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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Dekomposisi 

Vinasse untuk dibuat menjadi pupuk organik cair harus melalui proses 

dekomposisi, hal ini seperti yang dinyatakan oleh Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 bahwa untuk membuat pupuk organik yang 

berasal dari sisa limbah pertanian harus melalui proses rekayasa. Rekayasa yang 

dimaksud berupa penguraian biokimia yang memanfaatkan mikroorganisme. 

Proses dekomposisi vinasse untuk pembuatan pupuk organik cair dilakukan 

dengan kombinasi antara sistem aerobik dan anaerobik (fermentasi), dengan lama 

proses dekomposisi 21 hari (Simanjuntak
2
, 2013). Kombinasi antara sistem 

aerobik dan anaerobik dilakukan dengan cara vinasse ditambah dengan 

dekomposer, kemudian difermentasi selama 21 hari, dimana setiap 2 hari sekali 

dilakukan pengadukan.  

Selama proses dekomposisi berlangsung diperlukan upaya pemantauan untuk 

mengetahui tingkat perkembangan proses dekomposisi. Indikator utama yang 

digunakan untuk pemantauan proses dekomposisi adalah suhu dan pH. Hal ini 

seperti yang dinyatakan Simanungkalit dkk. (2006), beberapa indikator 

kematangan proses pembuatan pupuk organik (kompos atau pupuk organik 

lainnya) adalah pH dan suhu. Suhu akan meningkat sejalan dengan akivitas 

dekomposisi dan kemudian menurun hingga suhu ruang jika proses dekomposisi 

telah selesai. Peningkatan suhu pada awal proses dekomposisi secara anaerobik 

tidak setinggi peningkatan suhu pada proses dekomposisi aerobik karena secara 

anaerobik kalori yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan kalori yang 

dikeluarkan secara aerobik. Pada proses awal pengomposan, pH akan turun 

menjadi masam karena adanya aktivitas bakteri penghasil asam dan kemudian pH 

bergerak ke netral.  
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4.1.1 Pengaruh Berbagai Dekomposer terhadap Suhu pada Proses 

Dekomposisi Pupuk Organik Cair Vinasse  

Perubahan suhu dapat digunakan sebagai indikator berlangsungnya proses 

dekomposisi. Dekomposisi secara anaerob melepaskan energi yang lebih sedikit 

dari pada proses aerob. Menurut Sutanto (2002) menyebutkan energi yang 

dilepaskan pada proses aerob sebesar 484-674 kcal mole glukosa
-1

, sedangkan 

pada proses anaerob sebesar 26 kcal mole glukosa
-1

. Hal ini menjadi penyebab 

proses dekomposisi vinasse tidak menghasilkan suhu tinggi, yaitu berkisar 23-25 

°C. Berikut adalah grafik perubahan suhu pada masing-masing perlakuan selama 

proses dekomposisi berlangsung dengan trendline polynomial model 3.  

 

Gambar 4.1 Perubahan Suhu Vinasse Selama Proses Dekomposisi 

Berdasarkan beberapa grafik di atas menunjukkan bahwa pemberian berbagai 

ragam dekomposer memberikan pengaruh suhu yang berbeda selama proses 

dekomposisi. Gambar 4.1 menunjukkan perlakuan tanpa dekomposer (D1), EM4 

(D2), Rumen (D3), Duta-Max (D4) dan Campuran (D5) mengalami penurunan 

suhu pada minggu pertama proses dekomposisi. Kemudian suhu akan meningkat 

mulai minggu kedua, namun perubahan suhu berikutnya untuk setiap  perlakuan 

memiliki pola yang berbeda. Pada perlakuan tanpa dekomposer (D1), 

penambahan dekomposer EM4 (D2), dekomposer Duta-Max (D4) dan 

dekomposer Rumen (D3) hingga hari ke 20 belum terjadi penurunan suhu, 

sedangkan pada perlakuan penambahan dekomposer campuran mengalami 

penurunan suhu mulai hari ke 16. Diduga peningkatan suhu pada proses 

dekomposisi dikarenakan meningkatnya aktivitas mikroorganisme dalam 
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menguraikan bahan organik, sedangkan penurunan suhu pada proses dekomposisi 

dikarenakan menurunnya aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan bahan 

organik.  

 

4.1.2 Pengaruh Berbagai Dekomposer terhadap pH pada Proses 

Dekomposisi Pupuk Organik Cair Vinasse 

Proses dekomposisi vinasse sebagai pupuk organik cair disertai dengan 

perubahan pH. Pada proses awal pengomposan, pH akan turun menjadi masam 

karena adanya aktivitas bakteri penghasil asam dan kemudian pH bergerak ke 

netral (Simanungkalit dkk., 2006). Menurut Sutanto (2002), pada proses 

pengomposan anaerob, bakteri fakultatif penghasil asam menguraikan bahan 

organik menjadi asam lemak, asam aldehida dan lain-lain. Kemudian bakteri lain 

mengubah asam lemak menjadi gas metan, amoniak, CO2 dan hidrogen. Diduga 

sejumlah asam organik tersebut mengakibatkan penurunan pH pada berbagai 

perlakuan penambahan dekomposer dan kemudian nilai pH meningkat seiring 

dengan penggunaan asam organik oleh bakteri. Berikut adalah grafik perubahan 

pH selama proses dekomposisi vinasse dengan trendline polynomial model 3. 

 

Gambar 4.2 Perubahan pH Vinasse Selama Proses Dekomposisi 

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pemberian berbagai ragam 

dekomposer memberikan pengaruh pH yang berbeda selama proses dekomposisi. 

Gambar 4.2 menunjukkan perlakuan tanpa dekomposer (D1), EM4 (D2), Rumen 

(D3), Duta-Max (D4) dan Campuran (D5) mengalami penurunan pH pada minggu 

pertama proses dekomposisi. Kemudian perubahan suhu pada minggu kedua 
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hingga ketiga memiliki pola yang berbeda. Pada perlakuan tanpa dekomposer 

mengalami peningkatan pH dari hari ke 6 hingga hari ke 20. Perlakuan 

penambahan dekomposer EM4 dan dekomposer campuran mengalami 

peningkatan pH pada minggu kedua dan mengalami penurunan pH dari hari ke 

18. Pada perlakuan penambahan dekomposer Rumen dan Duta-Max mengalami 

penurunan suhu pada minggu kedua. Kemudian pada minggu ketiga, perlakuan 

dekomposer rumen masih mengalami penurunan pH, sedangkan perlakuan 

penambahan dekomposer Duta-Max mengalami kenaikan pH mulai hari ke 14. 

Penurunan pH pada beberapa perlakuan hingga hari ke 20 diduga masih terdapat 

mikroorganisme pengurai yang beregenerasi dan menghasilkan kembali asam-

asam organik.  

Selain sebagai indikator proses dekomposisi, pH juga digunakan sebagai 

parameter kualitas pupuk organik cair vinasse. Berdasarkan uji statistik dari pH 

hasil pembuatan pupuk organik cair (Tabel 4.1 dan Lampiran 1), diketahui bahwa 

dekomposisi vinasse dengan dekomposer yang berbeda menghasilkan pupuk 

organik cair vinasse dengan pH yang berbeda. Namun, pada semua perlakuan 

berada pada kondisi masam dengan angka pH yang beragam. Berikut adalah tabel 

nilai pH pupuk organik cair vinasse 

Tabel 4.1 pH Pupuk Organik Cair Vinasse dengan Berbagai Perlakuan 

Dekomposer 

 Perlakuan pH 

Tanpa dekomposer 4.74 e 

EM4 4.36 d 

Rumen 4.08 a 

Duta-Max 4.19 b 

Campuran (EM4+Rumen+Duta-Max) 4.27 c 

Standar POC 4-9 

 Keterangan : Data telah diuji dengan BNJ dengan taraf kepercayaan 95%. Huruf yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antar perlakuan dan huruf yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar perlakuan 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada semua perlakuan menghasilkan pupuk 

organik cair vinasse dengan pH yang saling berbeda nyata. Perlakuan tanpa 

dekomposer secara nyata menghasilkan pH pupuk organik cair vinasse lebih 

tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Diketahui pada perlakuan tanpa 

dekomposer terjadi peningkatan pH selama proses dekomposisi (Gambar 4.2). 

Diduga pada perlakuan tanpa dekomposer keberadaan mikroorganisme yang ada 
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didalamnya lebih sedikit dibandingkan perlakuan penambahan dekomposer, 

sehingga asam-asam organik yang dihasilkan dari aktivitas mikroorganisme lebih 

rendah dibandingkan perlakuan penambahan dekomposer. Sedangkan pada 

perlakuan penambahan dekomposer (EM4, Rumen, Dutamax, Campuran) diduga 

terjadi peningkatan keragaman mikroorganisme yang bersumber pada 

dekomposer.  Hal tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan asam organik 

hasil dari penguraian mikroorganisme. Namun, jika dibandingkan dengan 

Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 pada semua 

perlakuan menghasilkan pH pupuk organik cair vinasse yang memenuhi standar, 

yaitu dalam kisaran 4-9. 

 

4.2 Kualitas Pupuk Organik Cair Vinasse 

Vinasse yang sudah mengalami dekomposisi selama 21 hari dengan berbagai 

perlakuan memiliki hasil yang beragam. Kualitas pupuk organik cair hasil dari 

dekomposisi vinasse diketahui melalui beberapa parameter pengamatan yang 

dibandingkan dengan standar mutu pupuk organik cair. Parameter yang dilakukan 

meliputi analisis kimia pada akhir pengamatan yang meliputi pH, EC, N total, 

NH4
+
, NO3

-
, P2O5, P tersedia, K2O, K tersedia, C-organik dan C/N. 

 

4.2.1. Standar Kualitas Pupuk Organik Cair 

Pupuk organik cair dapat dikatakan berkualitas bila memenuhi kriteria 

minimum dari suatu standar yang berlaku. Peraturan yang mengatur standar 

kualitas pupuk organik cair di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011. Berikut adalah beberapa standar minimum 

pupuk cair organik yang harus terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011.  

Tabel 4.2 Standar Pupuk Organik Cair Menurut Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 

Parameter Jumlah 

C-organik Minimal 6% 

N total 3-6% 

P2O5 3-6% 

K2O 3-6% 

pH 4-9 

C/N 1-2 
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Peraturan tersebut ditetapkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan 

pengadaan, pendaftaran, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk organik, 

pupuk hayati dan/atau pembenah tanah. Tujuan pengaturan tersebut untuk 

melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati tanah, 

konsumen/pengguna dan memberikan kepastian usaha bagi produsen/pelaku 

usaha pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah. Oleh karena itu, 

dalam pembuatan pupuk organik cair terutama dengan tujuan untuk dapat 

dikomersialkan harus memperhatikan peraturan yang sudah ditetapkan. 

 

4.2.2. Pengaruh Berbagai Dekomposer terhadap Nilai EC, N, P, K, C-

organik dan C/N pada Pupuk Organik Cair Vinasse 

 Proses dekomposisi vinasse dengan dekomposer yang beragam 

menghasilkan karakteristik pupuk organik cair vinasse yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan masing-masing dekomposer memiliki kemampuan beragam dalam 

menguraikan bahan organik. Berikut adalah pengaruh berbagai dekomposer 

terhadap kualitas pupuk organik cair vinasse yang dihasilkan berdasarkan nilai  

EC, N, P, K, C-organik, C/N, dan pH. 

 

4.2.2.1. Pengaruh Berbagai Dekomposer terhadap Electrical Conductivity 

(EC) Pupuk Organik Cair Vinasse 

Pengaruh berbagai dekomposer terhadap electrical conductivity (EC) pupuk 

organik cair vinasse ditampilkan pada Tabel 4.3. Diketahui bahwa pupuk organik 

cair vinasse dengan perlakuan penambahan dekomposer (EM4, Rumen, Duta-

Max, Campuran) memiliki nilai EC yang secara nyata lebih tinggi dibandingkan 

pupuk organik cair vinasse tanpa penambahan dekomposer. Hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini dan pada Lampiran 2). 

 

 

 

 



30 

 

Tabel 4.3 EC Pupuk Organik Cair Vinasse dengan Berbagai Perlakuan 

Dekomposer 

Perlakuan EC (mS) 

Tanpa dekomposer 13.727 a 

EM4 16.922 c 

Rumen 16.112 b 

Duta-Max 17.342 d 

Campuran (EM4+Rumen+Duta-Max) 17.176 cd 
Keterangan : Data telah diuji dengan BNJ dengan taraf kepercayaan 95%. Huruf yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antar perlakuan dan huruf yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar perlakuan. 

Menurut Morgan (2000) nilai EC larutan tergantung jenis ion (hara), 

konsentrasi dan suhu larutan. Sehingga dalam pupuk organik cair vinasse, nilai 

EC memberi indikasi mengenai keberadaan hara yang terkandung dalam larutan. 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai EC perlakuan penambahan 

dekomposer Rumen secara nyata lebih rendah dibandingkan perlakuan 

penambahan dekomposer EM4, Duta-Max dan Campuran. Sedangkan 

penambahan dekomposer Duta-Max menunjukkan nilai EC yang secara nyata 

lebih tinggi dibandingkan perlakuan dekomposer EM4 dan Rumen, namun tidak 

berbeda nyata dengan dekomposer Campuran. Hal ini dikarenakan vinasse yang 

diberi dekomposer Duta-Max membentuk pupuk organik cair dengan hara dalam 

bentuk NO3
-
 tertinggi (Tabel 4.4), P tersedia tertinggi (Tabel 4.5), kadar K total 

yang secara nyata lebih tinggi dibanding perlakuan tanpa dekomposer (Tabel 4.6) 

dan kadar C-organik yang secara nyata lebih tinggi dibanding perlakuan tanpa 

dekomposer (Tabel 4.7). Sehingga keberadaan total ion pada pupuk organik cair 

vinasse dengan dekomposer Duta-Max tersebut menghasilkan nilai EC tertinggi. 

 

4.2.2.2 Pengaruh Berbagai Dekomposer terhadap Kadar Nitrogen Pupuk 

Organik Cair Vinasse 

Dekomposisi vinasse dengan dekomposer yang berbeda menghasilkan pupuk 

organik cair vinasse dengan kadar nitrogen yang berbeda. Berikut adalah tabel 

kadar nitrogen pupuk organik cair vinasse yang didekomposisi dengan ragam 

dekomposer dan selengkapnya pada Lampiran 3, Lampiran 4 dan Lampiran 5. 
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Tabel 4.4 Kadar Nitrogen Pupuk Organik Cair Vinasse dengan Berbagai 

Perlakuan Dekomposer 

Perlakuan 
N total 

(%) 

N tersedia 

NH4
+
(ppm) NO3

+
(ppm) 

Tanpa dekomposer 1,50 a 391 a 119 a 

EM4 2,09 bc 507 b 174 ab 

Rumen 2,13 c 601 c 167 ab 

Duta-Max 1,95 b 536 bc 183 b 

Campuran (EM4+Rumen+Duta-Max) 2,07 bc 510 b 144 ab 

Standar POC     3-6% 

 Keterangan : Data telah diuji dengan BNJ dengan taraf kepercayaan 95%. Huruf yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antar perlakuan dan huruf yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar perlakuan. 

 

Nitrogen secara umum dapat dibagi ke dalam dua bentuk yaitu bentuk 

anorganik dan organik (Sarief, 1986). Nitrogen total terdiri dari nitrogen organik 

dan anorganik. Tabel 4.4 menunjukkan kadar N total perlakuan tanpa dekomposer 

secara nyata lebih rendah dibandingkan dengan semua perlakuan penambahan 

dekomposer. Nilai N total pada pupuk organik cair vinasse dengan dekomposer 

Rumen secara nyata lebih tinggi dibadingkan dengan Duta-Max, namun tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan dekomposer EM4 dan Campuran.  Penambahan 

jumlah nitrogen pada pupuk organik cair vinasse dengan perlakuan penambahan 

dekomposer diduga berasal dari kadar N dalam dekomposer, penambatan N dari 

udara oleh mikroorganisme selama proses pengadukan setiap 2 hari sekali dan 

penguraian mikroorganisme yang sudah mati.  

Sumber nitrogen yang berasal dari dekomposer diketahui dari komposisi yang 

tercantum dalam kemasan dan bahan dasar pembuatan dekomposer. Pada 

kemasan EM4 tercantum sejumlah kadar nitrogen dan pada kemasan Duta-Max 

mencantumkan adanya hara makro mikro dan ekstrak azola yang dapat 

menyumbangkan sejumlah N. Sedangkan sumber N pada dekomposer Rumen 

berasal dari cairan rumen sapi.  

Jumlah nitrogen yang ditambat oleh bakteri bervariasi di tiap tempat 

tergantung pada ketersediaan energi dan kemampuan bakteri penambat N bersaing 

dengan mikroba lain yang hidup. Beberapa mikroorganisme penambat N antara 

lain bakteri fotosintetik, Actinomycetes, Acetobacter (Simanungkalit dkk., 2006). 

Bakteri fotosintetik dan Actinomycetes merupakan komposisi mikroorganisme 

utama yang tercantum pada kemasan EM4. Actinomycetes dan Acetobacter 
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merupakan komposisi mikroorganisme utama yang tercantum pada kemasan 

Duta-Max.  Sedangkan dalam cairan rumen mengandung variasi yang besar akan 

genus dan spesies bakteri. Rumen mengandung mikroorganisme aerob, protozoa 

dan mikroorganime anaerob yang merupakan dasar penting dalam metabolisme 

selulosa dalam tubuh ruminansia (Hardjo dkk. 1989). Apabila mikroorganisme 

tersebut mati, maka akan menjadi sumber nitrogen pada pupuk organik cair 

vinasse. Dalam Simanungkalit dkk. (2006), dinding sel fungi terdiri dari selulosa, 

khitin, dan khitosan, dan dinding sel bakteri terdiri atas asam N-acetylglucosamin 

dan N-acetylmurmic yang terkandung dalam peptidoglikan bersama dengan 

material polisakarida. Namun demikian, pada semua perlakuan belum mampu 

menghasilkan pupuk organik cair vinasse yang memenuhi standar Peraturan 

Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011. Kadar N total pada semua 

perlakuan memiliki kadar dibawah 3%. 

Nitrogen diserap oleh tanaman dalam bentuk ion NH4
+
 dan NO3

-
 (Rosmarkan 

dan Yuwono, 2002). N tersedia dalam bentuk NH4
+
 dan NO3

-
 berasal dari 

penguraian N total dengan melibatkan mikroorganisme. Berdasarkan Tabel 4.4, 

penambahan dekomposer Rumen menghasilkan NH4
+
 yang secara nyata lebih 

tinggi dibandingkan perlakuan tanpa dekomposer, perlakuan dekomposer EM4 

dan dekomposer Campuran. Pembentukan NH4
+
 melibatkan mikroorganisme yang 

beragam, diduga pada rumen memiliki keragaman mikroorganisme yang lebih 

tinggi sehingga mampu menghasilkan NH4
+
 tinggi.  Sementara itu pembentukan 

NO3
-
 adalah proses oksidasi yang melibatkan mikroorganisme lebih spesifik dan 

sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya seperti pH. pH optimum untuk 

pertumbuhan bakteri nitrifikasi adalah 6,6 sampai 8,0 atau lebih tinggi. 

Aktivitasnya berkurang di bawah pH 6, namun adapula yang toleran terhadap 

keasaman pada pH 4 atau kurang. Selain itu proses nitrifikasi memerlukan O2 

(Munawar, 2011). Pada proses dekomposisi pupuk organik cair vinasse 

menunjukkan semua perlakuan memiliki pH pada kisaran 4 (Gambar 4.2) dan 

proses aerob hanya berlangsung selama pengadukan saja, sehingga O2 yang masuk 

terbatas. Hal ini diduga menyebabkan NO3
-
 yang dihasilkan pada perlakuan 

penambahan dekomposer tidak saling berbeda nyata, namun pada perlakuan 
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dekomposer Duta-Max secara nyata lebih tinggi dibandingkan pada perlakuan 

tanpa penambahan dekomposer. 

 

4.2.2.3 Pengaruh Berbagai Dekomposer terhadap Kadar Fosfor (P) Pupuk 

Organik Cair Vinasse 

Berdasarkan sumbernya P dapat digolongkan menjadi P organik dan P 

anorganik. P berasal dari bahan organik yang mengalami dekomposisi, sedangkan 

senyawa P anorganik terdapat dalam berbagai ikatan dengan Al, Fe, Ca dan Mn.  

Berdasarkan dari bentuknya, P dibedakan atas P total dan P tersedia. P yang 

diserap tanaman adalah P tersedia dalam bentuk ion H2PO4
-
 dan HPO4

= 

(Rosmarkan dan Yuwono, 2002).  

Sumber P dalam pupuk organik cair vinasse berasal dari bahan organik pada 

vinasse dan dari penambahan dekomposer yang digunakan. Hal ini ditunjukkan 

pada kemasan EM4 dan Duta-Max tercantum sejumlah komposisi yang dapat 

menyuplai jumlah P pada pupuk organik cair vinasse. Sedangkan kadar P dalam 

dekomposer Rumen diduga bersumber dari cairan rumen yang digunakan sebagai 

bahan dekomposer.  

Berdasarkan hasil dekomposisi vinasse, kadar P total maupun tersedia yang 

dihasilkan menunjukkan jumlah yang beragam pada masing-masing perlakuan. 

Tabel 4.5 menunjukkan kadar P total pada perlakuan penambahan dekomposer 

secara nyata lebih tinggi dibandingkan perlakuan tanpa pemberian dekomposer. 

Jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 

70/Permentan/SR.140/10/2011, kadar fosfat total pada keempat perlakuan dengan 

penambahan dekomposer (EM4, Rumen, Duta-Max, Campuran) memenuhi 

standar mutu pupuk cair organik dengan kisaran 3-6% P. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini dan pada Lampiran 6 dan Lampiran 7). 
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Tabel 4.5 Kadar Fosfor Pupuk Organik Cair Vinasse dengan Berbagai 

Perlakuan Dekomposer 

Perlakuan 
P total P tersedia 

P2O5(%) P (ppm) 

Tanpa dekomposer 2,70 a 122,65 a 

EM4 3,73 b 179,05 b 

Rumen 3,72 b 187,38 bc 

Duta-Max 3,66 b 199,65 c 

Campuran (EM4+Rumen+Duta-Max) 3,70 b 188,62 bc 

Standar POC     3-6% 
Keterangan : Data telah diuji dengan BNJ dengan taraf kepercayaan 95%. Huruf yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antar perlakuan dan huruf yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar perlakuan. 

Pembentukan P tersedia melibatkan mikroorganisme. Senyawa P organik 

seperti fosfolipida, asam suksinat, fitin, dan inositol fosfat dengan mudah 

didekomposisi oleh mikrobia dengan melakukan hidrolisis senyawa tersebut 

dengan mengeluarkan enzim sehingga P lepas sebagai P anorganik (tersedia) 

(Rosmarkan dan Yuwono, 2002). Hal serupa juga dinyatakan oleh Illmer dan 

Schinner, 1992; Banik dan Dey, 1982; Alexander 1977; Beauchamp dan Hume, 

1997 dalam Simanungkalit dkk. (2006), mikroorganisme dapat mengubah fosfat 

tidak tersedia menjadi tersedia sehingga dapat diserap oleh tanaman melalui 

mekanisme secara kimia dan biologis. Mekanisme  kimia dengan cara 

mikroorganisme mengekskresikan sejumlah asam organik berbobot molekul 

rendah seperti oksalat, suksinat, tartrat, laktat, α-ketoglutarat, asetat, formiat, 

propionat, glikolat, glutamat, glioksilat, malat, fumarat. Meningkatnya asam-asam 

organik tersebut diikuti dengan penurunan pH. Sedangkan proses secara biologis 

terjadi karena enzim fosfatase yang dapat memutuskan fosfat yang terikat oleh 

senyawa-senyawa organik (Simanungkalit dkk., 2006). Berdasarkan hasil 

pengamatan proses dekomposisi melalui indikator pH, diketahui bahwa proses 

penguraian vinasse menjadi pupuk organik cair diiringi dengan penurunan pH 

(Gambar 4.2). Diduga penurunan pH berkaitan dengan penguraian fosfor menjadi 

bentuk tersedia.  

Tabel 4.5 menunjukkan hasil P tersedia perlakuan dekomposer Duta-Max 

secara nyata lebih tinggi dibandingkan perlakuan tanpa dekomposer dan 

penambahan dekomposer EM4, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

penambahan dekomposer Rumen dan dekomposer Campuran. Diketahui bahwa 
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pada Gambar 4.2 menunjukkan pupuk organik cair vinasse dengan perlakuan 

Rumen, Duta-Max, dan Campuran memiliki grafik penurunan pH yang lebih 

rendah dibandingkan perlakuan dekomposer EM4 dan tanpa dekomposer. 

Sedangkan pH perlakuan tanpa dekomposer dan EM4 diketahui terus meningkat, 

walaupun pada perlakuan dekomposer EM4 terjadi sedikit penurunan pada hari ke 

18. Penurunan pH tersebut diduga mengindikasikan proses terbentuknya asam-

asam organik yang berperan dalam penguraian P ke dalam bentuk tersedia. 

Dugaan tersebut didukung dengan hasil pengamatan yang menunjukkan jumlah P 

tersedia yang dihasilkan pada perlakuan penambahan dekomposer Rumen dan 

dekomposer Campuran tidak saling berbeda nyata, namun secara nyata lebih 

tinggi dibanding perlakuan tanpa dekomposer yang memiliki nilai pH lebih tinggi. 

 

4.2.2.4 Pengaruh Berbagai Dekomposer terhadap Kadar Kalium Pupuk 

Organik Cair Vinasse 

Dalam pupuk organik cair vinasse terdiri dari kalium total dan kalium 

tersedia.  Kalium total adalah jumlah keseluruhan kalium, baik dalam bentuk 

tersedia maupun K dalam bentuk terikat kompleks dengan senyawa organik. 

Sedangkan kalium tersedia adalah kalium dalam bentuk ion atau yang dapat larut 

dalam air yang segera diserap oleh tanaman. 

Berdasarkan Tabel 4.6, kadar K total pada semua perlakuan penambahan 

dekomposer secara nyata lebih tinggi dibandingkan perlakuan tanpa penambahan 

dekomposer. Terjadinya peningkatan kalium pada perlakuan penambahan 

dekomposer diduga juga berasal dari kandungan kalium dalam dekomposer. 

Dekomposer EM4 dan dekomposer Duta-Max mengandung sejumlah K2O yang 

tercantum pada kemasan produk, sedangkan pada dekomposer Rumen  diduga 

terdapat sejumlah kalium yang berasal dari cairan rumen. Jika dibandingkan 

dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011, kadar 

kalium total pada masing-masing perlakuan memenuhi syarat standar mutu pupuk 

cair organik dengan kisaran 3-6% K2O, bahkan pada perlakuan penambahan 

dekomposer memiliki kadar kalium lebih dari 6%. Berikut adalah tabel kadar 

kalium pada pupuk organik cair vinasse dengan berbagai perlakuan dan 

selengkapnya pada Lampiran 8 dan Lampiran 9. 
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Tabel 4.6 Kadar Kalium Pupuk Organik Cair Vinasse dengan Berbagai 

Perlakuan Dekomposer 

Perlakuan 
K total K tersedia 

K2O (%) K (ppm) 

Tanpa dekomposer 5,69 a 592,87 a 

EM4 7,06 b 765,80 a 

Rumen 6,93 b 678,84 a 

Duta-Max 6,80 b 736,81 a 

Campuran (EM4+Rumen+Duta-Max) 6,88 b 742,61 a 

Standar POC 3-6%  

 

 
Keterangan : Data telah diuji dengan BNJ dengan taraf kepercayaan 95%. Huruf yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antar perlakuan dan huruf yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar perlakuan. 

Kalium memiliki valensi satu dan diserap oleh
 
tanaman dalam bentuk ion K

+
 

(Rosmarkan dan Yuwono, 2002). K tersedia dalam pupuk organik cair vinasse 

berasal dari penguraian senyawa K kompleks di dalam vinasse oleh 

mikroorganisme. Berdasarkan Tabel 4.6, kadar kalium tersedia (K
+
) vinasse tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan. Diduga K
+ 

dalam pupuk 

organik cair vinasse dikhelat (dicengkram) oleh senyawa organik. Bahan organik 

memiliki kemampuan berinteraksi dengan ion-ion logam yang bermuatan positif 

(kation) dengan membentuk kompleks bahan organik-logam yang disebut khelat 

(Munawar, 2011). Fenomena ini terjadi juga pada ion kalium yang memiliki 

muatan positif.  Sehingga keberadaan ion kalium dalam bentuk K tersedia di 

dalam pupuk organik cair akan dikhelat oleh senyawa organik yang ada.  

Keberadaan senyawa organik dengan perlakuan penambahan dekomposer 

menjadi semakin meningkat (Tabel 4.7). Diduga peningkatan jumlah senyawa 

organik tersebut juga disertai dengan meningkatnya potensi pengikatan ion-ion 

bermuatan positif seperti K
+
 oleh senyawa organik. K yang terikat oleh senyawa 

organik tersebut menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Selain itu menurut 

Murbandono (1988), di dalam tubuh mikroorganisme (jasad renik) terjadi 

pengikatan beberapa jenis unsur hara terutama N disamping P dan K. Hara 

tersebut akan terlepas kembali bila jasad renik tersebut mati. Diduga K tersedia 

yang dihasilkan selama proses dekomposisi juga digunakan oleh mikroorganisme 

untuk melakukan metabolisme, sehingga pada semua perlakuan menghasilkan 

jumlah K tersedia yang tidak berbeda nyata. 
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4.2.2.5 Pengaruh Berbagai Dekomposer terhadap Kadar C-organik Pupuk 

Organik Cair Vinasse 

Bahan organik merupakan suatu bahan yang mengandung karbon dan satu 

atau lebih zat hara tanaman, selain hidrogen dan atau oksigen (Kertonegoro dan 

Siradz, 2006). Bahan organik rata-rata mengandung 58% C (Suprihati, 2013). 

Sejumlah bahan organik dapat ditemukan dalam vinasse. Bahan organik tersebut 

bersumber dari sisa pengolahan bioetanol dari tetes tebu. 

Tetes tebu merupakan sisa dari proses pengkristalan  gula  pasir  yang  masih  

mengandung  gula  dan asam-asam  organik (Murtagh, 1995 dalam Wardani dan 

Pertiwi, 2013 ). Kandungan gula molase terutama sukrosa berkisar 48-55% 

(Presscott & Dunn, 1959 dalam Sebayang, 2006). Dalam Anonim
2
 (2013), tetes 

tebu juga mengandung kalsium, magnesium, potasium dan besi, mengandung 

kalori yang cukup tinggi karena terdiri dari glukosa dan fruktosa (monosakarida). 

Selain itu juga mengandung disakarida dan karbohidrat yang lain. Dalam proses 

pembuatan bioetanol sukrosa akan diuraikan menjadi monosakarida, kemudian 

monosakarida digunakan oleh mikroorganisme untuk menghasilkan etanol dan 

karbondioksida (Prihandana dkk., 2007).  

Pada pemrosesan bioetanol, produk yang diambil adalah etanol maupun CO2, 

sementara senyawa lainnya dan produk sisa dari pembuatan etanol masih 

tertinggal dalam vinasse. Hal tersebut sependapat dengan hasil analisis 

Simanjuntak
2
 (2013) dan Hidalgo (2009), bahwa dalam vinasse masih 

mengandung bahan organik dan sejumlah hara. Sehingga sumber C-organik pada 

pupuk organik cair vinasse  berasal dari bahan baku vinasse yang digunakan. 

Selain itu melalui proses dekomposisi dengan penambahan berbagai dekomposer, 

juga memberikan peningkatan C-organik pada pupuk organik cair vinasse. Berikut 

adalah kadar C-organik dalam pupuk organik cair vinasse dan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 10. 
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Tabel 4.7 Kadar C-organik Pupuk Organik Cair Vinasse dengan Berbagai 

Perlakuan Dekomposer 

 Perlakuan C-organik (%) 

Tanpa dekomposer 5,45 a 

EM4 7,54 b 

Rumen 7,94 b 

Duta-Max 7,50 b 

Campuran (EM4+Rumen+Duta-Max) 7,68 b 

Standar POC >6% 

 Keterangan : Data telah diuji dengan BNJ dengan taraf kepercayaan 95%. Huruf yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antar perlakuan dan huruf yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar perlakuan. 

Berdasarkan Tabel 4.7 perlakuan dekomposer secara nyata meningkatkan C-

organik pada pupuk organik cair dibandingkan perlakuan tanpa penambahan 

dekomposer. Peningkatan kadar C-organik berasal dari bahan dasar vinasse dan 

penambahan dekomposer. Diketahui bahwa pada kemasan EM4 tercantum 

sejumlah kandungan C-organik dan pada Duta-Max juga mencantumkan 

komposisi dekomposer yang diantaranya adalah ekstrak azola dan ekstrak gula. 

Sedangkan penambahan C-organik pada dekomposer Rumen diduga berasal dari 

cairan rumen sapi.  Dalam Simanungkalit dkk. (2006), pada proses perombakan 

bahan organik, sel mikroba yang mati merupakan sumber hara dan substrat 

mikroorganisme yang hidup. Oleh karena itu, sisa mikroorganisme yang mati juga 

menjadi sumber C-organik. Dari semua perlakuan penambahan dekomposer 

(EM4, Rumen, Duta-Max dan Campuran) menghasilkan kadar C-organik yang 

sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pertanian No. 

70/Permentan/SR.140/10/2011. 

 

4.2.2.6 Pengaruh Berbagai Dekomposer terhadap C/N Pupuk Organik Cair 

Vinasse 

Kualitas hasil akhir dekomposisi bahan organik menjadi pupuk organik selain 

ditentukan oleh unsur hara juga ditetukan oleh nilai C/N. Rasio C/N adalah 

perbandingan antara konsentrasi karbon dan nitrogen dalam pupuk hasil 

dekomposisi. Rasio C/N bahan baku maupun pupuk organik yang dihasilkan akan 

berkaitan dengan aktivitas mikroorganisme dalam proses dekomposisi. Alexander 

(1977) menyatakan dalam proses dekomposisi aerobik, tubuh mikroorganisme 

untuk tumbuh secara optimum memerlukan imbangan rasio C/N dalam tubuhnya 
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sebesar 10:1. Karbon (C) digunakan sebagai sumber energi dan N diperlukan 

untuk pembentukan protein dalam tubuhnya. Sehingga untuk proses pengomposan 

dari material bahan organik secara aerobik memiliki batas rasio terendah 10:1 dan 

paling tinggi 30:1 (De Bertoldi dkk., 1982 dalam Biddlestone and Gray, 1987). 

Sementara itu C/N untuk proses anaerobik adalah 2-5 (Hoorman dan Islam, 2010). 

Sedangkan untuk pupuk organik cair, Menteri Pertanian menetapkan nilai C/N 

pupuk organik cair adalah 1-2, dimana C/N lebih rendah dari pupuk organik 

kompos. Hasil dekomposisi vinasse menjadi pupuk organik cair menghasilkan 

nilai C/N yang ditunjukkan pada Tabel 4.8 dan Lampiran 11. 

Tabel 4.8 C/N Pupuk Organik Cair Vinasse dengan Berbagai Perlakuan 

Dekomposer 

Perlakuan C-org (%) N total (%) C/N 

Tanpa dekomposer 5,45 1,50 3,64 a 

EM4 7,54 2,09 3,61 a 

Rumen 7,94 2,13 3,74 a 

Duta-Max 7,50 1,95 3,86 a 

Campuran (EM4+Rumen+Duta-Max) 7,68 2,07 3,73 a 

Standar POC   1-2 

 Keterangan : Data telah diuji dengan BNJ dengan taraf kepercayaan 95%. Huruf yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antar perlakuan dan huruf yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar perlakuan. 

Jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 

70/Permentan/SR.140/10/2011, ternyata nilai C/N pupuk organik cair vinasse 

pada semua perlakuan melebihi standar C/N pupuk organik cair yang sudah 

ditetapkan. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan (Tabel 4.8), C/N pupuk 

organik cair vinasse yang dihasilkan tidak saling berbeda nyata. Hal ini 

disebabkan penambahan dekomposer mengakibatkan peningkatan kadar C secara 

nyata dibanding perlakuan tanpa dekomposer (Tabel 4.7), namun pada semua 

perlakuan tersebut memiliki N yang masih dibawah standar Peraturan Menteri 

Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 (Tabel 4.4). Kondisi demikian 

mengakibatkan C/N pupuk organik cair memiliki nilai yang lebih tinggi dari 

standar yang sudah ditetapkan. Diduga proses dekomposisi masih berlanjut hingga 

hari ke 21, sehingga masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk 

menghasilkan C/N sesuai standar pupuk cair organik. Selain itu diduga kualitas 
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bahan dasar awal yang memiliki kadar N yang rendah merupakan faktor penyebab 

C/N melebihi peraturan yang sudah ditetapkan.  

Berdasarkan dari seluruh parameter kualitas pupuk organik cair, dapat 

ditetapkan bahwa dekomposer Rumen merupakan dekomposer terbaik untuk 

pembuatan pupuk organik cair vinasse. Penetapan perlakuan terbaik didasarkan 

pada hasil analisis pupuk organik cair vinasse yang paling optimum. Perlakuan 

dekomposer Rumen menghasilkan pupuk organik cair vinasse dengan pH, P2O5, 

K2O, C-organik memenuhi standar Peraturan Menteri Pertanian No. 

70/Permentan/SR.140/10/2011, dan menghasilkan nilai N total tertinggi 

dibandingkan perlakuan lainnya.  

 

4.3 Uji Pupuk Organik Cair Vinasse pada Tanaman Selada Hijau  

Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 menyebutkan 

bahwa pengujian efektivitas pupuk organik adalah kegiatan uji lapang atau rumah 

kaca untuk mengetahui pengaruh dari pupuk organik terhadap pertumbuhan 

dan/atau produktivitas tanaman, efisiensi pemupukan, atau peningkatan kesuburan 

tanah. Untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair vinasse (POC Vinasse) 

dengan berbagai perlakuan dekomposer terhadap tanaman, maka dilakukan 

pengujian pada pertumbuhan dan hasil tanaman selada hijau. Selain itu, analisis 

jaringan dilakukan untuk mengetahui status pemenuhan hara pada tanaman selada 

hijau. 

 

4.3.1 Kecukupan Hara Tanaman Selada Hijau dengan Berbagai Perlakuan 

Pupuk Organik Cair Vinasse 

Tanaman memerlukan unsur hara untuk memenuhi siklus hidupnya. Unsur 

yang diserap oleh tanaman digunakan untuk proses metabolismenya untuk 

menopang pertumbuhan dan hasil. Untuk mengetahui perimbangan hara-hara 

tanaman terhadap pertumbuhan tanaman dapat diketahui melalui analisis jaringan 

daun (Rosmarkan dan Yuwono, 2002).  

Tanaman selada hijau (Lettuce) yang tumbuh secara optimum memiliki 

kisaran kadar hara jaringan berikut ini. 
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Tabel 4.9  Kecukupan Hara Jaringan Tanaman Selada Hijau Berdasarkan 

Berat Kering 

Perlakuan Jumlah 

Nitrogen 2,5-4% 

Fosfor 0,4-0,6% 

Kalium 6-8% 
Sumber : Geraldson dkk. (1973) 

Sementara itu pada tanaman selada hijau yang diaplikasikan pupuk organik cair 

vinasse dengan berbagai perlakuan dekomposer memiliki kadar hara jaringan 

yang beragam. Berikut adalah hasil analisis jaringan tanaman selada hijau yang 

diaplikasikan pupuk organik cair vinasse dengan berbagai dekomposer. 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Jaringan Tanaman Selada Hijau pada Berbagai 

Perlakuan Pupuk Organik Cair (POC) Vinasse  

Perlakuan N (%) P (%) K (%) 

POC vinasse tanpa dekomposer (P1) 2,19 4,89 8,85 

POC vinasse dengan dekomposer EM4 (P2) 2,30 4,99 9,56 

POC vinasse dengan dekomposer Rumen (P3) 2,08 5,09 9,56 

POC vinasse dengan dekomposer Duta-Max (P4) 2,32 4,96 8,85 

POC vinasse dengan dekomposer Campuran (P5) 2,34 5,00 10,30 

Berdasarkan Tabel 4.10, diketahui kadar N pada jaringan tanaman selada 

hijau dengan berbagai perlakuan pupuk organik cair vinasse masih berada 

dibawah standar kecukupan hara jaringan, yaitu dibawah 2,5%. Sedangkan kadar 

P dan K jaringan tanaman selada hijau dengan berbagai perlakuan pupuk organik 

cair vinasse melebihi standar kecukupan hara jaringan tanaman selada. Rendahnya 

N jaringan daun tanaman selada hijau disebabkan oleh nitrogen dari pupuk 

organik cair vinasse yang masih dibawah standar Peraturan Menteri Pertanian No. 

70/Permentan/SR.140/10/2011. Selain itu status hara pada daun juga dipengaruhi 

keadaan hara dalam tanah, sifat hara dalam tanah, macam organ dan letak 

tanaman (Rosmarkan dan Yuwono, 2002). Berikut adalah hasil analisis keadaan 

hara pasir yang dipakai sebagai media tumbuh tanaman selada hijau. 
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Tabel 4.11 Hasil Analisis Media Pasir Tanaman Selada Hijau pada Berbagai 

Perlakuan Pupuk Organik Cair Vinasse 

Parameter Jumlah 

pH 6,41 

K tersedia 6,48 ppm 

P tersedia 4,73 ppm 

N total 0,04% 

NH4
+
 52 ppm 

NO3
-
 67 ppm 

C-org 0,15% 

Bedasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa pasir memiliki unsur hara yang 

terbatas. Penggunaan media tersebut bertujuan agar tanaman memperoleh asupan 

hara utama yang bersumber dari pupuk organik cair vinasse yang diaplikasikan. 

4.3.2 Pengaruh Pupuk Organik Cair Vinasse dengan Berbagai Dekomposer 

terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Selada Hijau 

Pengaruh pemberian pupuk organik cair vinasse (POC Vinasse) dengan 

berbagai dekomposer terhadap tanaman selada hijau diketahui melalui beberapa 

parameter pertumbuhan dan hasil. Parameter pertumbuhan meliputi tinggi 

tanaman, jumlah daun dan jumlah klorofil. Parameter hasil meliputi berat 

berangkasan basah dan berat berangkasan kering tanaman saat panen.  

 

4.3.2.1 Pengaruh Pupuk Organik Cair Vinasse dengan Berbagai Dekomposer 

terhadap Tinggi Tanaman Selada Hijau  

Tinggi tanaman digunakan sebagai indikator pertumbuhan tanaman selada 

hijau. Tinggi tanaman selada hijau selama pertumbuhan hingga umur 35 hari 

setelah tanam (HST) pada setiap perlakuan ditampilkan pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Tinggi Tanaman Selada Hijau 
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Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa perlakuan pupuk organik cair 

vinasse tanpa dekomposer (P1), dengan dekomposer EM4 (P), Rumen (P3), Duta-

Max (P4) dan Campuran (P5)  menghasilkan pola pertumbuhan tinggi tanaman 

yang serupa. Tanaman selada hijau mengalami penambahan tinggi pada tiap 

minggunya, namun hingga umur 35 HST tinggi tanaman selada hijau tidak 

berbeda nyata (lihat Tabel 4.12 dan Lampiran 12). 

Tabel 4.12 Tinggi Tanaman Selada Hijau dengan Berbagai Perlakuan 

Pupuk Organik Cair Vinasse  

Perlakuan                   35 HST 

POC vinasse tanpa dekomposer (P1) 24,06 a 

POC vinasse dengan dekomposer EM4 (P2) 25,89 a 

POC vinasse dengan dekomposer Rumen (P3) 23,94 a 

POC vinasse dengan dekomposer Duta-Max (P4) 25,32 a 

POC vinasse dengan dekomposer Campuran (P5) 25,13 a 
Keterangan : Data telah diuji dengan BNJ dengan taraf kepercayaan 95%. Huruf yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antar perlakuan dan huruf yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar perlakuan. 

Tanaman memerlukan unsur hara untuk melangsungkan pertumbuhan. Unsur 

utama yang dibutuhkan antara lain nitrogen, fosfat, dan kalium (Sarief, 1986). 

Berdasarkan hasil analisis jaringan tanaman selada hijau (Tabel 4.10) diketahui 

bahwa pada semua perlakuan pemberian pupuk cair organik vinasse menghasilkan 

kadar N jaringan dibawah standar kecukupan hara, sedangkan unsur P dan K 

jaringan melebihi standar kecukupan hara. Diduga nitrogen merupakan pembatas 

tanaman, sehingga menyebabkan tinggi tanaman yang tidak berbeda nyata. 

 

4.3.2.2 Pengaruh Pupuk Organik Cair Vinasse dengan Berbagai Dekomposer 

terhadap Jumlah Daun Tanaman Selada Hijau  

Jumlah daun merupakan indikator pertumbuhan tanaman dengan menghitung 

jumlah total daun yang dibentuk oleh tanaman. Jumlah daun tanaman selada hijau 

selama pertumbuhan hingga umur 35 hari setelah tanam (HST) pada setiap 

perlakuan ditampilkan pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Jumlah Daun Tanaman Selada Hijau 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pemberian pupuk organik 

cair vinasse dengan perlakuan tanpa dekomposer (P1), EM4 (P2), Rumen (P3), 

Duta-Max (P4) dan Campuran (P5) menghasilkan pola pertumbuhan jumlah daun 

yang serupa. Pada tiap minggunya tanaman selada hijau mengalami peningkatan 

jumlah daun. Namun pada umur 35 HST, semua perlakuan pemberian pupuk 

organik cair vinasse tidak menunjukan perbedaan secara nyata pada jumlah daun 

tanaman selada hijau (lihat Tabel 4.13 dan Lampiran 13). 

Tabel 4.13 Jumlah Daun Tanaman Selada Hijau dengan Perlakuan Pupuk 

Organik Cair Vinasse 

Keterangan : Data telah diuji dengan BNJ dengan taraf kepercayaan 95%. Huruf yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antar perlakuan dan huruf yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar perlakuan. 

Menurut Darmawan dan Baharsjah (2010), nitrogen bergabung dengan 

karbohidrat membentuk protein untuk pembentukan daun. Berdasarkan Tabel 

4.13, aplikasi berbagai perlakuan pupuk organik cair vinasse menghasilkan 

jumlah daun tanaman selada hijau tidak berbeda nyata pada semua perlakuan. 

Kondisi tersebut diduga karena rendahnya kadar N jaringan tanaman selada hijau 
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yang menjadi faktor pembatas tanaman, sedangkan kadar P dan K melebihi 

standar kecukupan hara.  

 

4.3.2.3 Pengaruh Pupuk Organik Cair Vinasse dengan Berbagai Dekomposer 

terhadap Jumlah Klorofil Selada Hijau 

Jumlah klorofil tanaman selada hijau sebagai indikator pertumbuhan diketahui 

dari hasil rata-rata jumlah klorofil daun bagian atas, tengah dan bawah pada setiap 

tanaman. Hasil perkembangan jumlah klorofil tanaman selada hijau hingga umur 

35 hari setelah tanam (HST) pada setiap perlakuan ditampilkan pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Jumlah Klorofil Tanaman Selada Hijau 

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa perlakuan pemberian pupuk 

organik cair vinasse tanpa dekomposer (P1), dengan dekomposer Rumen (P3) dan 

dekomposer Campuran (P5) menghasilkan pola perkembangan jumlah klorofil 

yang serupa. Jumlah klorofil meningkat hingga umur 28 HST, kemudian jumlah 

klorofil menurun pada umur 35 HST. Sedangkan pada perlakuan pemberian 

pupuk organik cair vinasse dengan dekomposer EM4 (P2) dan Duta-Max (P4) 

menghasilkan pola perkembangan jumlah klorofil yang meningkat hingga umur 

35 HST. Namun perlakuan pupuk organik cair vinasse dengan dekomposer EM4 

(P2) menghasilkan perkembangan jumlah klorofil yang lebih stabil dibandingkan 

perlakuan pupuk organik cair vinasse lainnya (lihat Gambar 4.5). Walaupun 

menghasilkan pola perkembangan jumlah klorofil yang beragam, semua 

perlakuan pemberian pupuk organik cair vinasse tidak menunjukkan perbedaan 
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yang nyata pada jumlah klorofil tanaman selada hijau umur 35 HST (lihat Tabel 

4.14 dan Lampiran 14). 

Tabel 4.14 Klorofil Selada Hijau dengan Perlakuan Pupuk Organik Cair 

Vinasse  

  Perlakuan 35 HST 

 POC vinasse tanpa dekomposer (P1) 12,73 a 

 POC vinasse dengan dekomposer EM4 (P2) 13,75 a 

 POC vinasse dengan dekomposer Rumen (P3) 13,36 a 

 POC vinasse dengan dekomposer Duta-Max (P4) 13,65 a 

 POC vinasse dengan dekomposer Campuran (P5) 13,61 a 
Keterangan : Data telah diuji dengan BNJ dengan taraf kepercayaan 95%. Huruf yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antar perlakuan dan huruf yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar perlakuan. 

Pembentukan klorofil dipengaruhi oleh faktor keturunan, ketersediaan 

oksigen, karbohidrat, cahaya, serta beberapa unsur seperti N, Mg, Fe, dan Mn 

(Darmawan dan Baharsjah, 2010). Rendahnya hara N jaringan tanaman selada 

hijau dengan kadar dibawah standar kecukupan hara (Tabel 4.10) diduga sebagai 

pembatas tanaman. Adanya faktor pembatas tersebut menjadi pemicu jumlah 

klorofil yang saling tidak berbeda nyata diantara semua perlakuan. 

 

4.3.2.4 Pengaruh Pupuk Organik Cair Vinasse dengan Berbagai Dekomposer 

terhadap Berangkasan Tanaman Selada Hijau 

Berat berangkasan tanaman selada hijau bagian atas dan bawah dalam kondisi 

segar maupun kering pada saat panen pada umur 35 HST ditampilkan pada Tabel 

4.15. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15, 16, 17 dan 18 

Tabel 4.15 Berangkasan Selada Hijau dengan Perlakuan Pupuk Organik 

Cair Vinasse 

Perlakuan 
Berangkasan atas  Berangkasan bawah 

Segar Kering Segar Kering 

POC vinasse tanpa dekomposer (P1) 49,27 a 2,53 a 3,38 a 0,26 a 

POC vinasse dengan dekomposer 

EM4 (P2) 
55,55 a 2,65 a 3,53 a 0,28 a 

POC vinasse dengan dekomposer 

Rumen (P3) 
45,20 a 2,31 a 3,52 a 0,26 a 

POC vinasse dengan dekomposer 

Duta-Max (P4) 
49,60 a 2,68 a 3,21 a 0,27 a 

POC vinasse dengan dekomposer 

Campuran (P5) 
51,59 a 2,58 a 3,45 a 0,26 a 

Keterangan : Data telah diuji dengan BNJ dengan taraf kepercayaan 95%. Huruf yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan antar perlakuan dan huruf yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar perlakuan. 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tanaman selada hijau pada semua 

perlakuan pupuk organik cair vinasse tidak berbeda nyata terhadap berat 

berangkasan bawah dan berat berangkasan atas tanaman selada hijau dalam 

kondisi segar maupun kering. Diduga kondisi tersebut terjadi karena adanya 

faktor pembatas tanaman. Hukum minimum menyebutkan bahwa hasil suatu 

tanaman dibatasi oleh kekahatan dari satu unsur hara esensial yang jumlahnya 

paling sedikit, meskipun unsur-unsur lainnya berada dalam jumlah yang cukup 

(Munawar, 2011). Diketahui berdasarkan data analisis jaringan pada tanaman 

selada hijau (Tabel 4.9) belum memenuhi standar kecukupan hara N, sedangkan 

kadar P dan K jaringan tanaman melebihi standar kecukupan hara. Sehingga 

nitrogen menjadi faktor pembatas dalam pertumbuhan dan hasil tanaman selada 

hijau. Hal ini sesuai dengan pernyataan Campbell dkk. (2003) bahwa diantara 

semua unsur mineral, nitrogen adalah mineral yang paling sering membatasi 

pertumbuhan tumbuhan dan produksi tanaman.  

 


