
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian diperoleh hasil dari dua sumber pengamatan selama penelitian, yaitu data 

hasil pengamatan selintas dan data hasil pengamatan utama. 

4.1 Pengamatan Selintas 

Pengamatan selintas adalah jenis pengamatan yang dilakukan di luar pengamatan 

utama dan hasilnya tidak dianalisis secara statistik serta digunakan untuk mendukung 

pengamatan utama. Pengamatan selintas dalam penelitian ini meliputi serangan hama dan 

penyakit, suhu, curah hujan dan kelembaban udara sera nilai C/N pada setiap akhir 

pengomposan. 

4.1.1 Serangan Hama dan Penyakit 

Selama penelitian berlangsung, terdapat hama dan penyakit yang menyerang tanaman 

tomat. Ada bererapa hama yang menyerang tanaman yaitu: 

1. Ulat buah tomat (Heliothis armigera Hubner), ulat ini sering membuat lubang pada 

buah tomat secara berpindah-pindah. Buah yang dilubangi pada umumnya terkena 

infeksi sehingga buah menjadi busuk lunak. 

2. Kutu daun thrips, menyerang bagian daun yaitu mengisap cairan pada permukaan daun 

dimana daun yang telah diisap menjadi berwarna putih seperti perak karena udara 

masuk ke dalamnya. Bila terjadi serangan hebat, daun menjadi kering dan mati.  

3. Bercak Daun Septoria, menyerang daun menyebabkan daun bercak-bercak berwarna 

coklat yang akhirnya berubah keabu-abuan pada permukaan daun bagian bawah, tepi 

daun berwarna hitam.  

4. Busuk Phytopthora, menyerang semua bagian tanaman. Batang terserang ditandai 

bercak coklat kehitaman dan kebasah-basahan. Serangan serius menyebabkan tanaman 

tomat layu. Daun tomat terserang seperti tersiram air panas. Buah terserang ditandai 

bercak kebasah-basahan yang menjadi coklat kehitaman dan lunak.  

Pengendalian terhadap hama dilakukan secara mekanik dengan cara menangkap 

kemudian mematikannya. Gulma yang berada di sekitar lahan yaitu rumput teki (Cyperus 



rotundus L) dan bandotan (Ageratum conyzoides L), tetapi di polibag tidak dijumpai gulma 

tersebut.  

4.1.2 Suhu, Curah Hujan dan Kelembaban Udara 

Keadaan cuaca yang diamati meliputi: Temperatur udara, temperatur udara 

maksimum dan minimum, kelembaban relatif, curah hujan, hari hujan. Ringkasan data 

cuaca selama penelitian disajikan pada Tabel 4.1, sedangkan data selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 1.  

Tabel 4.1 Data Cuaca Bulan Maret - Juni 2013. 

Bulan Purata 

Temperatur 

Udara (0C) 

Purata Temperatur  

Udara (0C) 

Purata 

Kelembaban 

Relatif (%) 

Curah 

Hujan 

(mm) 

Hari 

Hujan 

T.udara 

Max 

T.udara 

Min 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

23.35 

22.87 

22.65 

21.88 

 

35.29 

34.33 

34.06 

33.67 

20.48 

19.13 

17.15 

17.40 

 

61.15 

64.31 

65.79 

70.06 

 1419 

 424 

 1593 

 1001 

13 

10 

18 

12 

Sumber : Data Sekunder dari Stasiun Klimatologi Fakultas Pertanian UKSW di Salaran, Desa Wates, 

Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. 

Berdasarkan data cuaca pada Tabel 4.1 terlihat keadaan cuaca selama penelitian pada 

bulan Maret sampai Juni 2013 menunjukkan purata temperatur udara berkisar antara 21.88 

0C sampai dengan 23.35 0C, temperatur udara maksimum berkisar antara 31.8 0C sampai 

dengan 34.33 0C, temperatur udara minimum berkisar antara 17.15 0C sampai dengan 19.8 

0C, kelembaban relatif berkisar antara 61.15 % sampai dengan 70.06 %, curah hujan 

berkisar antara 424 mm sampai dengan 1593 mm dan hari hujan berkisar antara 10 hari 

sampai dengan 18 hari tiap bulannya.  



4.1.3 Nilai C/N pada Setiap Akhir Pengomposan 

Nilai C/N diperoleh dari hasil analisis limbah aren pada akhir pengomposan, yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Analisis Kandungan Limbah Aren Pada Setiap Akhir Pengomposan. 

Perlakuan C Organik (%) N total (%) C/N Rasio 

10 hari  6.58 (ST) 0.29 (S) 22.31 (T) 

15 hari 6.78 (ST) 0,32 (S) 21.06 (T)  

20 hari 6.61 (ST) 0.39 (S) 17.08 (T) 

25 hari 7.13 (ST) 0.40 (S) 17.78 (T) 

30 hari 6.35 (ST) 0.45 (S) 14.09 (S) 

35 hari  6.84 (ST) 0.47 (S) 14.68 (S) 
Sumber: Data Primer, 2013 

Keterangan: Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), Sangat Tinggi (ST).     (sumber 

Hardjowigeno, 1994). Analisis N dengan Kjdahl. 

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa C/N masing-masing perlakuan mengalami 

penurunan. Hal ini disebabkan karena bahan telah mengalami dekomposisi. C organik 

dalam bahan digunakan sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme sehingga 

jumlahnya berkurang. Selain itu C organik juga terurai menjadi CO2 ke udara. Di dalam 

jaringan limbah aren halus terdapat protein yang banyak di protoplasma. Pada saat 

dekomposisi terjadi, protein yang terdiri dari asam amino terpotong menjadi N, sehingga 

kadar N total meningkat. Dengan menurunnya kandungan C organik dan meningkatnya 

kandungan N total maka C/N mengalami penurunan. 

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kandungan limbah aren pada P1 yaitu C Organik 

6.58 %, N total 0.29 % dan C/N Rasio 22.31, P2 yaitu C Organik 6.78 %, N total 0.32 % 

dan C/N Rasio 21.06, P3 yaitu C Organik 6.61 %, N total 0.39 % dan C/N Rasio 17.08, P4 

yaitu C Organik 7.13 %, N total 0.40 % dan C/N Rasio 17.78, P5 yaitu C Organik 6.35 %, 

N total 0.45 % dan C/N Rasio 14.09, P6 yaitu C Organik 6.84 %, N total 0.47 % dan C/N 

Rasio 14.68. C/N rasio limbah aren yang paling tinggi adalah pada P1 yaitu 22.31 dan yang 

paling rendah pada P5 yaitu 14.09. 



4.2 Pengamatan Utama 

Pengamatan utama meliputi komponen pertumbuhan dan hasil tanaman tomat, yaitu 

tinggi tanaman per tanaman, jumlah daun per tanaman, diameter batang per tanaman, berat 

buah per buah, jumlah buah per tanaman, dan berat buah per tanaman. Data yang diperoleh 

pada pengamatan utama dianaalisis menggunakan metode Sidik Ragam (Uji F 5%). Untuk 

mengetahui ada tidaknya beda nyata antar purata perlakuan digunakan uji Beda Nyata Jujur 

(BNJ) pada taraf 5 %. Data hasil pengamatan utama disajikan di dalam tabel dalam bentuk 

angka yang diikuti kode huruf. Huruf yang sama menunjukkan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata pada taraf kepercayaan 5 % antar perlakuan, sedangkan huruf yang tidak 

sama menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf kepercayaan 5 % antar 

perlakuan. 

 

4.2.1. Komponen Pertumbuhan 

Komponen pertumbuhan meliputi : Tinggi tanaman, jumlah ranting daun pada 

batang utama, dan diameter batang. Ringkasan data komponen pertumbuhan selama 

penelitian disajikan pada Tabel 4.3, sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 2  

Tabel 4.3. Tinggi Tanaman, Jumlah Ranting Daun pada Batang Utama dan Diameter 

batang (cm) pada Akhir Penelitian. 

Perlakuan 

(Lama 

Inkubasi) 

Tinggi 

tanaman 

(cm) 

Jumlah 

ranting 

daun pada 

batang 

utama 

Diameter 

batang (cm) 

10 hari 

15 hari 

20 hari 

25 hari 

30 hari 

35 hari 

29.40a 

31.65a 

36.63a 

 44.48ab 

55.48b 

67.05c 

16.00a 

16.30a 

16.33a 

 17.53ab 

25.05b 

27.90c 

0.353a 

  0.388ab 

  0.405ab 

  0.438bc 

  0.480cd 

0.528d 

 

Sumber: Data Primer, 2013. 

Keterangan : Data tinggi tanaman, jumlah ranting daun pada batang utama  dan diameter batang (cm ) 

didapat dari purata per tanaman dan purata per perlakuan pada akhir penelitian (minggu ke 12=84 HST)  



 

Gambar 4.1. Grafik Tinggi Tanaman. 

Keterangan :   1. Data tinggi tanaman didapat dari purata per tanaman dan purata per perlakuan dilakukan 

tiap seminggu sekali 

 2. P1= 10 hari, P2= 15 hari, P3= 20hari,  P4= 25hari,  P5= 30hari, dan P6= 35 hari.  

 

 

 

Gambar 4.2. Grafik Jumlah Ranting Daun pada Batang Utama. 

Keterangan :    1.  Data grafik jumlah ranting daun pada batang utama didapat dari purata per tanaman dan 

purata per perlakuan dilakukan tiap seminggu sekali 

2. P1= 10 hari, P2= 15 hari, P3= 20hari,  P4= 25hari,  P5= 30hari, dan P6= 35 hari.  

 

HST 



 

Gambar 4.3. Grafik Diameter Batang. 

Keterangan :    1. Data grafik diameter batang utama didapat dari purata per tanaman dan purata per 

perlakuan dilakukan tiap seminggu sekali 

2. P1= 10 hari, P2= 15 hari, P3= 20hari,  P4= 25hari,  P5= 30hari, dan P6= 35 hari.  

Pada komponen pertumbuhan tanaman menunjukkan bahwa perlakuan lama 

inkubasi 35 hari mampu secara nyata meningkatkan tinggi tanaman, jumlah ranting daun 

pada batang utama, dan diameter batang bila dibandingkan dengan perlakuan lama inkubasi 

30 hari, lama inkubasi 25 hari, lama inkubasi 20 hari, lama inkubasi 15 hari, dan lama 

inkubasi 10 hari. Penelitian Anonymous (2011) menyatakan bahwa dengan karakteristik 

media tanam yang baik maka pertumbuhan dan perkembangan serta kemampuan akar 

tanaman dalam menyerap unsur hara juga akan baik. Perkembangan sistem perakaran yang 

baik sangat menentukan pertumbuhan vegetatif tanaman yang pada akhirnya menentukan 

pula fase reproduksi hasil tanaman. Perkembangan akar pada perlakuan 30 hari dan 35 hari 

diduga lebih baik daripada perlakuan lainnya. Hal ini didukung oleh sudah lebih rendahnya 

C/N Rasio pada perlakuan 30 hari dan 35 hari. C/N Rasio yang lebih rendah menunjukkan 

aktivitas dekomposisi sudah mulai turun, sehingga tidak lagi menimbulkan panas lagi pada 

media. 

Pada hasil analisis kandungan limbah aren halus pada akhir pengomposan unsur 

hara N pada perlakuan lama inkubasi 25 hari sudah menunjukkan peningkatan 

dibandingkan dengan perlakuan lama inkubasi 20 hari, lama inkubasi 15 hari dan lama 



inkubasi 10 hari. Peningkatan unsur hara N akan meningkatkan pembentukan klorofil, 

dimana dengan meningkatnya jumlah klorofil maka proses fotosintesis akan mengalami 

peningkatan. Oleh karena N adalah unsur utama pembentukan asam amino, maka 

ketersediaaan unsur hara N akan meningkatkan sintesis protein tanaman. Oleh karena itu 

peningkatan unsur N akhirnya akan diikuti peningkatan hasil bahan pembentukan sel-sel 

baru yang selanjutnya akan meningkatkan pembentukan organ vegetatif tanaman, 

diantaranya tinggi tanaman, jumlah ranting daun pada batang utama dan diameter batang. 

4.2.2. Komponen Hasil 

Komponen hasil meliputi : berat buah per buah, jumlah buah per tanaman, berat 

buah per tanaman.  

Pengaruh lama inkubasi limbah aren halus terhadap berat buah per buah, jumlah 

buah per tanaman, berat buah per tanaman selama penelitian disajikan pada Tabel 4.4, 

sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.  

Tabel 4.4. Berat buah per buah, Jumlah buah per tanaman, Berat buah per tanaman pada 

bulan Maret – Juni 2013. 

Perlakuan 

(Lama 

Inkubasi) 

Berat buah per 

buah (g) 

Jumlah buah per 

tanaman (buah) 

Berat buah per 

tanaman (g) 

10 hari 

15 hari 

20 hari 

25 hari 

30 hari 

35 hari 

6.08a 

9.39b 

14.81c 

26.90d 

30.14e 

     42.09f 

2.83a 

  3.80ab 

4.65b 

  6.25bc 

7.05c 

7.85d 

23.51a 

41.45b 

84.71c 

  158.66d 

  212.63e 

 323.61f 

 

Sumber: Data Primer, 2013. 

Keterangan :  Data berat buah per buah, jumlah buah per tanaman dan berat buah per  tanaman didapat 

dari purata sampel per tanaman dan purata sampel per perlakuan, pada  akhir penelitian.  

 

Dari Tabel 4.4 menunjukkan bahwa perlakuan lama inkubasi 15 hari mampu secara 

nyata meningkatkan berat buah per buah, jumlah buah per tanaman, dan berat buah per 

tanaman dibandingkan perlakuan lama inkubasi 10 hari. Namun pada lama inkubasi 35 hari 

sangat berbeda nyata meningkatkan berat buah per buah, jumlah buah per tanaman, dan 

berat buah per tanaman dibandingkan perlakuan lama inkubasi 30 hari, lama inkubasi 25 

hari, lama inkubasi 20 hari, lama inkubasi 15 hari dan lama inkubasi 10 hari. Hal ini 



menunjukan lama inkuabsi 35 hari merupakan lama inkubasi optimum yang mampu 

meningkatkan  hasil tanaman (berat buah per buah, jumlah buah per tanaman, dan berat 

buah pertanaman). 

Hasil tanaman dipengaruhi oleh media tanam yang baik, untuk mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga meningkatkan aktifitas fotosintesis 

yang menghasilkan fotosintat yang dapat terakumulasi dari jaringan tanaman yang 

berpengaruh pada peningkatan karbohidrat (Gadner,dkk, 1991). Media yang baik salah 

satunya ditentukan oleh ketersediaan unsur hara karena unsur hara merupakan komponen 

penting dalam pertumbuhan tanaman, sehingga tumbuhan bisa memanfaatkannya untuk 

kebutuhan metabolismenya. Salah satu jenis media tanam yaitu kompos. Kompos 

merupakan media tanam organik yang bahan dasarnya berasal dari proses fermentasi 

tanaman atau limbah organik, seperti jerami, sekam, daun, rumput, dan sampah 

(Anonymous ,2011). Berdasarkan nilai C/N Rasio pada perlakuan lama inkubasi 20 hari, 25 

hari, 30 hari dan 35 hari, hasil perlakuan masuk sebagai pupuk organic atau kompos, 

namun dalam penelitian digunakan sebagai media tanam. C/N Rasio yang < 20 tersebut 

diduga menyebabkan parameter dari perlakuan ≥ 30 hari menghasilkan parameter hasil 

yang lebih tinggi dari pada perlakuan inkubasi < 30 hari. Nilai C/N Rasio pada lama 

inkubasi 30 hari dan 35 hari lebih rendah dari C/N Rasio pada lama inkubasi kurang dari 30 

hari. 

Nuraini (2009) juga berpendapat bahwa kompos yang sudah matang berwarna 

coklat tua, tidak berbau busuk tetapi berbau tanah atau berbau fermentasi, suhu stabil, pH 

alkalis, dan C/N rasio < 20. Standarisasi kualitas kompos menurut SNI 19-7030-2004 yaitu 

C/N rasio 10-20. Pada perlakuan lama inkubasi 10 hari dan 15 hari diperoleh C/N rasio > 

20,  sedangkan perlakuan lama inkubasi 20 hari, 25 hari, 30 hari dan 35 hari menghasilkan 

C/N < 20 yaitu masing-masing 17.08, 17.78, 14.09, dan 14.68. Berdasarkan nilai C/N rasio 

pada perlakuan lama inkubasi 20 hari, 25 hari, 30 hari dan 35 hari, hasil perlakuan  masuk 

sebagai pupuk organik atau kompos.  

 


