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ABSTRACT 

 

 The research was done at the Faculty of Animal Science 

Brawijaya University, started from Frebuary 2018 until April 

2018. The purpose of this research was to study effect of various 

kind of water concentration on growth of red bead tree seedlings 

(Adenanthera pavonina L.). The research was conducted Nested 

Design to find out the effect of nesting observation age on the 

treatment of the concentration of water given to plant growth 

with 4 treatments and 4 replications. Every replication consisted 

of 10 seedlings. The treatments comprised P1(A100%), 

P2(A80%), P3(A60%) and P4(A40%) field capacity. The 

variables measure were plant height, leaf number, branch 

number, stem diameter and the point of permanent wilting and 

plant mortality. The data were subjected to analysis at variance 

(ANOVA). Difference between treatment were analyzed with 

Duncan’s Multiple Range Test. Results of the research show 

that there is an highly significant effects (P<0,01) of nesting 

mailto:alfianasrori@gmail.com


 

 

observation age on the treatment of the concentration of water 

given to plant growth as plant height, leaf number, branch 

number and stem diameter. Based on the results, only giving 

60ml of water, red bead tree seedlings can grow well up until 

12 weeks of planting, with plant height (cm) which produces the 

same average level as 150ml of water (100% field capacity). 

 

Keywords: Adenanthera pavonina L., field capacity, seedlings. 
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RINGKASAN 

 

 Saga pohon (Adenanthera pavonina L.) merupakan 

tanaman serbaguna, semua bagian tanaman bermanfaat mulai 

dari biji, kayu, dan daunnya. Saga pohon termasuk jenis 

leguminosa pohon yang merupakan alternatif pilihan sebagai 

pakan ternak ruminansia.. Saga pohon dikenal sebagai tanaman 

yang tahan kering dan dapat tumbuh pada keadaan lahan kritis 

dan miskin unsur hara. Pada saat fase pertumbuhan, air menjadi 

faktor yang sangat penting pada tanaman karena akan 

berpengaruh pada proses pertumbuhannya, termasuk pada 

tanaman saga pohon. Pada umumnya air yang dibutuhkan oleh 

setiap jenis tanaman berbeda-beda. Ada tanaman yang tidak 

tahan kering seperti tanaman janti (Sesbania sesban), 

sebaliknya ada juga tanaman yang dapat tumbuh pada lahan 

kering seperti tanaman sentro (Centrosema pubescens). Data 

yang mengemukakan mengenai kebutuhan air pada tanaman 

leguminosa khususnya saga pohon belum ada, padahal dengan 

mengetahui kebutuhan air selain untuk mendapatkan 

pertumbuhan yang maksimal, juga akan dapat mengoptimalkan 

efisiensi penggunaan air dikarenakan dengan besarnya luas 
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lahan kering di Indonesia dan jumlah air yang juga semakin 

berkurang, nantinya akan sangat berdampak pada penggunaan 

air. Diharapkan penelitian ini diperoleh informasi mengenai 

kebutuhan air pada tanaman saga pohon melalui pengaruh 

konsentrasi pemberian air terhadap pertumbuhan bibit saga 

pohon.  

 Penelitian ini dilaksanakan di Greenhouse 

Laboratorium Lapang Sumbersekar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya mulai bulan Februari 2018 sampai 

dengan April 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh berbagai macam konsentrasi pemberian 

air terhadap pertumbuhan bibit saga pohon serta mengetahui 

titik layu permanen dan tingkat mortalitas tanaman akibat 

perlakuan selama masa pertumbuhan. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

benih saga pohon yang diperoleh dari Sumenep, Madura, Jawa 

Timur. Jumlah benih yang diteliti sebanyak 160 benih. Benih 

ditanam dalam poly bag sampai menjadi bibit umur 4 minggu 

lalu disirami sesuai dengan perlakuan dengan 4 perlakuan yaitu 

pemberian air (P1=A100% kapasitas lapang, P2=A80% 

kapasitas lapang, P3=A60% kapasitas lapang, dan P4=A40% 

kapasitas lapang), dengan 4 ulangan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan 

menggunakan desain Rancangan Acak Lengkap Tersarang 

(Nested Design) yaitu umur pengamatan tersarang pada 

perlakuan pemberian air. Estimasi laju kecepatan pertumbuhan 

tinggi tanaman dan diameter batang menggunakan analisis 

regresi linear dan untuk laju kecepatan pertumbuhan jumlah 

daun dan jumlah cabang menggunakan analisis regresi non 

linear (eksponential) dan selanjutnya akan dianalisis dengan 

metode analisis of varians (ANOVA), apabila hasil pengujian 

terdapat perbedaan yang nyata akan dilanjutkan dengan uji 



 

 

perbandingan antar perlakuan mengunakan Uji Jarak Nyata 

Duncan. Variabel penelitian meliputi, tinggi tanaman, jumlah 

daun, jumlah cabang, diameter batang serta titik layu permanen 

dan mortalitas tanaman. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur pengamatan 

yang tersarang pada perlakuan konsentrasi pemberian air 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap tinggi tanaman, 

jumlah daun, jumlah cabang serta diameter batang. Rataan 

tinggi tanaman (cm) sampai minggu ke 12 pada masing-masing 

perlakuan menghasilkan tinggi tanaman yang relatif sama. Hal 

ini menunjukkan bahwa dengan hanya pemberian air 40% 

kapasitas lapang, tanaman saga pohon masih dapat bertambah 

tinggi seperti pada pemberian air 100% kapasitas lapang. 

Rataan pertambahan jumlah daun tanaman tertinggi didapatkan 

pada perlakuan P2(A80% KL) sebesar 15,619±1,51 daun dan 

P1(A100% KL) sebesar 15,414±3,44 daun dan menurun 

28,09% pada perlakuan P3(A60% KL) yaitu 11,219±2,33 daun 

dan mengalami penurunan paling signifikan sebesar 47%  pada 

perlakuan P4(A40% KL) dengan rataan pertambahan jumlah 

daun terendah yaitu 8,144±1,11 daun sampai umur tanam 12 

minggu. Hal ini menunjukkan air merupakan komponen utama 

yang dibutuhkan tanaman dalam pertumbuhan termasuk pada 

pertumbuhan jumlah daun. Rataan pertambahan jumlah cabang 

memberikan pengaruh yang nyata mulai didapatkan pada umur 

pengamatan minggu ke 9-12 pada perlakuan P1(A100% KL) 

namun tidak berbeda dengan perlakuan P2(A80% KL). Hal ini 

mengindikasikan bahwa pada tanaman saga pohon pertambahan 

jumlah daun selaras dengan pertambahan jumlah cabang. 

Rataan diameter batang (mm) tanaman tertinggi didapatkan 

pada perlakuan P1(A100% KL)  

sebesar 2,172±0,172 mm, tetapi secara statistik tidak berbeda 

dengan perlakuan P2 (A80% KL) sebesar 2,096±0,111 mm, hal 



 

 

ini dikarenakan pada perlakuan P1(A100% KL) merupakan 

keadaan optimal tanah dapat menyimpan air yang juga akan 

dimanfaatkan atau diserap oleh tanaman secara maksimal dan 

masih bisa diturunkan pada keadaan 80% kapasitas lapang. 

Tingkat mortalitas pada tanaman saga pohon sebesar 0% dari 

total awal bibit keseluruhan yang ditanam dan didapatkan kadar 

air tanah pada saat titik layu permanen adalah 34% serta 

kemampuan tanaman dalam bertahan hidup yaitu pada kondisi 

titik layu sementara, didapatkan pada hari ke 6 setelah 

pemberian air 100% kapasitas lapang dan pada kondisi titik layu 

permanen didapatkan 3 hari setelah titik layu sementara atau 

pada hari ke 9 setelah pemberian air 100% kapasitas lapang. 

 Kesimpulan penelitian diperoleh bahwa pada tanaman 

saga pohon untuk variabel tinggi tanaman masih dapat tumbuh 

tinggi seperti pada pemberian air 100% kapasitas lapang, 

dengan hanya pemberian air 40% kapasitas lapang sampai 

dengan umur tanam 12 minggu. Dengan pemberian air 60ml 

(40% KL) masih memberikan pengaruh yang sama dengan 

pemberian air 150ml (100% KL) untuk pertambahan jumlah 

daun dan jumlah cabang sampai umur 8 minggu masa tanam, 

pada minggu selanjutnya diperlukan penambahan air secara 

bertahap atau sebanyak ±20% untuk mendapatkan pertumbuhan 

jumlah daun dan jumlah cabang secara maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Saga pohon (Adenanthera pavonina L.) merupakan 

tanaman serbaguna, semua bagian tanaman bermanfaat mulai 

dari biji, kayu, dan daunnya. Saga pohon termasuk jenis 

leguminosa pohon yang merupakan alternatif pilihan sebagai 

pakan ternak ternak ruminansia. Menurut Tangendjaja dan 

Wina (1998) kandungan protein yang dimiliki hijauan jenis 

leguminosa rata-rata lebih dari 20% sehingga dapat diharapkan 

dalam perbaikan kualitas pakan pada ternak. Ditambahkan oleh 

Ifar, Nurul dan Mashudi (2014) bahwa pada hijauan saga pohon 

mengandung protein yang cukup tinggi, hal ini memberikan 

makna bahwa saga pohon memiliki feeding value yang cukup 

tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hijauan pada saga 

pohon memiliki kandung protein kasar sebesar 20,03%. 

 Saga pohon dikenal sebagai tanaman yang tahan kering 

dan dapat tumbuh pada keadaan lahan kritis dan miskin unsur 

hara. Dijelaskan oleh Suita (2013) saga pohon dapat tumbuh 

baik didaerah tropika dan tidak memerlukan pemeliharaan 

khusus, serta dapat tumbuh pada berbagai kondisi tanah mulai 

dari tanah kurang subur hingga tanah yang subur.  

 Pada saat masa pertumbuhan, air menjadi faktor yang 

sangat penting pada tanaman karena akan berpengaruh pada 

proses pertumbuhannya termasuk pada tanaman saga pohon. 

Dijelaskan oleh Nikita, Aini dan Sumarni (2014) bahwa air 

memiliki fungsi-fungsi pokok antara lain sebagai bahan baku 

dalam proses fotosintesis, penyusun protoplasma yang 

sekaligus memelihara turgor sel, sebagai media dalam proses 

transpirasi, sebagai pelarut unsur hara dalam tanah, serta 



 

 

sebagai media translokasi unsur hara, baik di dalam tanah 

maupun di dalam jaringan tubuh tanaman.  

 Pada umumnya air yang dibutuhkan oleh setiap jenis 

tanaman berbeda-beda. Ada tanaman yang tidak tahan kering 

seperti tanaman janti (Sesbania sesban), sebaliknya ada juga 

tanaman yang dapat tumbuh pada lahan kering seperti tanaman 

sentro (Centrosema pubescens). Hal tersebut menjelaskan 

pentingnya mengetahui kebutuhan air yang nantinya juga akan 

dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air. Menurut Jafar, 

Thomas Kalangi dan Lasut, (2013) bahwa untuk mempercepat 

pertumbuhan dan meningkatkan hasil tanaman perlu 

penyiraman sesuai kebutuhan air yang dibutuhkan oleh tanaman 

itu sendiri. 

 Data yang mengemukakan mengenai kebutuhan air 

pada tanaman leguminosa khususnya saga pohon belum ada, 

padahal dengan mengetahui kebutuhan air pada tanaman selain 

untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal, juga akan 

dapat mengoptimalkan efisiensi penggunaan air dikarenakan 

dengan besarnya luas lahan kering di Indonesia yaitu sekitar 148 

juta ha (Herdiawan, 2013) juga akan sangat berdampak pada 

penggunaan air dikarenakan jumlah air yang juga semakin 

berkurang. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini diperoleh 

informasi mengenai kebutuhan air pada tanaman saga pohon 

melalui pengaruh konsentrasi pemberian air terhadap 

pertumbuhan bibit saga pohon. 

 

 

 



 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

ialah bagaimanakah pengaruh yang dihasilkan oleh berbagai 

macam perlakuan konsentrasi pemberian air terhadap 

pertumbuhan bibit saga pohon yang meliputi tinggi tanaman, 

diameter batang, jumlah daun, jumlah cabang serta 

pengaruhnya terhadap titik layu permanen dan mortalitas 

tanaman akibat perlakuan selama masa pertumbuhan.  

 

1.3 Tujuan  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh berbagai macam konsentrasi pemberian air terhadap 

pertumbuhan bibit saga pohon yang meliputi tinggi tanaman, 

diameter batang, jumlah daun, jumlah cabang serta mengetahui 

titik layu permanen bibit saga pohon dan tingkat mortalitas 

tanaman akibat perlakuan selama masa pertumbuhan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

pengetahuan tentang pengaruh berbagai macam konsentrasi 

pemberian air pada pertumbuhan bibit saga pohon yang 

meliputi tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, jumlah 

cabang serta mengetahui titik layu permanen dan tingkat 

mortalitas tanaman akibat perlakuan selama masa pertumbuhan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

bagi akademisi maupun peternak dalam budidaya tanaman saga 

pohon sebagai salah satu bahan pakan ternak yang potensial. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

 Penggunaan leguminosa saga pohon sebagai salah satu 

bahan pakan ternak merupakan suatu alternatif pilihan yang 

dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ternak 



 

 

dengan kemampuannya memproduksi hijauan yang tinggi. 

Hijauan saga pohon mengandung protein dan tanin yang cukup 

tinggi, hal ini memberi makna bahwa saga pohon memiliki 

feeding value karena mampu memberikan kontribusi terhadap 

pasokan protein sampai ke usus halus. Menurut Ifar, Nurul dan 

Mashudi (2014) menjelaskan bahwa penambahan saga pohon 

sebesar 15% sebagai suplemen memberikan hasil yang terbaik 

ditinjau dari konsumsi pakan, kecernaan pakan, retensi nitrogen 

maupun pertambahan berat badan pada sapi Madura. 

 Tanaman membutuhkan air tertentu agar mendapatkan 

pertumbuhan yang maksimal karena kekurangan air akan 

menyebabkan tanaman menjadi sulit untuk tumbuh dan 

berkembang sebaliknya jika kelebihan air juga akan 

menyebabkan tanaman mengalami kondisi jenuh air yang 

berakibat pada terganggunya proses metabolisme tanaman. 

Menurut Kurniawan, Sisca dan Ariffin (2014) air mempunyai 

peran yang penting, maka untuk tanaman yang mengalami 

kekurangan air dapat berakibat pada terganggunya proses 

metabolisme tanaman yang pada akhirnya berpengaruh pada 

laju pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ditambahkan 

oleh Jafar dkk, (2013) bahwa untuk mempercepat pertumbuhan 

dan meningkatkan hasil tanaman perlu penyiraman air sesuai 

dengan kebutuhan. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka 

pikir penelitian secara ringkas dapat disajikan melalui bagan 

yang ada pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka operasional penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

 Perbedaan konsentrasi pemberian air dan berbagai 

umur pengamatan dapat mempengaruhi pertumbuhan bibit 

tanaman saga pohon (Adenanthera pavonina L.) 

Benih Saga Pohon (Adenanthera pavonina L) 

Perlakuan Pendahuluan Perkecambahan (Direndam air 

panas selama 24 jam+Dilukai) 

Air menembus kulit biji 

Perawatan dan pemeliharaan bibit tanaman sampai umur 4 minggu 

Perlakuan dengan macam-macam konsentrasi 

pemberian air pada keadaan kapasitas lapang 

Pengukuran Laju 

Pertumbuhan (Tinggi 

Tanaman, Diameter Batang, 

Jumlah Daun, Jumlah 

Cabang) 

Konsentrasi air 

P2(A80%KL) 
Konsentrasi air 

P1(A100%KL) 

Konsentrasi air 

P4(A40%KL) 

Konsentrasi air 

P3(A60%KL) 

Pengukuran Mortalitas dan 

Pengamatan Titik Layu Permanen 

selama masa tanam  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Saga Pohon (Adenanthera pavonina L) 

 Saga pohon (Adenanthera pavonina L.) merupakan 

tanaman serbaguna, semua bagian tanaman bermanfaat mulai 

dari biji, kayu, kulit batang dan daunnya. Saga pohon mampu 

memproduksi biji kaya protein serta tidak memerlukan lahan 

khusus untuk penanaman karena bisa tumbuh di lahan kritis dan 

tidak perlu perawatan intensif. Selain itu, hama dan gulmanya 

minim sehingga tidak memerlukan pestisida, jadi bersifat ramah 

lingkungan karena dapat ditanam bersama tumbuhan lainnya. 

 Saga pohon (Adenanthera pavonina L.) tumbuh baik di 

daerah tropika, dan tidak memerlukan pemeliharaan khusus 

serta mampu tumbuh baik di daerah berbatu, di daerah payau 

ataupun di tanah alang-alang. Tanaman ini mampu tumbuh pada 

berbagai keadaan topografi mulai dari topografi datar sampai 

dengan kelerengan yang curam/terjal selain itu dapat tumbuh 

pada berbagai kondisi tanah, mulai dari tanah kurang subur 

hingga tanah yang subur (Lukman yang disitir Suita, 2013). 

  Asal-usul pohon ini tidak diketahui, karena kadang-

kadang ditelusuri tumbuh secara alami baik di dalam maupun di 

luar tempat tumbuh aslinya, contoh di Afrika dan India. Daerah 

sebarannya luas hampir di seluruh kawasan tropika Asia. Jenis 

ini ditanam secara luas di Srilangka, Myanmar bagian selatan, 

Indo-Cina, Cina bagian selatan, Thailand dan seluruh kawasan 

Malesiana dan kepulauan Solomon. Saga pohon tumbuh ditepi 

hutan hujan dataran rendah, baik di hutan primer maupun di 

hutan sekunder. Kebanyakan pohon jenis ini tumbuh di 

kawasan berdekatan dengan pantai atau hutan pantai sampai 

pada ketinggian 600 mdpl (Kusmana dan Tambunan, 2010). 

 



 

 

 

Gambar 2. Saga Pohon (Adenanthera pavonina L.) (Kusmana 

dkk, 2010) 

 Tinggi pohon berukuran sedang, dapat mencapai 40 m, 

diameter dapat mencapai 45 cm bahkan lebih, menggugurkan 

daun, permukaan kulit batang beralur berwarna cokelat keabua-

abuan, kulit bagian dalam lunak berwarna cokelat pucat. Tajuk 

pohon bentuk menyebar tidak merata. Daun tersusun spiral, 

panjang 15 – 55 cm, bentuk lonjong, menyirip rangkap dengan 

2 – 6 pasang sirip, anak daun 4 – 10, berseling, bentuk bundar 

telur atau bundar telur membalik, ukuran daun 1,5 – 4,5 cm x 1 



 

 

– 2,2 cm, bertepi rata. Berdaun penumpu kecil dan berbulu. 

Perbungaan terminal atau diketiak daun terdiri atas banyak 

bunga, menyerupai tandan panjang 12 – 30 cm ( termasuk 

gagang bunga). Bunga kecil warna putih kekuningan, masing-

masing terdiri 5 bagian, daun kelopak agak meroda, sedikit 

berbulu, daun mahkota lonjong, bulu jarang, berkatupan; 

benangsari 10, satu sama lain terpisah; bakal buah menumpang, 

beruang satu dengan banyak bakal biji.(Kusmana dkk, 2010) 

Klasifikasi saga pohon (Adenanthera pavonina L.) 

menurut (Widayanti, 2000 yang disitir Mumpuni, 2010) : 

Kerajaan : Plantae (Tumbuhan) 

Subkerajaan : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Superdivisi : Spermathophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida (Berkeping dua/dikotil) 

Subkelas : Rosidae 

Ordo : Fabales 

Famili : Fabaceae (Leguminosae) 

Genus : Adenanthera 

Spesies : Adenanthera pavonina L. 

 

 Saga pohon (Adenanthera pavonina L.) termasuk 

leguminosa yang dapat dimanfaatkan daun dan bijinya sebagai 

pakan ternak. Produksi biji dalam satu pohon cukup besar yaitu 

100 kg sampai 150 kg dan sampai saat ini belum dimanfaatkan 

secara optimal (Lukman, 1982 yang disitir Nurjanah, 2015). 

Penggunaan leguminosa saga pohon (Adenanthera pavonina L) 

sebagai salah satu bahan pakan ternak merupakan suatu 

alternatif pilihan yang dapat digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan nutrisi ternak dengan kemampuannya memproduksi 

biji yang tinggi. Biji saga pohon (Adenanthera pavonina L.) 

dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pakan pada ungas 



 

 

seperti yang dijelaskan oleh Debora, Jacob dan Hendrik, (2006) 

bahwa penggunaan tepung biji saga pohon (Adenanthera 

pavonina L.) sebagai sumber protein alternatif dalam pakan 

ayam kampong dan ras petelur jantan menunjukkan pengaruh 

yang berarti terhadap pertambahan bobot hidup dan konversi 

pakan. Ditambahkan oleh Ifar, dkk (2014) bahwa hijauan saga 

pohon juga mengandung protein dan tannin yang cukup tinggi, 

hal ini memberikan makan bahwa saga pohon memiliki feeding 

value yang cukup tinggi. Penambahan saga pohon sebesar 15% 

sebagai suplemen memberikan hasil yang terbaik ditinjau dari 

konsumsi pakan, kecernaan pakan dan juga pertambahan berat 

badan sapi Madura. 

Tabel 1. Komposisi dan kandungan mineral (mg/100g) yang 

teridentifikasi dalam minyak biji saga pohon 

(Adenanthera pavonina L.) 

Mineral Kandungan (mg/100g) 

Natrium (Na) 842,35 

Kalium (K) 1284,22 

Besi(Fe) 1,71 

Tembaga (Cu) 2,04 

Seng(Zn) 4,21 

Magnesium(Mg) 4,63 

Kalsium(Ca) 4 

Mangan(Mn) 2,41 

Fosfor(P) 5,02 

Aluminium(Al) 9,65 

Sumber : Kitumbe, Onya dan Vemba, (2013). 

 

 

 



 

 

Tabel 2. Komposisi dan jumlah kandungan asam amino     

  yang teridentifikasi pada minyak biji saga pohon 

  (Adenanthera pavonina L.) 

Sumber : Kitumbe, Onya dan Vemba, (2013) 

 

2.2 Definisi Benih dan Bibit 

 Benih merupakan biji tanaman yang telah mengalami 

perlakuan dan bertujuan untuk penanaman. Berdasarkan 

sifatnya, benih dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu benih 

ortodoks dan benih rekalsitran. Benih ortodoks adalah benih 

yang dapat disimpan lama, kadar air dapat diturunkan sampai 

dibawah 10%, dan dapat disimpan pada suhu dan kelembapan 

rendah. Benih rekalsitran yaitu benih yang tidak dapat disimpan 

dalam waktu lama, tidak tahan atau mati jika disimpan pada 

suhu dingin, dan tidak tahan disimpan bila kadar airnya 

diturunkan sampai dibawah kadar air kritis (Hasanah dan 

Asam Amino Esensial Jumlah (%) 

Arginine 11,33 

Histidine 2,33 

Isoleucine 3,94 

Leucine 9,48 

Lysine 4,54 

Methionine 2,64 

Valine 3,53 

Asam Amino Non-Esensial Jumlah (%) 

Alanine 3,57 

Glutamine 1,77 

Glycine 4,84 

Aspartic Acid 8,76 

Glutamic Acid 22,26 

Tyrosine 4,52 

Proline 4,61 



 

 

Rusmin, 2006). Benih menjadi salah satu faktor utama dalam 

penentu keberhasilan usaha tani sehingga harus ditangani secara 

sungguh-sungguh agar dapat tersedia dengan baik dan 

terjangkau. Penggunaan bernih bermutu dan varietas unggul 

sangat menentukan keberhasilan peningkatan produksi. 

Penggunaan benih bermutu dapat mengurangi resiko kegagalan 

usaha tani karena bebas dari serangan hama dan penyakit serta 

mampu tumbuh baik pada kondisi lahan yang kurang 

menguntungkan (Lesilolo, Patty dan Tetty, 2012). Sedangkan 

menurut Setiawan (1999) yang disitir oleh Delvian (2005) 

bahwa bibit juga merupakan salah satu penentu keberhasilan 

budidaya tanaman. Budidaya tanaman sebenarnya telah dimulai 

sejak memilih bibit tanaman yang baik, karena bibit merupakan 

obyek utama yang akan dikembangkan dalam proses budidaya 

selanjutnya. 

 Benih yang bermutu secara fisiologis ditentukan dari 

kemampuan daya kecambah, vigoritas dan berat kering 

tanaman. Daya kecambah adalah kemampuan benih untuk 

tumbuh normal pada suhu yang optimal, akan tetapi 

kemampuan daya kecambah belum mampu memberikan 

informasi yang lengkap tentang kemampuan benih untuk 

tumbuh di lapangan. (Farizaldi, 2012). Dijelaskan oleh 

Magagula dan Ossom (2011) bahwa perkecambahan dan 

pertumbuhan bibit sangat dipengaruhi oleh jumlah cadangan 

makanan yang tersimpan dalam benih. Ukuran benih 

mempunyai korelasi positif dengan berat benih maupun indeks 

vigornya. Berat benih menunjukkan jumlah cadangan makanan, 

protein, aktivitas mitokondria, kecepatan atau kemampuan 

respirasi/produksi ATP dan potensi pertumbuhan. Dijelaskan 

kembali oleh Vaughton dan Ramsey (2001) yang disitir Hasnah 

dan Maria, (2013) kandungan nutrisi yang lebih banyak pada 

benih yang besar dapat menyebabkan pertumbuhan pra-



 

 

fotosintesis lebih cepat sehingga pertumbuhan dan kemampuan 

hidup bibit lebih baik. Oleh sebab itu, benih yang besar dapat 

menghasilkan bibit yang lebih kompetitif dan toleran terhadap 

kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. 

 

2.3 Pengaruh Air Terhadap Pertumbuhan Tanaman 

 Air adalah salah satu komponen fisik yang sangat vital 

dan dibutuhkan dalam jumlah besar untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Sebanyak 85-90 % dari bobot segar 

sel-sel dan jaringan tanaman tinggi adalah air (Jafar dkk, 2013). 

Air juga merupakan salah satu komponen utama penyusun 

tubuh tanaman. Air memiliki fungsi-fungsi pokok antara lain 

sebagai bahan baku dalam proses fotosintesis, penyusun 

protoplasma yang sekaligus me-melihara turgor sel, sebagai 

media dalam proses transpirasi, sebagai pelarut unsur hara, serta 

sebagai media translokasi unsur hara, baik di dalam tanah 

maupun di dalam jaringan tubuh tanaman. Tanaman memiliki 

kebutuhan air yang berbeda pada setiap fase pertumbuhan. Pada 

fase pertumbuhan vegetatif, air digunakan oleh tanaman untuk 

melangsungkan proses pembelahan dan pembesaran sel yang 

terlihat dari pertambahan tinggi tanaman, perbanyakan jumlah 

daun, dan pertumbuhan akar (Sugito,1999). Menurut 

Kurniawan dkk (2014) kekurangan air akan menyebabkan 

tanaman menjadi kerdil, perkembangannya menjadi abnormal. 

Kekurangan yang terjadi terus menerus selama periode 

pertumbuhan akan menyebabkan tanaman tersebut menderita 

dan kemudian mati. Sedang tanda-tanda pertama yang terlihat 

ialah layunya daun-daun. Peristiwa kelayuan ini disebabkan 

karena penyerapan air tidak dapat mengimbangi kecepatan 

penguapan air dari tanaman. Hasil penelitian memperlihatkan 

tanaman yang tumbuh pada kondisi pemberian air yang 

berlebih, rata-rata menghasilkan jumlah daun, luas daun dan 



 

 

bobot segar daun yang tinggi jika dibandingkan dengan 

tanaman yang tumbuh pada kondisi kekurangan air yang 

menghasilkan jumlah daun, luas daun dan bobot segar daun 

yang relatif rendah karena diberikan perlakuan air kurang dari 

kebutuhan air normal (100%). 

 Pada tanaman tapak dara (Vinca rosea L.) cekaman 

kekeringan 40% dan 60% kapasitas lapang menurunkan 

pertumbuhan dan biomassa tanaman secara nyata (Sukarman, 

Darwati dan Rusmin, 2000). Hal ini juga disebabkan karena 

penyerapan air tidak dapat mengimbangi kecepatan penguapan 

air dari tanaman. Dijelaskan oleh Jafar dkk, (2013) bahwa untuk 

mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan hasil tanaman 

perlu penyiraman sesuai kebutuhan air. Menurut Maryani, 

(2012) bahwa apabila ketersediaan air tanah kurang bagi 

tanaman maka akibatnya air sebagai bahan baku fotosintesis, 

transportasi unsur hara ke daun akan terhambat sehingga akan 

berdampak pada produksi yang dihasilkan. Diperjelas oleh 

Kurniawan dkk, (2014) mengingat pentingnya peran air 

tersebut, maka untuk tanaman yang mengalami kekurangan air 

dapat berakibat pada terganggunya proses metabolisme 

tanaman yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada laju 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

 

2.4 Klasifikasi Kadar Air Tanah 

 Tekstur tanah sangat mempengaruhi kemampuan tanah 

dalam memegang air. Tanah bertekstur liat memiliki 

kemampuan yang lebih besar dalam memegang air daripada 

tanah bertekstur pasir hal ini terkait dengan luas permukaan 

adsorptifnya. Semakin halus teksturnya akan semakin besar 

kapasitas menyimpan airnya. Dalam banyak kasus, kemampuan 

tanah menahan air dianggap setara dengan kadar air kapasitas 

lapang. Secara umum kadar air kapasitas lapang didefinisikan 



 

 

sebagai kadar air tanah di lapang pada saat air drainase sudah 

berhenti atau hampir berhenti mengalir karena adanya gaya 

grafitasi setelah sebelumnya tanah tersebut telah mengalami 

jenuh sempurna (Jury, 1991 yang disitir Haridjaja, Baskoro dan 

Setianingsih, 2013). 

 Kisaran air tanah yang tersedia bagi tanaman atau air 

tersedia merupakan air yang terikat antara kapasitas lapang dan 

titik layu permanen yang besarnya bervariasi tergantung pada 

tekstur tanah, makin halus tekstur makin besar kisarannya. 

Klasifikasi kadar air tanah meliputi air tersedia, air tidak 

tersedia, air higroskopis, air adhesi. Air tersedia terdapat pada 

kisaran kapasitas dan titik layu permanen (pF 2,54 – 4,17), air 

tidak tersedia yaitu air yang berada pada tegangan diatas titik 

layu permanen ( pF > 4,17), air higroskopis yaitu air yang diiikat 

oleh partikel tanah dengan sangat kuat sehingga tidak dapat 

digunakan oleh tanaman, air adhesi juga air yang terikat kuat 

antara tanah dan air sehingga tidak dapat digunakan oleh 

tanaman (Ichsan, Hayati dan Mashtura, 2010). 

 Air yang dapat diserap dari tanah oleh akar tanaman 

disebut air tersedia, merupakan perbedaan antara jumlah air 

dalam tanah pada kapasitas lapang (air yang tersimpan dalam 

tanah yang tidak mengalir karena gaya gravitasi dan jumlah air 

dalam tanah pada persentase pelayuan permanen kelembapan 

dimana tanaman akan layu dan tidak akan segar kembali) 

(Gardner, 1991 yang disitir Maryani, (2012). Diperjelas oleh 

Yusrianti (2012) bahwa kapasitas lapang merupakan keadaan 

tanah yang cukup lembab yang menunjukkan air terbanyak 

yang dapat ditahan oleh tanah terhadap gaya tarik gravitasi. Air 

yang dapat ditahan oleh tanah tersebut terus menerus diserap 

oleh akar tanaman atau menguap sehingga tanah semakin lama 

semakin mengering. Pada suatu saat akar tanaman tidak mampu 



 

 

lagi menyerap air sehingga tanaman menjadi layu atau disebut 

juga titik layu permanen. 

  

  

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Greenhouse 

Laboratorium Lapang Sumbersekar Universitas Brawijaya yang 

berlangsung mulai bulan Februari 2018 sampai dengan April 

2018. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

      3.2.1 Benih Saga Pohon (Adenanthera pavonina L.) 

      Benih yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

 benih saga pohon (Adenanthera  pavonina L.) yang 

 diperoleh dari Sumenep, Madura, Jawa Timur. Jumlah 

 benih saga pohon yang diteliti sebanyak 160 yang 

 setiap ulangannya terdapat 10 benih. 

      3.2.2 Alat dan Bahan 

      Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 

 adalah gelas ukur, timbangan, jangka sorong, 

 penggaris, kamera, timbangan digital, cat, kuas, skop, 

 soil mosture tester dan alat tulis. Sedangkan bahan-

 bahan yang digunakan adalah benih saga pohon 

 (Adenanthera  pavonina L.), poly bag ukuran 15cm x 

 20cm, media tanam berupa tanah, pasir dan kompos 

 dengan presentase 50% tanah, 25% pasir, 25% kompos 

 (Sholicatun, 2005) dan air. 

 



 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan dengan menggunakan desain Rancangan 

Acak Lengkap Tersarang (Nested Design) dengan 4 perlakuan 

dan 4 ulangan serta pada setiap perlakuan dan setiap ulangan 

menggunakan 10 benih yang masing-masing diletakkan pada 

poly bag ukuran 15cm x 20cm. Perlakuan diberikan selama 8 

minggu (2 bulan), dimulai saat tanaman berumur 4 minggu 

setelah tanam.  

Perlakuan yang akan diberikan adalah sebagai berikut : 

- P1 = A100% kapasitas lapang (150ml) 

- P2 = A80% kapasitas lapang (120ml) 

- P3 = A60% kapasitas lapang (90ml) 

- P4 = A40% kapasitas lapang (60ml) 

Uji kapasitas lapang (KL) dilakukan menggunakan metode uji 

gravimetri seperti ditunjukkan pada lampiran 1. Berikut 

langkah-langkah penjelasan dalam penelitian : 

      3.3.1 Persiapan Benih 

     Langkah awal yang dilakukan sebelum penelitian 

 adalah menyiapkan benih dan perlakuan pendahuluan 

 (dilukai dan direndam air panas selama 24jam sampai 

 dingin) lalu ditanam dan mengalami proses adaptasi 

 dan dilakukan pemeliharaan sampai umur 4 minggu 

 masa tanam. 

      3.3.2 Persiapan Media Tanam 

      Media tanam terdiri dari tanah katel 50%, pasir 25% 

 dan pupuk kompos 25%. Selanjutnya tanah, pasir dan 

 kompos dihomogenkan kemudian dibagi ke dalam 160 

 poly bag dengan ukuran 15cm x 20cm sebanyak 500gr. 

 Poly bag yang telah berisi media tanah selanjutnya 

 dibagi sesuai jumlah tiap perlakuan dan ulangan. 



 

 

      3.3.3 Penanaman 

      Penanaman benih dilakukan dengan meletakkan 

 satu benih saga pohon (Adenanthera pavonina L.) pada 

 setiap poly bag dengan cara meletakkan benih dalam 

 lubang dengan kedalaman ±0.5cm kemudian benih 

 ditutup menggunakan tanah. Perlakuan diberikan 

 selama 8 minggu (2 bulan), dimulai saat tanaman 

 berumur 4 minggu setelah tanam. Berikut alat yang 

 digunakan untuk pemberian perlakuan pada Gambar 

 18.  

       3.3.4 Perawatan dan Koleksi Data 

      Langkah perawatan berupa pengendalian gulma 

 yang dilakukan dengan mencabut gulma yang 

 dilakukan secara manual setiap seminggu sekali. 

 Koleksi data dilakukan selama 8 minggu, setelah 

 tanaman berumur 5 minggu setelah masa tanam dengan 

 rincian untuk koleksi data yaitu tinggi tanaman, jumlah 

 daun, jumlah cabang, diameter batang, mortalitas 

 tanaman dan titik layu permanen tanaman. 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah :  

1. Laju pertumbuhan yang diamati setiap satu minggu 

sekali selama kurun waktu dua bulan. Pengukuran 

meliputi: 

 Tinggi Tanaman (cm) : Pengamatan tinggi 

tanaman dilakukan dengan cara mengukur 

tinggi dari pangkal batang diatas tanah sampai 

pada pucuk batang menggunakan penggaris. 

Pengukuran tinggi tanaman dapat dilihat pada 

Gambar 14.  (Jafar dkk, 2013) 



 

 

 Jumlah Daun : Pengamatan jumlah daun yaitu 

menghitung jumlah daun yang tumbuh setiap 

minggu sampai  akhirpengamatan. Perhitungan 

jumlah daun dapat dilihat pada Gambar 15. 

(Jafar dkk, 2013) 

 Jumlah Cabang : Pengamatan jumlah cabang 

yaitu dengan menghitung jumlah cabang yang 

tumbuh dari mulai muncul cabang hingga akhir 

pengamatan. Perhitungan jumlah cabang dapat 

dilihat pada Gambar 16. (Herdiawan, 2013) 

 Diameter Batang (mm) : Dilakukan dengan 

cara mengukur batang menggunakan jangka 

sorong dengan faktor koreksi 0.05. pengukuran 

diameter batang dilakukan 1cm diatas tanah 

dengan menjepit batang tanaman dengan 

jangka sorong. Batang bekas pengukuran diberi 

tanda dengan cat untuk pengukuran 

selanjutnya. Pengukuran diameter batang dapat 

dilihat pada Gambar 17.(Jafar dkk, 2013) 

2. Mortalitas tanaman dengan mencatat jumlah tanaman 

yang mati selama masa tanam sampai dengan akhir 

pengamatan. Perhitungan mortalitas yaitu: 

 Mortalitas(%) = 
Jumlah tanaman yang mati

Jumlah tanaman awal
x100% 

3. Pengamatan titik layu permanen tanaman dengan 

mengamati tanaman yang mengalami layu permanen 

dan mengamati kandungan kadar air tanah dalam poly 

bag saat tanaman mengalami layu permanen. 



 

 

Perhitungan kadar air tanah saat titik layu permanen 

dicapai berdasarkan kapasitas lapang yaitu : 

TLP pada kapasitas lapang = 
KA Tanah saat TLP

KA Tanah saat KL
 X 100% 

Keterangan : Perhitungan selengkapanya dilampirkan 

pada Lampiran 11.  

3.5 Analisis Data 

Rancangan percobaan dalam penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap Tersarang (Nested) dengan model 

matematis : 

  Yijk = μ + αi +βj(i) +εk(ij) 

 Keterangan : 

Yijk  = pengamatan dari faktor A level ke i, faktor    

    Umur Pengamatan level ke j (tersarang pada  

    faktor Konsentrasi Air) dan pada ulangan ke  

     k 

μ = nilai tengah 

αi  = pengaruh konsentrasi air pada level ke i 

βj(i) = pengaruh faktor Umur Pengamatan pada  

    level ke j tersarang pada faktor Konsentrasi  

    Air 

εij  = galat percobaan untuk level ke i (faktor A)  

    level ke j (faktor B) ulangan ke k 

 

Estimasi laju kecepatan pertumbuhan tinggi tanaman, 

diameter batang pada tanaman menggunakan analisis regresi 

linear dengan model matematis : 

 Yi= α + βxᵢ 

 



 

 

dan untuk laju kecepatan pertumbuhan jumlah daun, jumlah 

cabang menggunakan analisis regresi non linear (eksponential) 

dengan model matematis : 

 

 Yi= αeβxᵢ  

 

Analisis ragam untuk mengetahui pengaruh masing-

masing perlakuan pada laju kecepatan pertumbuhan masing-

masing variabel tanaman digunakan Rancangan Acak Lengkap 

dengan model matematis : 

 

  Yij = μi + Ti + εij 

 Keterangan : 

 Yij = nilai pengamatan atau pengukuran pada  

     perlakuan ke-i ulangan ke-j 

 μi = nilai rata-rata atau mean ke-i 

 Ti  = pengaruh perlakuan ke-i 

 εij = galat percobaan pada perlakuan ke-i ulangan  

     ke-j 

 i  = 1,2,…….t perlakuan 

 j  = 1,2,…….r ulangan  

Apabila hasil pengujian terdapat perbedaan yang nyata 

atau Fhitung > Ftabel maka dilanjutkan dengan uji 

perbandingan antar perlakuan menggunakan uji Jarak Nyata 

Duncan. 

  JNT α% = JND (α%, db galat, p)×SE 

  SE = √(KTGalat) / r)  

 Keterangan : 

 SE = Standar Eror 

 KTG = Kuadrat Tengah Galat 

 r = Banyaknya Ulangan 



 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Air higroskopis  : Air yang diiikat oleh partikel tanah 

     dengan sangat kuat sehingga tidak 

     dapat digunakan oleh tanaman. 

2. Air adhesi  : Air yang terikat kuat antara tanah dan 

     air sehingga tidak dapat digunakan 

     oleh air dan tanaman. 

3. Air tersedia  : Air yang terdapat pada kisaran  

     kapasitas dan titik layu permanen (pF 

     2,54 – 4,17), air tidak tersedia yaitu 

     air yang berada pada tegangan diatas 

     titik layu permanen (pF> 4,1). 

4. Benih   : Biji yang dipersiapkan tanaman untuk 

     tanaman, yang telah melalui proses 

     seleksi sehingga diharapkan dapat 

     mencapai proses tumbuh yang baik. 

     Benih siap untuk dipanen apabila 

     telah masak, kemasakan pada benih  

     memiliki beberapa fase, yaitu fase 

     pembuahan, fase penimbunan zat 

     makanan dan fase pemasakan.  

5. Kapasitas lapang  : Kadar air tanah di lapang pada saat air 

     drainase sudah berhenti atau hampir 

     berhenti mengalir karena adanya 

     gaya grafitasi setelah sebelumnya 

     tanah tersebut mengalami jenuh 

     sempurna. 



 

 

6. Titik Layu Permanen : Keadaan dimana kandungan air 

             tanah diserap oleh akar secara 

             terus menerus dan menguap 

             sehingga lama kelamaan akar 

             tanaman tidak mampu lagi 

             menyerap air sehingga tanaman 

             menjadi layu dan lama kelamaan 

             akan mati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Konsentrasi Pemberian Air terhadap Tinggi    

      Tanaman (cm) Saga Pohon (Adenanthera pavonina L.) 

Hasil analisis ragam pada lampiran 2 menunjukkan 

bahwa umur pengamatan tersarang pada perlakuan memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap tinggi tanaman. 

Berikut hasil analisis statistik pengaruh konsentrasi pemberian 

air terhadap pertumbuhan bibit saga pohon (Adenanthera  

pavonina L.) yang dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

Tabel 3. Rata-rata tinggi tanaman (cm) saga pohon pada  

  keseluruhan umur pengamatan dengan perlakuan yang    

   berbeda. 

 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

          menunjukkan perbedaan yang sangat nyata   

          (P<0,01) terhadap tinggi tanaman. 

 

 Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa umur pengamatan 

berpengaruh terhadap tinggi tanaman saga pohon (Adenanthera 

pavonina L.) pada masing-masing perlakuan, hal tersebut 

dikarenakan tanaman yang mendapatkan air secara terus 



 

 

menerus sesuai dengan kebutuhan akan terus tumbuh dan 

berkembang seiring dengan bertambahnya umur tanaman. 

Tabel 4. Rata-rata tinggi tanaman (cm) saga pohon dengan 

    masing-masing perlakuan pada umur pengamatan 

    yang berbeda. 

 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

          menunjukkan tidak ada perbedaan (P>0,05) 

          terhadap tinggi tanaman. 

 Adapun pada Tabel 4 menunjukkan bahwa tinggi 

tanaman sampai umur pengamatan minggu ke 12 pada masing-

masing perlakuan menghasilkan tinggi tanaman yang relatif 

sama. Hal ini menunjukkan bahwa dengan konsentrasi 

pemberian air 40% kapasitas lapang, tanaman saga pohon 

(Adenanthera pavonina L.) masih dapat bertambah tinggi 

seperti pada pemberian air 100% kapasitas lapang. Selaras 

dengan hasil penelitian Herdiawan (2013) bahwa tinggi 

tanaman (Indigofera zollingeriana) dengan pemberian air 100% 

kapasitas lapang dan 50% kapasitas lapang tidak berbeda nyata, 

akan tetapi memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi 

tanaman yang semakin rendah apabila pemberian air hanya 25% 

kapasitas lapang. Tanaman saga pohon (Adenanthera pavonina 

L.) dan indigofera (Indigofera zollingeriana) merupakan jenis 

tanaman leguminosa yang sangat toleran terhadap cekaman 



 

 

kekeringan disamping memiliki produksi biomassa dan 

kandungan protein yang cukup tinggi. 

Pendugaan pertumbuhan tinggi tanaman saga pohon 

hingga umur 12 minggu disajikan pada Gambar 3. Berdasarkan 

gambar tersebut dijumpai bahwa pertumbuhan tinggi tanaman 

seolah lebih tinggi pada perlakuan P1 (A100) namun secara 

statistik tidak berbeda nyata dengan perlakuan yang lain seperti 

pada Tabel 5. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pertumbuhan 

tinggi tanaman, saga pohon (Adenanthera pavonina L.) masih 

dapat beradaptasi dengan perlakuan yang diberikan sampai 

dengan umur 12 minggu. Hal ini sesuai dengan penjelasan 

(Suita, 2013) bahwa tanaman saga pohon (Adenanthera 

pavonina L.) tidak memerlukan perawatan intensif untuk 

tumbuh. 
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Gambar 3.  Pendugaan pola pertumbuhan tinggi tanaman (cm) 

saga pohon. 

Hasil analisis ragam pada lampiran 3 menunjukkan 

bahwa masing masing perlakuan tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) terhadap laju kecepatan pertumbuhan 

tinggi tanaman. Berikut hasil analisis statistik dari pengaruh 

konsentrasi pemberian air terhadap laju kecepatan pertumbuhan 

tinggi tanaman saga pohon (Adenanthera pavonina L.) dapat 

dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Rata-rata laju kecepatan pertumbuhan tinggi tanaman 

  (cm) saga pohon 

Perlakuan Rataan 

P4(A40) 0.422 ± 0.16a 

P3(A60) 0.526 ± 0.19a 

P1(A100) 0.602 ± 0.13a 

P2(A80) 0.711 ± 0.07a 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

         menunjukkan perbedaan yang  sangat nyata 

         (P<0,01) terhadap laju kecepatan tinggi tanaman. 

4.2 Pengaruh Konsentrasi Pemberian Air terhadap  

      Jumlah Daun Tanaman Saga Pohon (Adenanthera   

      pavonona L.) 

Hasil analisis ragam pada lampiran 4 menunjukkan 

bahwa umur pengamatan tersarang pada perlakuan memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah daun 

tanaman. Berikut hasil analisis statistik pengaruh konsentrasi 

pemberian air terhadap pertumbuhan bibit saga pohon 

(Adenanthera pavonina L.) yang dapat dilihat pada Tabel 6 dan 

Tabel 7. 

 



 

 

Tabel 6. Rata-rata jumlah daun (helai) tanaman saga pohon pada 

keseluruhan umur pengamatan dengan perlakuan 

yang berbeda. 

 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

          menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

          (P<0,01) terhadap jumlah daun. 

 

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa umur pengamatan 

berpengaruh terhadap jumlah daun tanaman antar perlakuan. 

Terlihat pada umur pengamatan minggu ke 5-12, signifikansi 

pertambahan jumlah daun pada tiap-tiap perlakuan. Hasil 

penelitian menunjukkan rata-rata jumlah daun tertinggi 

didapatkan pada konsentrasi pemberian air 100-80% kapasitas 

lapang, namun pada pemberian air 40% kapasitas lapang, 

tanaman mengalami penurunan yang signifikan sebesar ±47%, 

hal ini dikarenakan air merupakan komponen utama yang 

dibutuhkan tanaman sebagai media untuk pertumbuhan dan 

proses metabolisme yang terwujud pada pembentukan daun-

daun baru. Sesuai dengan penjelasan Kurniawan dkk, (2014) 

bahwa tanaman yang mengalami kekurangan air dapat 

berakibat pada terganggunya proses metabolisme yang pada 



 

 

akhirnya berpengaruh pada laju pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman.  

Tabel 7. Rata-rata jumlah daun (helai) tanaman saga pohon 

dengan masing-masing perlakuan pada umur 

pengamatan yang berbeda. 

 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

          menunjukkan perbedaan yang  sangat nyata 

          (P<0,01) terhadap jumlah daun. 

 
 Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa masing masing 

perlakuan pada umur pengamatan minggu ke 5-8 tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap rata-rata jumlah 

daun tanaman, sedangkan pada minggu ke 9-12 memberikan 

pengaruh yang nyata pada perlakuan P1(A100), namun tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan P2(A80). Hal ini 

mengindikasikan bahwa tanaman saga pohon (Adenanthera 

pavonina L.) tidak membutuhkan air yang banyak untuk 

diabsorbsi dan cenderung lebih besar laju penguapan airnya 

(evapotranspirasi), sedangkan pada umur pengamatan minggu 

ke 9-12, tanaman mulai memasuki fase vegetatif selanjutnya 

yang ditandai dengan bertambahnya organ-organ vegetatif 

seperti perbanyakan daun, sehingga pada fase tersebut tanaman 

membutuhkan suplai air yang cukup untuk diabsorbsi dalam 



 

 

proses fotosintesis untuk membentuk daun-daun yang baru. Hal 

ini sesuai dengan Nikita dkk, (2014) bahwa tanaman memiliki 

kebutuhan air yang berbeda-beda pada setiap fase pertumbuhan. 

Pada fase pertumbuhan vegetatif, air digunakan oleh tanaman 

untuk melangsungkan proses pembelahan dan pembesaran sel 

yang terlihat dari salah satunya yaitu perbanyakan jumlah daun. 

Didukung oleh pendapat Soemartono (1990) yang disitir oleh 

Jafar dkk (2013) bahwa air sangat dibutuhkan oleh tanaman 

dalam semua proses fisiologis tanaman termasuk pembelahan 

sel dan proses pembentukan daun. 

Pendugaan pertumbuhan jumlah daun tanaman saga 

pohon hingga umur 12 minggu disajikan pada Gambar 4. 

Berdasarkan gambar tersebut dijumpai bahwa pada perlakuan 

P2(A80) memberikan laju kecepatan pertumbuhan paling tinggi 

akan tetapi pengaruhnya tidak berbeda dengan perlakuan 

P1(A100) dan terendah didapatkan pada perlakuan P4(A40) 

seperti pada Tabel 8. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada 

keadaan kadar air kapasitas lapang tanaman saga pohon 

(Adenanthera pavonina L.) dapat tumbuh dengan optimal. Hal 

ini sesuai dengan Lamina (1989) yang disitir Ichsan dkk, (2010) 

bahwa pertumbuhan tanaman terbaik umumnya terdapat pada 

kadar air tanah kapasitas lapang. 

 

  



 

 

 
Gambar 4.  Pendugaan pola pertumbuhan jumlah daun 

tanaman saga pohon 

 Hasil analisis ragam pada lampiran 5 menunjukkan 

bahwa masing-masing perlakuan memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap laju kecepatan pertumbuhan 

jumlah daun tanaman saga pohon (Adenanthera pavonina L.). 

Berikut hasil analisis statistik dari pengaruh konsentrasi 

pemberian air terhadap laju kecepatan pertumbuhan jumlah 

daun tanaman saga pohon (Adenanthera pavonina L.) dapat 

dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Rata-rata laju kecepatan pertumbuhan jumlah daun 

    (helai) tanaman saga pohon  

Perlakuan Rataan 

P4(A40) 0.1200 ± 0.020a 

P3(A60) 0.1600 ± 0.014ab 

P1(A100) 0.1925 ± 0.030b 

P2(A80) 0.2000 ± 0.012b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

          menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

          (P<0,01) terhadap laju kecepatan jumlah daun. 

 

4.3 Pengaruh Konsentrasi Pemberian Air terhadap  

      Jumlah Cabang Tanaman Saga Pohon (Adenanthera   

      pavonona L.) 

Hasil analisis ragam pada lampiran 6 menunjukkan 

bahwa umur pengamatan tersarang pada perlakuan memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah cabang 

tanaman. Berikut hasil analisis statistik pengaruh konsentrasi 

pemberian air terhadap pertumbuhan bibit saga pohon 

(Adenanthera pavonina L.) yang dapat dilihat pada Tabel 9 dan 

Tabel 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 9. Rata-rata jumlah cabang (cabang) tanaman saga pohon 

 pada keseluruhan umur pengamatan dengan perlakuan 

 yang  berbeda. 

 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama  

          menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

          (P<0,01) terhadap jumlah cabang tanaman.  

 
 Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa umur pengamatan 

berpengaruh terhadap jumlah cabang tanaman saga pohon 

(Adenanthera pavonina L.) pada masing-masing perlakuan. Hal 

tersebut dikarenakan tanaman yang mendapatkan air secara 

terus menerus sesuai dengan kebutuhan akan terus tumbuh dan 

berkembang seiring dengan bertambahnya umur tanaman. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Tabel 10. Rata-rata jumlah cabang (cabang) tanaman saga      

pohon dengan masing-masing perlakuan pada umur   

pengamatan yang berbeda.  

 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama  

          menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

          (P<0,01) terhadap jumlah cabang tanaman. 

  

Adapun Tabel 10 menunjukkan bahwa masing-masing 

perlakuan pada umur pengamatan minggu ke 5-8 tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap rata-rata jumlah 

cabang tanaman sedangkan umur pengamatan minggu ke 9-12 

memberikan pengaruh yang nyata pada perlakuan P1(A100) 

namun tidak berbeda dengan perlakuan P2(A80). 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tanaman 

saga pohon (Adenanthera pavonina L.) pertambahan jumlah 

daun selaras dengan pertambahan jumlah cabang, sesuai dengan 

hasil penelitian yang memperlihatkan rata-rata pertambahan 

jumlah daun dan jumlah cabang sama-sama memberikan 

pengaruh yang nyata mulai umur pengamatan minggu ke 9-12. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Permanasari dan Kastono 

(2012) bahwa jumlah daun pada tanaman kacang-kacangan 

dapat berkorelasi positif terhadap jumlah cabang. Dijelaskan 

bahwa semakin banyak jumlah daun yang terbentuk maka akan 



 

 

selalu diikuti oleh peningkatan jumlah cabang tanaman. 

Didukung oleh pendapat Mariani dan Junaedi (2010) bahwa 

jumlah cabang berkorelasi positif dengan jumlah daun. 

Pendugaan pertumbuhan jumlah cabang tanaman saga 

pohon hingga umur 12 minggu disajikan pada Gambar 5. 

Berdasarkan gambar tersebut dijumpai bahwa pertumbuhan 

jumlah pada perlakuan P2(A80) memberikan laju kecepatan 

pertumbuhan jumlah cabang tertinggi akan tetapi pengaruhnya 

tidak berbeda dengan perlakuan P1(A100) dan terendah 

didapatkan pada perlakuan P4(A40) seperti pada Tabel 11. Hal 

ini menunjukkan bahwa tanaman saga pohon (Adenanthera 

pavonina L.) dapat tumbuh dengan optimal pada keadaan kadar 

air 100% kapasitas lapang dan masih bisa diturunkan pada 

konsentrasi kadar air 80% kapasitas lapang. Didukung oleh 

pendapat Jafar dkk, (2013) bahwa untuk mempercepat 

pertumbuhan dan meningkatkan hasil tanaman perlu 

penyiraman tertentu sesuai kebutuhan air yang dibutuhkan oleh 

tanaman tersebut, dimana tanaman akan mampu tumbuh dengan 

baik bila kebutuhan airnya dapat terpenuhi dalam jumlah dan 

waktu yang tepat. 

  



 

 

 
Gambar 5. Pendugaan pola pertumbuhan jumlah cabang 

tanaman saga pohon 

 Hasil analisis ragam pada lampiran 7. menunjukkan 

bahwa masing-masing perlakuan memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap laju kecepatan pertumbuhan 

jumlah cabang tanaman. Berikut hasil analisis statistik dari 

pengaruh konsentrasi pemberian air terhadap laju kecepatan 

pertumbuhan jumlah cabang tanaman saga pohon (Adenanthera 

pavonina L.) dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Rata-rata laju kecepatan pertumbuhan jumlah  

    cabang (cabang) tanaman saga pohon 

Perlakuan Rataan 

P4(A40) 0.0750 ± 0.013a 

P3(A60) 0.1350 ± 0.037ab 

P1(A100) 0.1600 ± 0.031b 

P2(A80) 0.1725 ± 0.026b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama  

         menunjukkan perbedaan yang sangat nyata  

         (P<0,01) terhadap laju kecepatan jumlah cabang. 

 

4.4 Pengaruh Konsentrasi Pemberian Air terhadap  

      Pertumbuhan Diameter Batang Tanaman Saga Pohon    

      (Adenanthera pavonona L.) 

Hasil analisis ragam pada lampiran 8 menunjukkan 

bahwa umur pengamatan tersarang pada perlakuan memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap diameter batang 

tanaman. Berikut hasil analisis statistik pengaruh konsentrasi 

pemberian air terhadap pertumbuhan bibit saga pohon 

(Adenanthera pavonina L.) yang dapat dilihat pada Tabel 12 

dan Tabel 13. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 12. Rata-rata diameter (mm) batang tanaman saga pohon  

    pada keseluruhan umur pengamatan dengan    

    perlakuan yang berbeda. 

 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama  

         menunjukkan perbedaan yang sangat nyata  

         (P<0,01) terhadap diameter batang tanaman. 

 
 Pada Tabel 12 menunjukkan bahwa umur pengamatan 

berpengaruh terhadap diameter batang tanaman saga pohon 

(Adenanthera pavonina L.) pada masing-masing perlakuan, hal 

tersebut dikarenakan tanaman yang mendapatkan air secara 

terus menerus sesuai dengan kebutuhan akan terus tumbuh dan 

berkembang seiring dengan bertambahnya umur tanaman. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 13. Rata-rata diameter (mm) batang tanaman saga pohon    

    dengan masing masing perlakuan pada umur 

    pengamatan yang berbeda. 



 

 

 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

          menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

          (P<0,01) terhadap diameter batang tanaman. 

 
Adapun pada Tabel 13 menunjukkan pada perlakuan 

P1(A100) pada umur pengamatan minggu ke 5-10 memberikan 

rata-rata diameter batang tanaman tertinggi tetapi tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan P2(A80) dan P3(A60), namun pada 

umur pengamatan minggu ke 11-12 hanya perlakuan P1(A100) 

dan P2(A80) yang memberikan rata-rata diameter batang 

tanaman tertinggi diantara semua perlakuan, hal ini dikarenakan 

dengan bertambahnya umur tanaman akan juga berdampak 

pada meningkatnya kebutuhan air tanaman, dimana pada 

perlakuan P1(A100) atau pada pemberian air 100% kapasitas 

lapang merupakan keadaan optimal tanah dapat menyimpan air 

yang juga nantinya akan dimanfaatkan atau diabsorbsi oleh 

tanaman secara maksimal dan masih bisa diturunkan pada 

keadaan 80% kapasitas lapang. Sesuai dengan penjelasan 

Nugraha, Sumarni dan Sulistyono (2014) bahwa kebutuhan 

tanaman akan air akan bertambah seiring dengan bertambahnya 

umur tanaman. Diperjelas oleh Jafar dkk (2013) yang 

menyatakan bahwa air memegang peranan penting bagi 

tanaman. Pada tahap pertumbuhan vegetatif, air digunakan oleh 



 

 

tanaman untuk pembelahan dan pembesaran sel yang terwujud 

dalam salah satunya yaitu pembesaran diameter batang. 

Pendugaan pertumbuhan diameter batang tanaman saga 

pohon hingga umur 12 minggu disajikan pada Gambar 6. 

Berdasarkan gambar tersebut dijumpai bahwa pada perlakuan 

P1 (A100) memberikan laju kecepatan pertumbuhan diameter 

batang tanaman yang paling tinggi namun tidak berbeda dengan 

perlakuan P2(A80) sementara yang terendah didapatkan pada 

perlakuan P4(A40) seperti pada Tabel 14. Hal ini sependapat 

dengan Kirnak, Cengi and David (2001) bahwa tanaman yang 

kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan dari semua 

komponen tanaman termasuk diameter batang dibandingkan 

tanaman yang diberikan air sesuai kebutuhannya. 

 

 

 

 



 

 

 
Gambar 6. Pendugaan pola pertumbuhan diameter batang 

(mm) tanaman saga pohon 

 Hasil analisis ragam pada lampiran 9. menunjukkan 

bahwa masing-masing perlakuan memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P < 0.01) terhadap laju kecepatan pertumbuhan 

diameter batang tanaman. Berikut hasil analisis statistik dari 

pengaruh konsentrasi pemberian air terhadap laju kecepatan 

pertumbuhan diameter batang tanaman saga pohon 

(Adenanthera pavonina L.) dapat dilihat pada Tabel 14.  
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Tabel 14. Rata-rata laju kecepatan pertumbuhan diameter 

       (mm) batang tanaman saga pohon 

Perlakuan Rataan 

P4(A40) 0.0423 ± 0.0049a 

P3(A60) 0.0440 ± 0.0055a 

P2(A80) 0.0535 ± 0.0064ab 

P1(A100) 0.0665 ± 0.0102b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

          menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

          (P<0,01) terhadap laju kecepatan diameter batang 

          tanaman. 

 

4.5 Pengaruh Konsentrasi Pemberian Air terhadap  

      Mortalitas Tanaman Saga Pohon (Adenanthera 

      pavonina L.) 

Mortalitas tanaman saga pohon (Adenanthera pavonina 

L.) selama masa pengamatan disajikan pada lampiran 10 

sebesar 0% dari total semua bibit tanaman yang diberi 

perlakuan. Hal ini menunjukkan tanaman saga pohon mampu 

tumbuh dan bertahan hidup pada berbagai kondisi ataupun 

berbagai pemberian perlakuan. Hal ini sesuai dengan Eliya, 

(2013) yang menjelaskan bahwa tanaman saga pohon 

(Adenanthera pavonina L.) tidak memerlukan perawatan 

intensif untuk tumbuh. 



 

 

 

Gambar 7. Tanaman Saga Pohon Umur 12 Minggu 



 

 

 

Gambar 8. Tanaman Saga Pohon Umur 5 Minggu 

 

 

 



 

 

4.6 Pengaruh Konsentrasi Pemberian Air terhadap Titik  

      Layu Permanen Tanaman Saga Pohon (Adenanthera     

      pavonina L.) 

Pengamatan titik layu permanen tanaman dengan 

mengamati tanaman yang mengalami layu permanen dan 

menghitung kadar air tanah dalam polybag pada kondisi titik 

layu permanen. Perhitungan kadar air tanah pada saat titik layu 

permanen terdapat pada lampiran 11. 

Hasil perhitungan didapatkan kadar air tanah pada saat 

titik layu permanen adalah 34% seperti yang ditunjukkan pada 

lampiran 11, serta kemampuan tanaman dalam bertahan hidup 

yaitu pada kondisi titik layu sementara didapatkan pada hari ke 

6 setelah pemberian air 100% kapasitas lapang dan pada kondisi 

titik layu permanen didapatkan 3 hari setelah titik layu 

sementara atau pada hari ke 9 setelah pemberian air 100% 

kapasitas lapang. Hal ini dapat dijelaskan bahwa terdapat dua 

faktor pada terjadinya titik layu permanen maupun sementara 

yaitu jumlah air yang sedikit serta waktu kering pada tanaman. 

Dijelaskan oleh Kurniawan, dkk (2014) bahwa kekurangan air 

yang terjadi secara terus menerus selama periode pertumbuhan 

akan menyebabkan tanaman tersebut menderita dan kemudian 

mati. Sedang tanda-tanda pertama yang terlihat ialah layunya 

daun-daun. Diperjelas oleh Nikita, dkk (2014) bahwa titik layu 

permanen merupakan kondisi kadar air tanah yang 

ketersediaanya lebih rendah dibanding kebutuhan tanaman 

untuk aktivitas dan mempertahankan turgor selnya, sehingga 

tanaman menjadi layu permanen dan tidak dapat pulih lagi.  

 



 

 

  
Gambar 9. Tanaman mengalami  Layu Sementara (kiri) dan 

layu permanen (kanan) 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa :  

1. Pada tanaman saga pohon untuk variabel tinggi 

tanaman, dengan hanya pemberian air 60 ml (40% KL) 

masih dapat tumbuh tinggi seperti pada pemberian air 

150ml (100% KL) sampai dengan umur 12 minggu 

masa tanam. 

2. Dengan pemberian air 60ml (40% KL) masih 

memberikan pengaruh yang sama dengan pemberian air 

150ml (100% KL) untuk pertambahan jumlah daun dan 

jumlah cabang sampai umur 8 minggu masa tanam, 

pada minggu selanjutnya diperlukan penambahan air 

secara bertahap atau sebanyak ±20% untuk 

mendapatkan pertumbuhan jumlah daun dan jumlah 

cabang secara maksimal. 

5.1 Saran 

 Cukup dengan pemberian air 60 ml, tanaman saga 

pohon dapat tumbuh sampai dengan umur 12 minggu masa 

tanam. Dengan kebutuhan air pada tanaman saga pohon yang 

tidak begitu banyak diharapkan dapat mengoptimalkan efisiensi 

penggunaan air pada budidaya tanaman tersebut dikarenakan 

dengan jumlah air yang juga semakin berkurang. 
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