

(Buckman dan Brady, 1982).   

Hal ini bisa juga diduga karena pemberian dosis pupuk 

yang lebih belum tentu memberikan hasil yang baik. Hal ini 

sejalan dengan Agustina (1990) dalam Sutardi (2007) yang 

menyatakan bahwa hubungan dosis pupuk dengan hasil 
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tanaman mengikuti pola kuadratik, artinya pemberian pupuk 

tertentu dapat meningkatkan hasil tanaman sebaliknya dosis 

yang berlebihan akan mengakibatkan menurunnya hasil 

tanaman. Dan juga diduga karena unsur N tidak Nampak 

berpengaruh terhadap rasio batang dan daun sebagaimana 

yang diungkapkan Setiawan (2005) menyatakan bahwa unsur 

nitrogen (N) berfungsi untuk merangsang pertumbuhan 

tanaman secara keseluruhan, terutama batang tanaman. 

4.8 Pengaruh berbagai Level Pupuk Organik 

Vermikompos Terhadap Bahan Kering dan Bahan 

Organik 

Hasil penelitian pengaruh berbagai level pupuk 

organik vermikompos terhadap berat segar rumput gajah 

disajikan pada Tabel 4. Hasil analisa ragam dapat dilihat pada 

Lampiran 11, menunjukkan perlakuan berbagai level pupuk 

organik vermikompos tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap kandungan bahan kering (BK) dan bahan organik 

(BO).  
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Gambar 10. Rerata Kandungan BK dan BO Rumput Gajah 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) 

 Gambar 10 masing – masing perlakuan menunjukkan 

rerata kandungan BK dan BO tanaman P0 (12,46%-87,54%), 

P1 (11,26%-88,74%), P2 (9,87%-90,13%), P3 (10,68%-

89,32%), P4 (11,56%-88,44%). Kandungan BK dan BO 

rumput gajah pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan 

penelitian yang dilakukan Santoso at el.,(2007), yaitu masing 

– masing 19,94% dan 88,83% dan Rukmana (2005), yaitu 

19,9% dan 88,3%. Tingginya kandungan BO yang diperoleh 

pada P2 dibandingkan P0, P1, P3, P4, diduga karena pengaruh 

ketersediaan N dalam tanah yang cukup tinggi, dimana 

menurut Karieen (2007), N merupakan unsur yang paling 

banyak terakumulasi dalam BO karena merupakan unsur yang 

penting dalam sel mikroba yang terlibat dalam proses 
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perombakan BO tanah. Lebih lanjut dikatakan bahwa BO 

dihasilkan oleh tanaman melalui proses fotosintesis sehingga 

unsur karbon merupakan penyusun utama dari BO tersebut. 

Berat kering menunjukkan status hara dari tanaman 

dan sangat tergantung dari laju fotosintesi dan respirasi sejalan 

dengan Puspita (2009) bahwa berat kering suatu tanaman 

dipengaruhi oleh optimalnya fotosintesis, karena berat kering 

suatu tanaman tergantung dari jumlah akumulasi karbohidrat 

di dalam  tanaman, sejalan dengan Soedjono (1995) dalam 

penelitian Lusiana, Riza, Mukarlina (2013), proses fotosintesis 

yang baik akan memacu banyaknya penimbunan bahan 

organik yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman sehingga 

berpengaruh terhadap peningkatan berat basah dan berat 

kering. Sutanto, Schiere, Sumaro, Karniati, Indratin dan 

Sudarwati (1982), jumlah daun dan luas daun yang lebih besar 

maka pemanfaatan radiasi matahari akan lebih besar, 

peningkatan nitrogen akan menigkatkan proprosi daun dan 

juga bahan kering tanaman. Sandiah, Yulius dan Ode (2011), 

produksi berat segar tanaman rumput gajah yang diperoleh 

berkorelasi positif terhadap produksi bahan kering tanaman 

rumput gajah. Sinaga. R.(2008) Menyatakan pada dasarnya 

ada dua faktor yang mempengaruhi produktivitas rumput yaitu 

faktor genetik dan faktor lingkungan yang mencakup keadaan 

tanah dan kesuburannya, pengaruh iklim termasuk cuaca dan 

perlakuan manusia atau manajemen. 

Pengambilan unsur hara oleh tanaman tergantung pada 

tingkat ketersediaan hara di dalam tanah, apabila unsur hara 

tersedia cukup banyak maka serapan unsur hara tersebut 

meningkat. Unsur hara yang terdapat dalam kascing sangatlah 

sedikit sehingga unsur serapan mineralisasi pada tanaman 

kurang berpengaruh. Sejalan dengan Munip dan Ispandi, 
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(2007) menyatakan unsur K dan P dalam proses pertumbuhan 

tanaman selain juga penting sebagai pengatur mekanisme 

dalam proses metabolisme seperti fotosintesis dan trasportasi 

unsur hara dari akar ke daun. Serapan unsur hara K tanaman 

merupakan suatu proses transportasi ion K dari dalam tanah 

menuju perakaran tanaman yang melalui difusi. Tanaman 

menyerap K dalam bentuk kation monovalent (K
+
) yag berasal 

dari larutan tanah dan komplek pertukaran. Pengambilan unsur 

hara oleh tanaman tergantung pada tingkat ketersediaan hara 

didalam tanah, apabila unsur hara tersedia cukup banyak maka 

serapan unsur hara tersebut akan meningkat. Untuk itu 

perlunya pemupukan yang cukup agar kebutuhan tanaman 

akan unsur hara tercukupi mulai awal pertumbuhan hingga 

panen.  

 

 


