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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil pengamatan dalam melakukan penelitian inimeliputi hasil 

pengamatan selintas dan pengamatan utama.  

 

4.1 Pengamatan Selintas 

Pengamatan selintas adalah jenis pengamatan yang dilakukan diluar 

pengamatan utama serta digunakan untuk mendukung pengamatan utama. 

Pengamatan selintas ini meliputi kondisi cuaca selama penelitian, kandungan hara 

tanah sebelum dan sesudah diberi perlakuan dan kandungan hara baglog jamur 

sebelum diaplikasikan ke tanah. 

 

4.1.1 Curah Hujan, Temperatur Udara dan Kelembaban Udara. 

Unsur cuaca yang diamati meliputi : Temperatur udara maksimum dan 

minimum, kelembaban udara dan curah hujan. Ringkasan data cuaca selama 

penelitian disajikan pada Tabel 4.1, sedangkan data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 1. 

Tabel 4.1 Data Cuaca Selama Penelitian. 
No   Bulan   Rataan  Temperatur           Rataan                Jumlah Curah 

                       Udara (
0
C)      kelembaban Hujan (mm) 

    Min     Max  Udara (%) 

 

  1    Desember  2013  17.38      31.75            78.06                   165 

  2    Januari   2014  16.94      32.44 78.31      996 

 
Sumber : Data Sekunder dan data diambil dari stasiun klimatologi Kebun Salaran, Fakultas Pertanian dan 

Bisnis UKSW 
 

Berdasarkan data cuaca pada Tabel 4.1 terlihat keadaan cuaca selama 

penelitian pada bulan Desember 2013 dengan rataan temperatur udara minimum 

17.38
0
C dan makimum 31.75

0
C sedangkan pada bulan Januari2014 temperatur 

udara minimum 16.94
0
C dan makimum 32.44

0
C. Data curah hujan yang di ambil 

selama penelitian di daerah Salaran pada bulan Desember 2013 dengan curah 

hujan 165 mm dan pada bulan Januari  2014 dengan curah hujan 996 mm.  
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4.1.2 Hasil Analisis Tanah Sebelum dan Setelah Penelitian 

Pemberian dosis pupuk baglog jamur tiram pada budidaya tanaman sawi 

sendok dapat memperbaiki sifat tanah. Dari hasil pengamatan diketahui 

peningkatan beberapa karakteristik tanah akibat penambahan pemberian dosis 

baglog jamur tiram dapat dilihat pada Tabel 4.2 

 

Tabel 4.2  Hasil Analisis Tanah Sebelum Penelitian. 

Sampel  N total  P tersedia  K tersedia  Bahan  pH-H20   

Tanah   (%)  (ppm)  (ppm)  Organik (%)       

 

I   0.02   187.43  81.80   6.94      6.5  
Metode : N kjeldahl, P Bray II, K Larut dalam air, BO Berdasarkan oksidasi unsur C 
 

Berdasarkan analisis yang dilakukan kandungan N, P, K, BO dan pH tanah 

sebelum penelitian (Tabel 4.2) tanah yang digunakan untuk penelitian memiliki 

kandunganN total sebesar 0.02%, P tersedia sebesar 187.43 ppm, K tersedia 

sebesar 81.80ppm, bahan organik sebesar 6.94 % dan pH dengan nilai 6.5. 

 

4.1.3 Hasil Analisis Tanah Setelah Penelitian. 

Analisis tanah setelah penelitiandilakukan di Labolatorium Tanah Fakultas 

Pertaniandan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.Berikut ini adalah tabel 

yang menunjukan hasil analisis tanah yang meliputi N, P, K, BO dan pH. 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Tanah Setelah Penelitian. 

Dosis pupuk  N total           P tersedia           K tersedia           Bahan            pH– H20 

   (Ton ha
-1

)         (%)               (ppm)              (ppm)           Organik (%)   

        0    0.01  129.84    91.45  6.97  7.1 

        5    0.03   184.13  119.82  7.89  7.2 

       10   0.34   144.19  115.68  7.13  7.1 

       15   0.10   215.09  122.38  7.55  7.3 

       20   0.45   161.61    60.98  7.60  7.1 

       25   0.05   235.99    59.99  7.91  7.1 
Keterangan: Datadiambil 25 HST selengkapnya data pada Lampiran 2.  

Metode : N kjeldahl, P Bray II, K Larut dalam air, BO Berdasarkan oksidasi unsur C 

 

 Berdasarkan hasil analisis tanah yang dilakukan setelah perlakuan, 

menunjukkan kandungan N totalberkisar antara 0.01% sampai 0.45%, kandungan 

P tersedia berkisar antara 129.84 ppm sampai 235.99 ppm, kandungan K tersedia 

berkisar antara 59.99 ppm sampai 122.38 ppm, kandungan bahan organik berkisar 

antara 6.97 % sampai 7.91%, dan nilai pH berkisar 7.1 sampai 7.3.Dari hasil 

analisis tanah setelah perlakuan dapat dilihat bahwa penambahan pupuk organik 
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baglog jamur tiram terjadi penambahan unsur hara N, P, K dan Bahan organik 

dibanding pada tanah yang tidak diberi penambahan pupuk organik baglog jamur 

tiram.Kandungan unsur hara N total tertinggi pada dosis 20 ton ha
-1

, P tersedia 

tertingi diperolah pada dosis 25 ton ha
-1

, K tersedia tertinggi pada dosis 15 ton ha
-

1
, kandungan Bahan Organik tertinggi pada dosis 25 ton ha

-1
. 

 

4.1.4 Karakteristik Pupuk Organik Baglog Jamur Tiram. 

Pupuk organik merupakan pupuk yang penting dalam menciptakan 

kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia, maupun biologi tanah. Hasil analisis 

pupuk baglog jamur tiram dapat dilihat pada Tabel 4.4.  

 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Pupuk Organik Baglog Jamur Tiram. 

Kandungan hara         N Total(%)P205(%)K20 (%)       C-Organik (%) 

Baglog Jamur Tiram       0,14 0,15  0,29 20,89 

Metode : N: kjeldahl.P: ekstrak HCL 25%. K: ekstrak HCL 25%. BO:Berdasarkan unsur C(sumber: Balai 

Penelitian Tanah, 2005) 

 

 Berdasarkan kandungan N, P, K, C-Organik pada pupuk organik baglog 

jamur tiram  (Tabel 4.4) menunjukkan N total sebesar 0,14 %, P205  sebesar 0,15 

%, K20 sebesar 0,29 % dan C-organik sebesar 20,89 %. 

 

4.1.5 Analisis Jaringan Tanaman 

Pupuk organik mampu menyediakan sejumlah unsur hara bagi tanaman. 

Hal ini terilihat pada Tabel 4.5 menunjukan dengan adanya penambahan pupuk 

organik baglog jamur tiram terjadi peningkatan serapan hara N, P dan K oleh 

tanaman. Adapun hasil analisis jaringan tanaman dapat di lihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Jaringan Tanaman 

 

Dosis pupuk(Ton ha
-1

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

 

 0   1.13  0.09  0.06 

 5   1.88  0.04  0.45 

10   2.25  0.28  0.60 

15   1.27  0.11  1.01 

20   4.39  0.06  0.62 

25   2.11  0.30  0.60 
Keterangan : Data diambil 25 HST, dari organ daun. 
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Berdasarkan hasil analisis jaringan tanamanpada Tabel 4.5 menunjukan 

kandungan N dalam jaringan tanaman berkisar antara 1.13% sampai 4.39%, 

kandungan Pdalam jaringan tanaman berkisar antara 0.04% sampai 

0.30%,kandungan K dalam jaringan tanaman berkisar antara 0,06% sampai 

1.01%. 

 

4.2 Pengamatan Utama 

Pengamatan utama meliputi komponen pertumbuhan dan hasil tanaman 

sawi sendok, yaitu berat basah akar, berat kering akar, panjang tanaman, jumlah 

daun, berat basah daun, berat kering daun, dan produksi. Data yang diperoleh 

pada pengamatan utama dianalisis mengunakan metode sidik ragam ( Uji F 5% ). 

Untuk mengetahui ada tidaknya beda nyata antar perlakuan digunakan uji beda 

nyata jujur (BNJ) pada selang kepercayaan 95 %. Data hasil pengamatan utama 

disajikan di dalam tabel dalam bentuk angka yang diikuti kode huruf. 

 

4.2.1 Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Baglog Jamur Tiram Terhadap 

Pertumbuhan Tanaman Sawi Sendok. 

 

  Pertumbuhan tanaman sawi sendok diamati melalui komponenberat basah 

akar, berat kering akar, panjangtanaman, jumlah daun, berat basah daun, berat 

kering daun. Data analisis sidik ragam dan BNJ 5% pada komponen pertumbuhan 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

 

4.2.1.1 Berat Basah Akar 

Data berat basah akar adalah hasil dari penimbangan berat segar akar 

tanaman bagian bawahdari setiap perlakuan yang dilakukan setelah panen. Hasil 

pengamatan pengaruh baglog jamur tiram terhadap berat basah akar sawi sendok 

disajikan pada Tabel 4.6.data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2. 
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Tabel 4.6. Perlakuan Berbagai Dosis Pupuk Organik Baglog Jamur Tiram 

Terhadap Berat Basah Akar Tanaman Sawi Sendok 
Dosis baglog Jamur tiram (Ton ha

-1
) Berat basah akar pertanaman (g) 

 0       0.91a   

 5       2.00 ab  

10       1.66 ab  

15       3.27 b   

20       2.75 b   

25       3.26 b    
Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan pengaruh yang tidak   berbeda 

nyata antar perlakuan, sedangkan angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda 

menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata antar perlakuan menurut Uji BNJ 5%. Kode huruf 

diperoleh dari analisis data transformasi  𝑥 + 0,5 

 

Dari Tabel 4.6 diketahui bahwa pemberian dosis pupuk organik baglog 

jamur tiram dosis15 ton ha
-1

secara nyatamampu meningkatkan berat basah akar 

pertanaman dibanding 0 ton ha
-1

, pada dosis 5 dan 10 ton ha
-1

 belum mampu 

meningkatkan berat basah akar dibandingkan 15 ton
-1

, namun peningkatan dosis 

berikutnya hingga 25 ton ha
-1

 tidak memberikan peningkatan secara nyata 

terhadap berat basah akar bila dibanding 15 ton ha
-1

. Berdasarkan Tabel 4.6 

menunjukan bahwa pemberian pupuk organik baglog jamur tiram 15 ton ha
-1

 

adalah dosis ideal yang mampu meningkatkan berat basah akar.  

Pupuk organik baglog jamur tiram adalah sebagai pupuk sumber utama 

bahan organik tanah (Tabel 4.4) sehingga dengan pemberian pupuk organik 

baglog jamurtiram didalam tanah terjadi peningkatan bahan organik tanah (Tabel 

4.3). Bahan organik tanah berperan terhadap perubahan karakteristik fisik, 

kimiawi dan biologi tanah sehingga menentukan status kesuburan tanah. Bahan 

organik tanah secara fisik berpengaruh terhadap bobot isi, ruang pori tanah, daya 

mengikat air dan porositas (Helmi, 2009). Secara kimiawi, bahan organik 

tanahberperan dalam menentukan kapasitas pertukaran kation sehingga 

berpengaruh penting terhadap ketersedian unsurhara dalam tanah (Sarief, 1989). 

Bahan organik tanah secara biologis mampu meningkatkan jumlah maupun 

keragaman organisme dan mikro organisme yang hidup dalam tanah sehingga 

secara tidak langsung mempengaruhi proses pembusukan dan pelapukan material 

tanah(Fransisca, 2009). Menurut Prihatini (2000) pengaruh sifat fisik dari 

perlakuan media tanam untuk menahan sejumlah air yang mampu memberikan 

kelembaban yang merata bagi perkembangan perakaran tanaman dan serapan air 

oleh akar yang tinggi dapat mempengarui berat basah akar tanaman.  
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Berdasarkan Tabel 4.6 perlakuan 15 ton ha
-1

 pupuk organik baglog 

jamur tiram adalah dosis yang optimum terhadap peningkatan berat basah akar. 

Hal ini dapat terjadi karena dengan penambahan pupuk organik baglog jamur 

tiram telah terjadi peningkatan nitrogen, fosfat, kalium  tersedia di dalam tanah 

dan di dalam  jaringan tanaman. Tingginya nitrogen, fosfat dan kalium pada 

jaringan tanaman berpengaruh pada berat basah akar, karena keberadaannitrogen, 

phospat dan kalium akan mempengarui proses pertumbuhan pada sel-sel meristem 

akar, pada akhirnya berat basah akar akan meningkat (Mas’ud, 1992; Sarief 

E,.1989) 

 

Gambar 4.1. Grafik hubungan antara Dosis Pupuk Organik Baglog Jamur Tiram 

dengan Berat Basah Akar. 

 

Seperti yang terlihat pada Gambar4.1 menunjukan peningkatan dosis 

pupuk organik baglog jamur tiram berikutnya hingga 25 tonha
-1

 tidak memberikan 

pengaruh secara nyata terhadap berat basah akar, dikarenakan dosis 15 ton ha
-

1
adalah dosis yang efektif terhadap peningkatan berat basah akar. Kondisi ini 

didukung pada Tabel 4.3 dan 4.5 dimanadengan penambahan pupuk organik 

baglog jamur tiram tidak disertai juga dengan penambahan nitrogen, phospat dan 

kalium tersedia di dalam tanah dan fosfat, kalium di jaringan tanaman. Oleh 

karena itu berat basah akar tidak berbeda antara perlakuan 15, 20 dan 25 tonha
-1

. 

 

4.2.1.2 Berat Kering Akar  

Data berat kering akar diperoleh dari hasil penimbangan tanaman bagian 

bawah (akar) setelah dikeringkan dengan oven, sampai mencapai berat konstan. 

Hasil pengamatan terhadap berat kering akar sawi sendok disajikan pada Tabel 

4.7.data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

 

0,00

2,00

4,00

0 5 10 15 20 25 30

Berat Basah Akar



23 

 

Tabel 4.7 Perlakuan Berbagai Dosis Pupuk Organik Baglog Jamur TiramTerhadap 

Berat Kering Akar Tanaman Sawi Sendok  
Dosis baglog jamur tiram (Ton ha

-1
)  Berat kering akar pertanaman (g) 

   0     0.22a   

  5      0.54b   

10      0.50 ab   

  15      0.76 b   

  20      0.68 b  

  25      0.90 b  
Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan pengaruh yang tidak   berbeda 

nyata antar perlakuan, sedangkan angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda 

menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata antar perlakuan menurut Uji BNJ 5%. Kode huruf 

diperoleh dari analisis data transformasi   𝑥 + 0,5 
 

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa pemberian dosis pupuk organik 

baglog jamur tiram pada dosis 5 ton ha
-1 

secara nyata mampu meningkatkan berat 

kering akar dibandingkan perlakuan 0 ton ha
-1

, namun peningkatan dosis 

berikutnya hingga 25 ton ha
-1

 tidak memberikan peningkatan secara nyata 

terhadap berat kering akar jika dibandingkan dengan 5 ton ha
-1

. Penambahan dosis 

pupuk organik baglog jamur tiram berpengaruh pada ketersediaan kandungan 

bahan organik, nitrogen, fosfat dan kalium dalam tanah (Tabel 4.3) serta 

peningkatan kadungannitrogen, dan kalium di jaringan tanaman ( Tabel 4.5). 

Tingginya nitrogen dan kalium pada jaringan tanaman berpengaruh pada berat 

kering akar, karena keberadan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfat dan 

kalium akan mempengarui proses pertumbuhan pada sel-sel maristem akar, pada 

akhirnya berat kering akar akan meningkat (Mas’ud, 1992).  

Menurut Sangap (1998)pada tanaman sawi sendok, asimilat hasil 

fotosintesisdominan ditranslokasikan di bagian apikal, sehinggaapabila asimilat 

sudah tercukupi di bagian pucuk daun kemudian akan ditranslokasikan  ke akar. 

Kondisi demikian yang menjadikan berbagai perlakuan pupuk organik baglog 

jamur tiram (5,10,15,20 dan 25 ton ha
-1

) tidak memberikan pengaruh pada berat 

kering akar. 

 

4.2.1.3 Tinggi Tanaman 

 

Tinggi tanaman adalah panjang dari organ batang dan daun yang diukur 

dari pangkal batangsampai ujung daun yang terpanjang. Hasilrata-rata 

pengamatan berbagai dosis pupuk organik baglog jamur tiram terhadap tinggi 
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tanaman sawi sendok disajikan pada Tabel 4.8,data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 2. 

 

Tabel 4.8 Tinggi Tanaman Sawi Sendok yang Diberi Perlakuan Berbagai        

DosisPupuk Organik Baglog Jamur Tiram. 

 
 Dosis baglog jamur tiram (Ton ha

-1
)    Tinggitanaman(cm) 

  0       12.81a   

  5       17.75b  

  10       17.59b  

  15       18.75b  

  20       18.00b  

  25       19.09b   
Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata antar perlakuan, sedangkan angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda 

menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata antar perlakuan menurut Uji BNJ5%. 

 

Dari Tabel 4.8 diketahui bahwa pemberian dosis pupuk organik baglog 

jamur tiram pada dosis 5 ton ha
-1

 secara nyata mampu meningkatkan tinggi 

tanaman dibandingkan dengan dosis 0 ton ha
-1

, namun peningkatan dosis 

berikutnya hingga 25 ton ha
-1

tidak memberikan peningkatan secara nyata terhadap 

tinggi tanaman jika dibandingkan dengan dosis 5 ton ha
-1

. Pupuk organik baglog 

jamur tiram adalah sebagai sumber utama bahan organik tanah (Tabel 4.4) 

sehingga dengan pemberian pupuk organik baglog jamur tiram di dalam tanah 

terjadi peningkatan unsur hara dalam tanah nitrogen, fosfat, kalium dan bahan 

organik tanah (Tabel 4.3). Peningkatan kandungan bahan organik tanah  pada 

pemberian  pupuk organik baglog jamur tiram mengakibatkan tanah mampu 

menyediakan unsur hara. Tingginya nitrogen dan kalium pada jaringan tanaman 

berpengaruh pada tinggi tanaman, karena keberadaan nitrogen, fosfat dan kalium 

akan mempengarui proses pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu pembentukan sel-

sel baru seperti daun, cabang dan mengganti sel-sel yang rusak (Susetya, 1996). 

Tingginya nitrogen,fosfatdan kalium pada jaringan tanaman berpengaruh terhadap 

proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dimana jaringan maristem 

tanaman akan melakukan pembelahan sel lebih maksimal dan memacu 

bertambahnya tinggi tanaman. Indikator pertumbuhan tanaman akansangat mudah 

terlihat dari perubahan tinggi tanaman. Seperti yang dinyatakan oleh Taufik 

(2011) bahwa tinggi tanaman memberikan respon  atau pengaruh paling cepat 

pada pertumbuhan tanaman. 
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Pada perlakuan 5 hingga 25 ton ha
-1

 tidak saling berbeda nyata pada 

tinggi tanaman. Hal ini dikarenakan kandungan kalium pada jaringan tanaman 

untuk perlakuan 5 hingga 25 ton ha
-1 

berada pada harkat yang sama (Tabel 4.5).  

seperti yang dinyatakan Wals Leo M. (1973) untuk tanaman sawi sendok 

kecukupan hara dalam jaringan tanaman adalah 3-4 % untuk N 0,3-0,5 % untuk P 

dan 3-4 % untuk K. Berdasarkan dari Tabel 4.5 menunjukan bahwa pertumbuhan 

tanaman dibatasi oleh kandungan K di dalam jaringan tanaman baik pada 

perlakuan 5 hingga 25 ton ha
-1

 pupuk organik baglog jamur tiram, sehingga tinggi 

tanaman tidak saling berbeda nyata. 

 

4.2.1.4 Jumlah Daun 

Jumlah daun adalah banyaknyadaun per tanaman yang muncul mulai dari 

batas kotiledon hingga daun sempurna termasuk daun yang gugur (rusak atau 

menguning). Hasil pengamatan terhadap jumlah daun tanaman sawi sendokyang 

diberi dosis pupuk organik baglog jamur tiram dapat dilihat pada Tabel 4.9,data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2. 

 
Tabel 4.9 Jumlah Daun Tanaman Sawi Sendok yang Diberi Perlakuan Berbagai 

Dosis Pupuk Organik Baglog Jamur Tiram. 

 
Dosis baglog jamur tiram (Ton ha

-1
)              Jumlah daun (Helai) 

 

            0       9.82a 

            5       11.08b 

           10       11.42b 

           15       11.28b 

           20       11.38b 

           25       12.26b 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata antar perlakuan, sedangkan angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda 

menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata antar perlakuan menurut Uji BNJ5%. 

 

Dari Tabel 4.9 diketahui bahwa pemberian dosis pupuk organik baglog 

jamur tiram pada dosis 5 ton ha
-1

 secara nyata mampu meningkatkan jumlah 

daundibandingkan dosis 0 ton ha
-1

, namun peningkatan dosis berikutnya hingga 

25 tonha
-1

 tidak memberikan peningkatan secara nyata terhadap jumlah daun bila 

dibanding 5 ton ha
-1

. Pupuk organik baglog jamur tiram adalah sebagai pupuk 

sumber utama bahan organik tanah (Tabel 4.4). Peningkatan nilai bahan organik 

tanah pada penambahan dosis pupuk organik baglog jamur tiram mengakibatkan 
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terjadinya perubahan karakteristik tanah secara fisik, kimiawi dan biologi tanah, 

sehingga dapat menentukan status kesuburan tanah. Hal ini tampak pada Tabel 4.3 

dengan pemberian pupuk organik baglog jamur tiram pada dosis 5 ton ha
-1 

mampu 

meningkatkan kandungan hara kalium, nitrogen dan fosfatdi dalam tanah, dan 

tingginya kandungan nitrogen, dan kalium di jaringan tanaman (Tabel 4.5). Unsur 

hara nitrogen, fosfatdan kalium bermanfaat untuk pertumbuhan vegetatif tanaman 

yaitu pembentukan sel-sel baru seperti daun, cabang dan menganti sel-sel yang 

rusak (Susetya, 1996). Pertumbuhan tanaman sawi sendok dipengaruhi oleh 

penyerapan unsur hara oleh tanaman tersebut terutama nitrogen, disamping itu 

unsur nitrogen sebagai pembentuk protein yang merupakan bahan dasar 

pembentukan sel sehingga jumlah daun yang terbentuk semakin banyak (Sugiarti, 

2010). 

Penambahan jumlah daun tanaman dipengaruhi penambahan dan 

diferensiasi  sel-sel meristematik. Oleh karena itu bagian meristematik tanaman 

akan memberi penambahan organ-organ tanaman seperti daun dan bunga. 

Jaringan meristem diujung batang menghasilkan sel-sel baru dan menumbuhkan 

primordial daun yang kelak tumbuh menjadi daun. Hal itu menyebabkan daun 

tumbuh diatas meristem ujung pembentuknya. Perkembangan jaringan meristem 

akan dipengaruhi kandungan unsur hara yang ada di dalam tanaman seperti N, P 

dan K. Menurut  Wals leo M (1973) menyatakan untuk tanaman sawi sendok 

kecukupan hara dalam jaringan tanaman adalah 3-4% untuk N 0,3-0,5% untuk P 

dan 3-4% untuk K. Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukan kalium pada jaringan 

tanaman untuk perlakuan5 hingga 25 ton ha
-1 

berada pada harkat yang sama, serta 

kandungan kalium jauh dibawah harkat kecukupan (Tabel 4.5), sehingga 

pertumbuhan tanaman dibatasi oleh kandungan K di dalam jaringan tanaman baik 

pada perlakuan 5 hingga 25 ton ha
-1

, akibatnya jumlah daun tanaman sawi sendok 

menjadi tidak berbeda nyata. 

 

4.2.1.5 Berat Basah Daun  

 Berat basah daun pertanaman adalah berat pertanaman sampel bagian atas 

tanaman (daun) yang ditimbang dalam satuan gram dan dilakukan setelah 

pemanenan. Hasil pengamatan terhadap berat basah daun tanaman sawi 
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sendokyang diberi dosis pupuk organik baglog jamur tiram dapat dilihat pada 

Tabel 4.10,data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

Tabel 4.10  Berat Basah Daun Tanaman Sawi Sendok yang Diberi Perlakuan 

Berbagai Dosis Pupuk Organik Baglog Jamur Tiram 
Dosis baglog jamur tiram (Ton ha

-1
)                       Berat basah daun (g)/pertanaman 

 0         14.92 a 

 5         54.71 b        

10         78.07 bc 

15         92.39 cd 

20       104.42 cd 

25       121.59 d 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata antar perlakuan, dengan metode transformasi logaritma. Sedangkan angka-angka yang 

diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata antar perlakuan 

menurut Uji BNJ5%. 

Dari Tabel 4.10 diketahui bahwa pemberian dosis pupuk organik baglog 

jamur tiram pada dosis 5 ton ha
-1

 mampusecara nyata meningkatkan berat basah 

daun dibandingkan dengan dosis 0 ton ha
-1

, namun peningkatan dosis sampai 25 

ton ha
-1

 juga memberikan perbedaan secara nyata dibandingkan dengan dosis 0 

ton ha
-1

, akan tetapi tidak berbeda secara nyata dengan dosis 15 ton ha
-1

. Pupuk 

organik baglog jamur tiram adalah sebagai sumber bahan organik tanah (Tabel 

4.4)yang mampu meningkatkan unsur harafosfor, kalium, dannitrogen (Buckman 

dan Brady, 1982). Pada Tabel 4.3 menunjukan pemberian pupuk organik baglog 

jamur tiram mampu meningkatkan kandungan hara nitrogen, fosfat dan kalium 

pada tanah dan tingginya serapan nitrogen dan kalium dijaringan tanaman (Tabel 

4.5). Menurut Nyakpa (1988) tersedianya nitrogen dalam jaringan tanaman dan 

karbohidrat yang cukup, akan meningkatkan sintesis asam amino serta 

meningkatkan protein dan enzim-enzim yang berperan dalam proses 

pertumbuhan, seperti peningkatan protoplasma sebagai penyusun sel, sehingga 

jumlah sel meningkat. Peningkatan dalam sintesis protein juga akan meningkatkan 

proses pembelahan dan pemanjangan sel di dalam daun, hal itu akan 

meningkatkan jumlah daun pada tanaman, sehingga akan meningkatkan berat 

basah daun (Hakim,1991). Menurut Mas’ud (1993)unsur P berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman terutama transfer energi dalam bentuk ATP. Dengan 

adanya ATP, maka tanaman dapat melakukan berbagai proses metabolisme, 

dimana hasil dari proses metabolisme ini dapat digunakan tanaman untuk 
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mendukung pertumbuhan tanaman. Unsur K bukan merupakan unsur penyusun 

jaringan tanaman, tetapi berperan dalam proses metabolik dalam sel, pembentukan 

pati, mengaktifkan enzim dan mempengaruhi penyerapan unsur-unsur lain dalam 

sel (Kusumaningrum dkk., 2007). 

Dari Tabel 4.10 menunjukan perlakuan 15, 20 dan 25 ton ha
-1 

tidak 

saling berbeda nyata terhadap peningkatan berat basah daun. Berdasarkan gambar 

4.5 menunjukan perlakuan 15 ton ha
-1

 adalah dosis yang efektif untuk peningkatan 

berat basah daun. Kondisi ini terjadi karena pada dosis 15 ton ha
-1

 mampu 

memberikan kalium tersedia tanah tertinggi, fosfat tersedia tanah tertinggi, 

nitrogen tersedia tanah tertinggi  dan serapan jaringan tanaman terhadap kalium. 

 

 

Gambar 4.5. Grafik Hubungan Antara Dosis Pupuk Organik  Baglog Jamur Tiram 

dengan Berat Basah Daun. 

 

4.2.1.6 Berat Kering Daun 

Berat kering daun adalah berat pertanaman sampel bagian atas (daun) yang 

telah dikeringkan dengan cara dioven hingga berat konstan dan dilakukan setelah 

pemanenan. Hasil pengamatan terhadap berat kering daun tanaman sawi 

sendokyang diberi dosis pupuk organik baglog jamur tiram dapat dilihat pada 

Tabel 4.11, data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

Tabel 4.11  Berat Kering Daun Tanaman Sawi Sendok yang Diberi Perlakuan   

Berbagai Dosis Pupuk Organik Baglog Jamur Tiram 
Dosis baglog jamur tiram (Ton ha

-1
)                         Berat kering daun (g)/pertanaman 

 0         2.18 a        

 5       12.87 ab     

10       12.36 ab   

15       35.68 b   

20       32.32 b  

25       26.39 b 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata antar perlakuan, dengan metode transformasi logaritma. Sedangkan angka-angka yang 

diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata antar perlakuan 

menurut Uji BNJ 5%. 
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 Dari Tabel 4.11 diketahui bahwa pemberian dosis pupuk organik baglog 

jamur tiram dosis15 ton ha
-1

 secara nyata mampu meningkatkan berat kering daun 

pertanaman dibanding 0 ton ha
-1

, pada dosis 5 dan 10 ton ha
-1

 belum mampu 

meningkatkan berat kering daun dibanding 15 ton ha
-1

, namun peningkatan dosis 

berikutnya hingga 25 ton ha
-1

 tidak memberikan peningkatan secara nyata 

terhadap berat kering daun bila dibanding 15 ton ha
-1

. Hal ini dikarenakan pupuk 

organik baglog jamur tiram bepengaruh pada penambahan bahan organik tanah 

(Tabel 4.3), kandungan bahan organik tanah berpengaruh terhadap sifat fisik, 

kima dan biologi tanah (Sarief1989). Pada Tabel 4.3 menunjukan 

pemberianpupuk organik baglog jamur tiram pada dosis 15 ton ha
-1

 mampu 

meningkatkan kandungan hara nitrogen, fosfat dan  kalium pada tanah dan 

tingginya serapan nitrogen,fosfat dan kalium dijaringan tanaman (Tabel 

4.5).Tersedianya nitrogen dalam jaringan tanaman akan mampu meningkatkan 

komponen penyusun senyawa organik dan unsur hara, dari unsur ini (dalam 

bentuk ion organik) akan disirkulasi di dalam tubuh tumbuhansenyawa organik 

tersebut merupakan hasil dari proses fotosintesis. Disamping itu berat kering 

tanaman merupakan keseimbangan antara pengambilan C02 (Fotosintesis) dan 

pengeluaran 02 (Respirasi). Secara fisiologi, dalam proses fotosintesis di dalam 

daun terjadi reaksi terang, dimana energi cahaya diubah menjadi energi kimia 

yaitu NADPH dan ATP (Adenosine tripospat), senyawa ini yang kemudian 

digunakan untuk mereduksi CO2 menjadi senyawa organik yang menghasilkan 

berat kering daun. (Gardner dkk,.1991) menurut Dwidjoseputro (1985) protein 

merupakan bagian penting di dalam plasma suatu sel dan sebagai konstituen, 

peningkatan dalamsintesis protein juga akan meningkatkan proses pembelahan 

dan pemanjangan sel di dalam daun, untuk mendukung perkembangan dan 

pertumbuhan tanaman sehingga meningkatkan aktivitas fotosintesis yang 

menghasilkan fotosintat yangterakumulasi dari jaringan tanaman yang 

berpengaruh pada peningkatan karbohidrat yang cukup, akan meningkatkan 

sintesis asam amino serta meningkatkan protein dan enzim-enzim yang berperan 

dalam proses pertumbuhan, sepeti peningkatan protoplasma sebagai penyusun sel 

(Hakim,1991) 
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Gambar 4.6. Grafik Hubungan Antara Dosis Pupuk Organik 

Baglog Jamur Tiram dengan berat kering daun. 

 

Seperti yang terlihat pada gambar 4.6 menunjukan bahwa dosis pupuk 

organik baglog jamur tiram pada dosis 15 ton ha
-1

 menunjukan secara nyata 

terhadap berat kering daun dan antara perlakuan 15, 20 dan 25 ton ha
-1

tidak bisa 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat kering daun. Dikarenakan 

penambahan pupuk organik baglog jamur tiram tidak disertai dengan penambahan 

nitrogen,fosfatdan kalium tersedia di dalam tanah dan di jaringan tanaman
. 

Sehingga berat kering tanaman tidak berbeda antara perlakuan 5, 10, 20 dan 25 

ton ha
-1

. 

 

4.2.2 Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Baglog Jamur Tiram Terhadap 

Hasil Tanaman Sawi Sendok. 

 

Hasil tanaman sawi sendok diamati dari berat basah bagian atas tanaman 

(daun dan batangnya) yang telah melalui penyortiran dari organ organ yang rusak 

sehingga hasil adalah berat basah dari tanaman yang layak dijual (mempunyai 

nilai ekonomis). Hasil dari pemberian dosis pupuk organik baglog jamur tiram 

terhadap hasil tanaman sawi sendok memberikan pengaruh berbeda nyata, yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.12 data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3. 

 
Tabel 4.12 Hasil Tanaman Sawi Sendok Perpetak yang Diberi Perlakuan Berbagai 

Dosis Pupuk Organik Baglog Jamur Tiram. 
Dosis baglog jamur tiram (Ton ha

-1
)            Hasil kg/petak netto 

 
 0        1.09 a  
 5         2.40 ab   
10         1.99 ab   
15         3.30  b 
20         3.42  b  
25         3.91  b   

 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata antar perlakuan, dengan metode transformasi logaritma. Sedangkan angka-angka yang 
diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata antar perlakuan 
menurut Uji BNJ 5%. 
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Dari Tabel 4.12 diketahui bahwa pemberian dosis pupuk organik baglog 

jamur tiram dari dosis 0 hingga 10 ton ha
-1

 belum mampusecara nyata 

meningkatkan hasil tanaman sawi sendok. Peningkatan dosis berikutnya  15 ton 

ha
-1

 sudah mampu secara nyata meningkatkan hasil tanaman sawi sendok 

dibanding 0 ton ha
-1

, peningkatan dosis berikutnya hingga 25 ton ha
-1

 tidak 

memberikan peningkatan secara nyata terhadap hasil tanaman sawi sendok bila 

dibanding 15 ton ha
-1

. Hal ini disebabkan bahwa hasil tanaman sawi sendok per 

tanaman sangat dipengarui oleh tinggi atau panjang tanaman, jumlah daun, berat 

basah daun dan berat kering daun.Komponen tinggi atau panjang tanaman, jumlah 

daun, berat basah daun dan berat kering daun pada dosis 15 ton ha
-1

sudah mampu 

memberikan perbedaan yang nyata bila dibandingkan dengan kontrol (Tabel 4.9 

dan Tabel 4.10), maka hasil tanaman sawi sendok pertanaman juga menunjukan 

perbedaan yang nyata bila dibandingkan dengan kontrol.Selanjutnya pemberian 

pupuk organik baglog jamur tiram dengan dosis 15 ton ha
-1

 tidak ada perbedaan 

yang nyatadibandingkan perlakuan 20 dan 25 ton ha
-1

dikarenakan pada perlakuan 

tersebut komponen tinggi atau panjang tanaman, jumlah daun, berat basah daun 

dan berat kering daun yang tidak saling berbeda nyata  

 

Gambar 4.7. Grafik Hubungan Antara Dosis Pupuk Organik 

Baglog Jamur Tiram dengan Produksi 

 

Seperti yang terlihat pada gambar 4.7 bahwa dosis 15 ton ha
-1 

pupuk 

organik baglog jamur tiram adalah dosis yang efektif untuk peningkatan hasil 

tanaman sawi sendok. Sedangkan pada pemberian dosispupuk organik baglog 

jamur tiram dibawah 15 ton ha
-1

belum mampu meningkatkan nitrogen,fosfat dan 

kalium di tanah dan jaringan tanaman. Selanjutnya peningkatan dosis menjadi  20 

dan 25 ton ha
-1

 tidak bisa memberikan penambahan nitrogen, fosfat dan kalium 

tersedia di dalam tanah dan dijaringantanaman. Sehingga hasil tanaman sawi 

sendok tidak berbeda antara perlakuan 5, 10, 20 dan 25 ton ha
-1

. 
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