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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1 Karakteristik Vinasse 

Industri tidak terlepas kaitannya dengan penanganan limbah. Limbah industri 

dapat berupa padat maupun cair. Menurut Mahida (1984), limbah cair adalah 

sampah cair dari suatu lingkungan masyarakat yang terdiri dari air yang telah 

dipergunakan dengan hampir 0,1% dari padanya berupa benda padat yang terdiri 

dari zat organik dan bukan organik. Salah satu contoh limbah cair adalah vinasse. 

Vinasse terdiri atas bahan cair sebanyak 80%-90% dan padatan atau sludge 

sebanyak 20%-10% yang bercampur menjadi satu dalam bentuk larutan 

(Simanjuntak
2
, 2013).  Vinasse merupakan limbah cair yang dihasilkan dari 

proses pembuatan etanol dari molase. Dalam proses pembuatan 1 liter etanol akan 

dihasilkan limbah (vinasse) sebanyak 13 liter (1:13) (Anonim, 2010). Vinasse 

berwarna coklat kekuningan, memiliki pH 2-4,5 dan memiliki nilai BOD yang 

tinggi hingga mencapai 90.000 ppm (Muzakhar dan Sutoyo, 2013). 

Semakin tinggi nilai COD (chemical oxygen demand) dan nilai BOD 

(biochemical oxygen demand) dalam air, maka semakin tinggi pula tingkat 

pencemaran oleh bahan buangan. BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut 

yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk mengoksidasi bahan-bahan buangan 

di dalam air, sedangkan COD menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan 

untuk mengoksidasi bahan organik berdasarkan reaksi kimia dari bahan oksidan. 

Kebanyakan bahan buangan yang memerlukan oksigen mengandung karbon 

sebagai unsur terbanyak. Karbon akan dioksidasi menjadi CO2 dengan bantuan 

bakteri, tetapi mungkin akan terbentuk terlebih dahulu hasil-hasil oksidasi 

sementara seperti alkohol, asam, amina, amonia dan hidrogen sulfida yang berbau 

busuk serta bersifat racun. Apabila bahan buangan tersebut dilepaskan di perairan, 

maka akan mengakibatkan terganggunya biota air dan menurunnya kadar oksigen 

terlarut karena dikonsumsi oleh bakteri yang aktif memecah bahan-bahan buangan 

tersebut (Fardiaz, 1992). Demikian halnya pada vinasse,  karena sifatnya yang 

memiliki nilai COD dan BOD yang tinggi, maka vinasse tidak diijinkan untuk 

langsung dibuang ke badan air karena akan merusak biota dalam perairan. 
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Selain perusakan lingkungan perairan,  pembuangan vinasse secara langsung 

ke lahan akan mengakibatkan permasalahan lingkungan. Pada beberapa lahan 

pertanian yang telah diaplikasikan vinasse secara langsung selama lebih dari 2 

kali masa tanam secara berturut-turut dapat menyebabkan perusakan tanah, antara 

lain struktur tanah menjadi mengeras dan porositas tanah menurun sehingga tanah 

menjadi tidak subur (Muzakhar dan Sutoyo, 2013). Oleh karena diperlukan suatu 

penanganan terhadap vinasse yang akan diaplikasikan ke lingkungan agar aman 

dan tidak mencemari lingkungan. 

Disisi lain, limbah memang memiliki dampak negatif, tetapi juga dapat 

bermanfaat apabila diproses dengan cara yang benar. Menurut Parnata (2010), 

pada beberapa industri seperti bioetanol, air limbah yang dihasilkan dapat diolah 

menjadi pupuk organik cair. Penggunaan limbah cair sebagai pupuk organik cair 

merupakan langkah pemanfaatan limbah yang masih banyak mengandung unsur 

hara (NPK) dan bahan organik lainnya yang dapat diubah menjadi asam humat 

untuk memperbaiki struktur dan kualitas tanah.  Hal ini dikarenakan vinasse 

memiliki kandungan makronutrien (N, P, K, Ca dan S) dan mikronutrien (Fe, Cu, 

Zn, Mn) yang memadai (Muzakhar dan Sutoyo, 2013). Sependapat Hidalgo 

(2009) yang menyatakan bahwa vinasse mengandung bahan organik dan 

anorganik. Serta menurut Simanjuntak
2
 (2013), vinasse dari PT MRI memiliki 

sejumlah bahan organik dan unsur hara. Kandungan bahan organik dan sejumlah 

unsur hara dalam vinnase dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Kandungan Unsur Hara dalam Vinasse dari PT MRI 

Sampel Berat 

Jenis 

(gr/ml) 

Bahan 

Organik(%) 

Kandungan 

Bahan 

Padatan 

(%) 

N 

(%) 

P2O5 

(%) 

K2O 

(%) 

1 1,018 11,217 13,65 2,59 0,466 4,86 

2 1,033 10,013 13,95 2,52 0,498 4,79 

Rataan 1,025 10,615 13,80 2,56 0,482 4,82 

Berdasarkan data di atas, vinasse memiliki potensi untuk dimanfaatkan 

sebagai pupuk organik cair. Namun karena sifatnya yang masih kompleks, maka 

perlu dilakukan penyederhanaan senyawa yang ada di dalamnya agar tersedia bagi 

tanaman. Berdasarkan Anonim (tanpa tahun), vinasse agar dapat menjadi pupuk 
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organik yang siap diaplikasikan maka diperlukan suatu proses dekomposisi bahan 

oleh bantuan Energize Micro-Organism. Secara singkat proses dekomposisi 

tersebut memerlukan waktu 21 hari (dekomposisi sempurna).  Menurut Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 untuk membuat pupuk 

organik yang berasal dari sisa limbah pertanian harus melalui proses rekayasa 

(dekomposisi). Dekomposisi merupakan proses biologi untuk menguraikan bahan 

organik menjadi bahan humus oleh mikroorganisme (Simanungkalit dkk., 2006). 

Proses pengomposan (dekomposisi) terbagi menjadi dua macam, yaitu 

pengomposan aerob dan pengomposan anaerob (Sutanto, 2002).  

Berdasarkan karakteristik vinasse yang berbentuk cair dan memiliki BOD dan 

COD yang tinggi, maka proses dekomposisi vinasse menjadi pupuk organik cair 

menggunakan metode dekomposisi secara anaerob dengan kombinasi aerob 

dengan memanfaatkan dekomposer (Simanjuntak
2
, 2013). Melalui proses 

dekomposisi anaerob dengan kombinasi aerob diharapkan senyawa kompleks 

dalam vinasse dapat terurai menjadi senyawa sederhana (hara tersedia), sehingga 

dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Berdasarkan Simanungkalit dkk. (2006), proses 

dekomposisi oleh mikroorganisme dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.1 Reaksi Kimia Proses Dekomposisi Bahan Organik 

 

2.1.2 Dekomposer  

Dekomposer biasanya juga disebut dengan istilah aktivator. Aktivator 

merupakan bahan yang terdiri dari enzim, asam humat, dan mikroorganisme 

(kultur bakteri) yang berfungsi untuk mempercepat proses pengomposan. Hasil 

kerja mikroorganisme mampu mempercepat proses dekomposisi limbah dan 

sampah organik, mempercepat pelepasan unsur hara, meningkatkan tersedianya 

unsur hara bagi tanaman dan mampu menekan aktivitas mikroorganisme yang 

merugikan (Sofian, 2008). Menurut Nuryati dalam Sulistyawati dkk. (2008), 

menyebutkan bahwa dengan pemberian dekomposer yang diproduksi secara 
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komersial mampu meningkatkan penguraian materi organik, dan dapat 

meningkatkan kualitas produk akhir. 

Dekomposer memiliki kemampuan dan keunggulan yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan tiap dekomposer memiliki keragaman mikroorganisme yang berbeda. 

Keragaman mikroorganisme yang menguntungkan dalam dekomposer tersebut 

diduga mampu memberikan manfaat dalam penggunaannya. Menurut Wididana 

dalam Ruhukail (2011), teknologi yang menggabungkan berbagai 

mikroorganisme yang menguntungkan ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

penganekaragaman biologi tanah, meningkatkan kualitas air, mengurangi 

kontaminasi tanah, merangsang penyehatan dan pertumbuhan tanaman untuk 

meningkatkan hasil pertanian. 

Pada dasarnya semua bahan organik mentah akan terdekomposisi akibat 

mikroorganisme pendekomposisi yang berkembang didalamnya. Namun 

kecepatan proses ini sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti jenis 

mikroorganisme, ukuran bahan organik, ketersediaan air, udara, dan nutrisi 

(Goenadi dan Santi, 2006). Dalam penanganan air limbah, mikroorganisme 

merupakan dasar fungsional untuk sejumlah proses penanganan. Hal utama dalam 

penanganan air limbah adalah pengembangan dan pemeliharaan kultur mikroba 

yang cocok (Jenie dkk., 1993). Pengelolaan yang tidak memadai dapat 

menyebabkan pemanfaatan unsur hara yang tidak efisien dan hilangnya unsur hara 

atau pengasaman (Reijntjes dkk.,1999).Oleh karena itu diperlukan pemilihan 

dekomposer yang tepat untuk mendegradai bahan organik vinasse, agar diperoleh 

hasil dekomposisi yang optimum. 

Menurut Alexander (1977) mikroorganisme yang mendekomposisi senyawa-

senyawa organik antara lain kelompok bakteri, Actinomycetes, fungi, alga, dan 

protozoa. Mikroorganisme tersebut dapat dijumpai dalam produk dekomposer 

yang beredar di pasaran maupun tersedia secara alami. Dalam penelitian ini 

pemilihan dekomposer yang digunakan didasarkan pada keberadaan 

mikroorganisme dalam dekomposer  yang dapat menguraikan bahan organik 

sesuai dengan pernyataan Alexander (1977).   Berikut adalah produk dekomposer 

dengan komposisi mikroorganisme yang diharapkan mampu mendekomposisi 

bahan organik dalam vinasse 
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a. EM4 

Menurut Sabrina (2013), EM merupakan campuran dari lima kelompok 

mikroorganisme utama yang terdiri dari 10 genus dengan 80 spesies, kemudian 

setelah diaplikasikan di lahan menjadi 125 spesies. Mikroorganisme dalam EM 

merupakan mikroorganisme aerob dan anaerob. Kelima komponen utama dalam 

EM4 yaitu bakteri fotosintetik, bakteri pelarut fosfat, Lactobacillus, yeast, dan 

Actinomycetes. Sesuai dengan Alexander (1977), bakteri dan Actinomycetes 

merupakan mikroorganisme pendekomposisi bahan organik. Mikroorganisme 

tersebut dijumpai dalam EM4. Sedangkan mikroorganisme yang lain, merupakan 

pendukung dalam penguraian bahan organik. Selain itu, keberadaan 

mikroorganisme anaerob dan aerob dalam EM4 diharapkan mampu 

mengoptimalkan proses dekomposisi vinasse menjadi pupuk organik cair melalui 

metode dekomposisi secara anaerob dengan kombinasi aerob. 

Pengaplikasian EM4 memberikan respon yang  bermanfaat pada tanaman  dan 

hasil  pembuatan pupuk cair. Hal ini ditunjukkan dalam Ruhukail (2011), 

mikroorganisme (EM4) mampu menunjukkan pengaruh yang signifikan pada 

tinggi tanaman, jumlah polong pertanaman dan berat kering biji kacang tanah. 

Selain itu dalam Cesaria dkk. (tanpa tahun), menyebutkan bahwa kualitas pupuk 

cair terbaik diperoleh dari limbah cair tapioka dengan penambahan EM4 yang 

menghasilkan N, P, dan K yang memenuhi standar SNI 19-7030-2004. 

Berdasarkan penelitian tersebut diharapkan penggunaan EM4 mampu 

menghasilkan pupuk organik cair vinasse yang memenuhi Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 dan dapat mendukung 

pertumbuhan dan hasil tanaman. 

b. Isi rumen sapi 

Rumen mengandung mikroorganisme aerob, protozoa dan mikroorganisme 

anaerob yang merupakan dasar penting dalam metabolisme selulosa dalam tubuh 

ruminansia (Hardjo dkk. 1989). Selain itu menurut Arthur dalam Lamid dkk. 

(2011), di dalam rumen ternak ruminansia terdapat bakteri dan fungi yang  

mampu memecah lignoselulosa dan lignohemiselulosa. Bakteri dalam rumen sapi 

terdiri dari bakteri selulolitik, proteolitik dan amilolitik (Nugrahanti, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian Eksplorasi Bakteri Selulolitik Asal Cairan Rumen 
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Sapi Potong sebagai Bahan Inokulum Limbah, hasil isolasi bakteri selulolitik 

aerob dari cairan rumen sapi yang mampu tumbuh pada media CMC (Carboxyl 

Methyl Cellulose) agar dan CMC cair diperoleh 7 spesies bakteri yaitu 

Nitrosomonas europae, Bacillus sphaericus, Cellulomonas cellulans, Cytophaga 

hutchinsoi, Acidothermus cellulyticus, Lactobacillus acidophilus, dan Cellvibrio 

mixtus (Lamid dkk., 2011). Sesuai dengan Alexander (1977), bakteri, 

Actinomycetes, protozoa, fungi, merupakan mikroorganisme pendekomposisi 

bahan organik. Keberadaan mikroorganisme dalam rumen tersebut diharapkan 

mampu mendekomposisi bahan organik dalam vinasse menjadi hara tersedia bagi 

tanaman.  Selain itu, komponen mikroorganisme aerob dan anaerob dalam rumen 

diharapkan mampu berperan baik dalam menguraikan bahan organik dalam 

vinasse yang didekomposisi menggunakan metode anaerob dengan  kombinsi 

aerob. 

Dalam Herawati dkk. (2012), aplikasi pupuk organik cair enceng gondok 

dengan isi rumen sapi pada tanaman kedelai mampu menghasilkan biji kering 

2,52 kg/8m
2
 (meningkatkan 20%) dibandingkan tanpa pemberian pupuk organik 

cair yaitu 2,10 kg/8m
2
. Berdasarkan penelitian tersebut diharapkan penggunaan  

isi rumen sapi sebagai dekomposer  dalam pembuatan pupuk organik cair,  

mampu  menghasilkan pupuk organik cair vinasse yang dapat mendukung 

pertumbuhan dan hasil tanaman. 

c. Duta-Max 

Duta-Max adalah suatu formula mikroba yang mempercepat proses 

perombakan dalam memacu kesuburan tanah dengan memanfaatkan agensi hayati 

berupa mikroorganisme yang diambil dari tanah dan tanaman melalui kultur 

mikroorganisme dalam media cair (Anonim, 2009). Duta-Max memiliki 

komposisi aquades, ekstrak azola, ekstrak gula murni, asam cuka, hara makro dan 

mikro dengan mikroorganisme utama Lactobacillus sp., Actinomycetes sp., 

Streptomyces sp., Ectomycoriza sp., Rhizobium sp., Acetobacter sp., mould dan 

yeast. Sesuai dengan Alexander (1977) bakteri dan Actinomycetes merupakan 

mikroorganisme pendekomposisi bahan organik. Keberadaan kedua 

mikroorganisme dalam Duta-Max tersebut diharapkan mampu mendekomposisi 

bahan organik dalam vinasse. 
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Dalam Sofyan (2007), penggunaan 8 botol pupuk organik Star-Max dan 2 botol 

dekomposer Duta-Max mampu meningkatkan jumlah hasil panen padi sekitar 

80% dari hasil penanaman padi menggunakan pupuk kimia. Dari 1,5 ha lahan 

sawah yang ditanami padi jenis siboga tersebut, ketika dipanen dapat 

menghasilkan padi kurang lebih 16 ton. Padahal, ketika menggunakan pupuk 

kimia di lahan yang sama, hanya mampu menghasilkan 9 ton padi. Berdasarkan 

penelitian tersebut diharapkan penggunaan Duta-Max sebagai dekomposer  dalam 

pupuk organik cair vinasse mampu mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman. 

 

2.1.3 Pupuk  

Dalam arti luas pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah 

sifat fisik, kimia, atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi 

pertumbuhan tanaman. Jenis pupuk terbagi atas beberapa klasifikasi. Berdasarkan 

senyawanya, pupuk terbagi atas pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk 

organik digolongkan menjadi pupuk organik sisa hasil pertanian, pupuk kandang, 

pupuk hijau, gambut dan limbah industri. Berdasarkan fasanya, pupuk terbagi atas 

pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat yakni pupuk yang umumnya 

mempunyai kelarutan beragam, sedangkan pupuk cair adalah pupuk berupa cairan 

yang cara penggunaannya dilarutkan terlebih dahulu dengan air. Menurut cara 

penggunaannya, pupuk terbagi menjadi 2 yaitu pupuk akar dan pupuk daun. 

Pupuk akar adalah pupuk yang diberikan ke dalam tanah di sekitar perakaran 

tanaman, sedangkan pupuk daun adalah pupuk yang cara pemupukan dilarutkan 

terlebih dahulu dalam air, kemudian disemprotkan pada permukaan 

daun(Rosmarkam dan Yuwono, 2002). 

Vinasse dengan bentuk cair akan menghasilkan fasa pupuk cair. Pupuk 

organik cair vinasse termasuk jenis pupuk cair. Agar segera diketahui pengaruh 

pupuk organik cair vinasse pada tanaman maka pengaplikasian pupuk dilakukan 

melalui daun. Hal ini dasarkan pada Rosmarkam dan Yuwono (2002) yang 

menyatakan pemupukan lewat daun relatif lebih cepat pengaruhnya terhadap 

tanaman dibanding dengan pemupukan lewat akar. Pentingnya pemupukan lewat 

daun adalah dalam upaya peningkatan hasil, kesukaran pemupukan lewat tanah, 

adanya peristiwa jerapan unsur dalam tanah.  
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Penyerapan unsur hara lewat daun umumnya melalui stomata maupun 

ektodesmata (Marschner, 1986). Stomata akan membuka apabila tekanan turgor 

tanaman meningkat. Gerakan stomata berhubungan dengan penguapan daun. 

Apabila cuaca terik, maka air dalam daun berkurang dan tekanan turgor menurun. 

Bila disemprot dengan air, maka secara otomatis stomata akan membuka dan 

menyerap cairan yang disemprotkan untuk mengganti cairan yang hilang pada 

saat penguapan. Dalam hal ini konsentrasi larutan, valensi unsur, temperatur dan 

tingkat aktivitas metabolisme tanaman akan mempengaruhi tingkat serapan pupuk 

daun (Lingga dan Marsono, 2007). 

Aplikasi pemupukan melalui daun dilakukan dengan cara penyemprotan pada 

permukaan bawah daun hingga batas daun yang mendekati tunas. Penyemprotan 

dilakukan saat pagi atau sore hari. Apabila penyeprotan pada saat panas terik akan 

memicu pupuk untuk cenderung menguap. Pupuk hanya menempel di permukaan 

bahkan bisa mengakibatkan plasmolisis, sehingga daun menjadi kering seperti 

terbakar, pinggiran daun akan layu, dan akhirnya tanaman mati. Hal ini 

dikarenakan pupuk daun bersifat higroskopis atau mudah menyerap air. 

Penyemprotan yang tepat dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 08.00-10.00 atau 

sore pada pukul 15.00-17.00. Pada jam tersebut stomata sedang membuka 

sempurna, sehingga resiko kehilangan pupuk dapat ditekan. Pada kondisi yang 

ternaungi penyemprotan pupuk daun dapat dilakukan pada siang hari. 

Penyemprotan dapat dimulai sejak tanaman masih dipersemaian. Masa 

penyemprotan pupuk daun dapat dilakukan setiap 10 hari sekali (Lingga dan 

Marsono, 2007). 

 

2.1.4 Selada 

Selada (Lactuca sativa L.) merupakan sayuran daun yang berumur semusim. 

Selada tumbuh baik di dataran tinggi (pegunungan). Pertumbuhan optimal pada 

tanah yang subur banyak mengandung humus, mengandung pasir atau lumpur. 

Suhu yang optimal untuk tumbuhnya antara 15-20 
0
C, pH tanah antara 5-6,5. 

Waktu tanam terbaik adalah pada akhir musim hujan. Lubang tanam yang 

digunakan dengan jarak 25 cm x 25 cm atau 20 cm x 30 cm. Menurut  Sutiyoso 

(2003) dalam Fitriyatno dkk. (tanpa tahun), kebutuhan  unsur  hara  makro  pada  
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tanaman  selada untuk hidroponik adalah 250 ppm N, 62 ppm P, 300 ppm K, 175 

ppm Ca, 62 ppm Mg, 110 ppm S, dan 5 ppm Fe. 

Pemeliharaan meliputi penyiraman, penyulaman, pemupukan, pengendalian 

organisme pengganggu tanaman. Tanaman selada dapat dipanen setelah berumur 

+ 2 bulan. Panen dapat dilakukan dengan cara mencabut batang tanaman dengan 

akar-akarnya atau memotong pangkal batang dan kemudian dibersihkan 

(Anonim
1
, 2013).  

 

2.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kajian 

teoritis, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

1. Pemberian jenis dekomposer yang berbeda akan memberikan pengaruh yang 

berbeda pada kualitas pupuk organik cair vinasse. 

2. Kombinasi dekomposer EM4, Duta-Max dan Rumen Sapi (1:1:1) diduga 

akan menghasilkan kualitas pupuk terbaik.  

3. Pupuk organik cair vinasse mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman selada hijau (Lactuca sativa L.). 

 

2.3 Pengukuran dan Definisi Variabel 

Agar terhindar dari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis yang 

dikemukakan, maka dibuat definisi dan pengukuran variabel sebagai berikut: 

1. pH adalah nilai pH yang menunjukkan konsentrasi ion H
+
 dalam larutan 

pupuk organik cair vinasse yang dinyatakan sebagai –log[H
+
]. Hasil 

pengukuran tanpa satuan menggunakan pH meter.  

2. C-organik adalah jumlah C-organik dalam pupuk organik cair vinasse yang 

diukur menggunakan metode pengukuran bahan organik berdasarkan kadar C 

dengan satuan persen (%). 

3. Nitrogen (N)total adalah jumlah nitrogen total dalam pupuk organik cair 

vinasse yang diukur dengan metode Kjedahl dengan satuan persen (%). 

4. NH4
+
 adalah jumlah nitrogen dalam bentuk ion NH4

+
 (amonium) dalam 

larutan pupuk organik cair vinasse yang diamati menggunakan metode 

destilasi dan titrasi menggunakan H2SO4 0,05N dengan satuan ppm. 
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5. NO3
-
 adalah jumlah nitrogen dalam bentuk ion NO3

-
 (nitrat) dalam pupuk 

organik cair vinasse yang diamati menggunakan metode penambahan devarda 

alloy pada proses destilasi dan dititrasi menggunakan H2SO4 0,05N dengan 

satuan ppm. 

6. Rasio karbon terhadap nitrogen atau C/N adalah rasio dari massa karbon 

terhadap massa nitrogen pada pupuk organik cair vinasse tanpa menggunakan 

satuan. 

7. EC (Electrical Conductivity) atau konduktansi merupakan kepekatan unsur 

hara dalam larutan pupuk organik cair vinasse yang diukur menggunakan EC 

meter dengan satuan ukuran mS/cm (milli siemen). 

8. P tersedia adalah jumlah fosfor tersedia dalam pupuk organik cair vinasse 

yang diukur dengan metode Bray 2 dengan satuan ppm. 

9. P total adalah jumlah fosfor total dalam pupuk organik cair vinasse yang larut 

dalam HCl 25% dan diukur dengan metode Bray 2 dengan satuan persen (%). 

10. K tersedia adalah jumlah kalium tersedia dalam pupuk organik cair vinasse 

yang diamati menggunakan metode kalium larut dalam air dengan satuan 

ppm. 

11. K total adalah jumlah kalium tersedia dalam pupuk organik cair vinasse yang 

diamati menggunakan metode kalium larut dalam HCl 25% dengan satuan 

persen (%). 

12. Temperatur adalah suhu pada pupuk organik cair vinasse yang diukur 

menggunakan termometer dengan satuan derajat celcius (˚C) 

13. Tinggi tanaman adalah ukuran tinggi tanaman selada hijau pada interval 

waktu tertentu yang diukur dari permukaan media tanam hingga ujung daun 

terpanjang dengan satuan cm. 

14. Jumlah daun adalah total daun pada setiap tanaman selada hijau dengan 

metode penjumlahan dan tanpa satuan. 

15. Jumlah klorofil adalah rata-rata jumlah klorofil daun selada dalam satu 

tanaman yang diambil dari daun tertua, daun tengah, dan daun yang masih 

muda. Jumlah klorofil diukur dengan SPAD 502 dan tanpa satuan. 

16. Berat berangkasan atas adalah berat tanaman selada hijau ketika panen mulai 

dari bagian ujung daun hingga titik pangkal batang sebelum dan setelah 
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dioven dengan suhu 105 °C hingga kering dan diperoleh bobot yang konstan 

dengan satuan gram. 

17. Berat berangkasan bawah adalah berat tanaman selada hijau ketika panen dari 

titik pangkal batang hingga ujung akar sebelum dan setelah dioven dengan 

suhu 105 °C hingga kering dan diperoleh bobot yang konstan dengan satuan 

gram. 


