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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pengamatan yang disajikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

pengamatan selintas dan pengamatan utama. Hasil pengamatan selintas tidak 

dianalisis secara stastistik dan digunakan untuk mendukung pengamatan utama. 

Hasil pengamatan utama dianalisis secara statistik dengan metode sidik ragam (uji 

F 5%)dan dilanjutkan dengan uji DMRT taraf 5% serta uji korelasi. 

4.1. Pengamatan Selintas 

Pengamatan selintas meliputi keadaan cuaca yaitu curah hujan, suhu udara, 

dan kelembaban udara. Analisis kandungan tanah awal dan akhir meliputi 

Nitrogen  total (N), Fhosfat tersedia (P), Kalium tersedia (K), Bahan Organik 

(BO), Potential of Hydrogen (pH), Ruang Pori Total (RPT),  Ruang Pori Udara 

(RPU), Ruang Pori Air (RPA) dan Bobot Isi (BI). Analisis jaringan Azolla pinnata 

meliputi Nitrogen Total, Fhosfat Total, Kalium Total, dan serangan hama penyakit 

untuk tanaman caisim.  

 

4.1.1. Keadaan Cuaca Selama Penelitian 

Cuaca merupakan salah satu unsur eksternal yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan caisim. Cuaca yang dominan mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

caisim meliputi suhu, kelembaban udara dan curah hujan. Berikut ini adalah 

keadaan cuaca selama penelitian bulan Maret-Juni 2015.  

Tabel 4.1. Data Cuaca Selama Penelitian Berlangsung Tahun 2015 

Unsur Maret April Mei Juni Juli 

Curah hujan rata-rata (mm) 301.00 463.00 141.00 1.00 0.00 

Suhu udara rata-rata Maksimum (°C) 29.90 30.04 31.00 32.30 32.10 

Suhu udara rata-rata minimum (°C) 21.20 21.90 21.20 20.70 20.20 

Suhu udara rata-rata  (°C) 25.55 25.97 26.10 26.50 26.15 

Kelembaban udara rata-rata (%) 87.00 89.00 81.00 77.00 76.00 
Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) stasiun klimatologi Semarang 

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa curah hujan rata-rata selama penelitian 

berlangsung pada bulan Maret sebesar 310.00 mm, bulan April sebesar 463.00 

mm, bulan Mei sebesar 141.00 mm, bulan Juni sebesar 1.0 mm dan Juli sebesar  
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0mm. Suhu udara rata-rata maksimum pada bulan Maret sebesar 29.90ºC, bulan 

April sebesar 30.04, bulan Mei sebesar 31.00ºC bulan Juni sebesar 32.30 ºC dan 

bulan Juli sebesar 32.10 ºC. Suhu udara rata-rata minimum pada bulan Maret 

sebesar 21.20 ºC, bulan April sebesar  21.90 ºC, bulan Mei sebesar 21.20 ºC, 

bulan Juni sebesar 20.70 ºC dan bulan Juli sebesar 20.20 ºC. Suhu udara rata-rata 

pada bulan Maret sebesar 25.55 ºC, bulan April sebesar 25.97ºC, bulan Mei 

sebesar 26.10 ºC, bulan Juni sebesar 26.50 ºC, bulan Juli sebesar 26.15 ºC. 

Kelembaban udara pada saat  penelitian berlangsung pada bulan Maret sebesar 87 

%, bulan April sebesar 89%, bulan Mei sebesar 81%, bulan Juni 77%, dan bulan 

Juli sebesar 76%.  

4.1.2. Pengaruh Pemberian Pupuk Hijau Azolla pinnata Terhadap Sifat 

Tanah. 

Tanah merupakan media tumbuh bagi tanaman. Dalam tanah terdapat 

banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman caisim dapat tumbuh 

dengan baik pada tanah yang gembur dan banyak mengandung bahan organik 

(Rukmana,1994). Analisis kandungan nitrogen total (N), Fhosfat tersedia (P), 

Kalium tersedia (K), Bobot Isi (BI), Bahan Organik (BO), Ruang Pori Total 

(RPT), Ruang Pori Udara (RPU), Ruang Pori Air (RPA) dan Potential of 

Hydrogen (pH) dilakukan sebelum (lihat Tabel 4.2)dan sesudah penelitian (lihat 

Tabel 4.3). 

Tabel.4.2. Karakteristik Tanah Awal Sebelum Apikasi Azolla pinnata 

Unsur Satuan Metode Kandungan Harkat 

N Total  % Kjeldahl 0.1 Rendah 

P  Tersedia ppm Bray II 43 Tinggi 

K  Tersedia  ppm Terlarut dalam air 18 Rendah 

Bahan Organik  % Walky dan Black 5.05 Tinggi 

BI  g/cm 

 

0.87 

 RPT  % 

 

69 

 pH 

 

pH meter 6.22 Netral 

C/N Ratio 

  

29.3 

 Keterangan: Sumber harkat menurut Hardjowigeno, 2010. 

Tanah yang digunakan sebagai media tumbuh tanaman caisim dalam 

penelitian ini merupakan tanah Andosol. Karakteristik tanah awal sebelum apikasi 

Azolla pinnata  (lihat Tabel 4.2) menunjukkan N-Total sebesar 0.1% (rendah), P-
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Tersedia sebesar 43 ppm (Tinggi), K-Tersedia sebesar 18 ppm (Rendah), pH 6.22  

(Netral). Dilihat dari karakteristik tanah awal sebelum penelitian (lihat Tabel 4.2), 

tanah yang digunakan sebagai media tanam dalam penelitian ini merupakan tanah 

yang memiliki pH netral 6,22. Bobot isi tanah (BI) menunjukkan kepadatan suatu 

tanah. Kondisi rata-rata tanah mineral memiliki BI antara 1.1-1.6 g/cc 

(Hardjwigeno, 2010). Semakin tinggi kepadatan tanah semakin tinggi bobot isi 

tanah, yang berarti semakin tanah sulit meneruskan air atau ditembus oleh akar 

tanaman, hasil analisis bobot isi tanah sebesar 0,87 g/cc masih dibawah rata-rata 

(1.1-1.6 g/cc). BO tanah adalah salah satu indikator kesuburan tanah, semakin 

tinggi kandungan BO dalam tanah maka dapat dikatakan bahwa tanah tersebut 

semakin subur (Hardjowigeno, 2010). Kandungan BO tanah sebesar 5.05% 

tergolong tinggi. Nilai C/N ratio tergolong tinggi yaitu 29,3 %. Menurut 

Hardjwigeno, 2010 C/N ratio yang baik dalam pertumbuhan tanaman berkisar 

antara 10-15%. Ruang pori tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan akar, hasil 

analisis RPT sebesar 69 %.  

Tabel 4.3 Karakteristik Pupuk Hijau Azolla pinnata 

Unsur Satuan Metode Kandungan 

N-Total % Kjeldahl 2, 97 

P-Total % Ekstrak H2SO4+H20 53,00 

K-Total % Ekstrak H2SO4+H20 20,00 

BO % Walky dan Black 12,00 

C/N Ratio 

  

2, 41 

 

Hasil analisis awal pada jaringan Azolla pinnatamenunjukkan kandungan 

unsur Nitrogen total sebesar 2,97 %. Phosphor total sebesar 53,00 %, Kalium total 

sebesar 1,8%, BO sebesar 12,00 %, C/N Ratio sebesar 2,41dan pH sebesar 5,2. 
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Tabel 4.4 Karakteristik Kimia Tanah Setelah Perlakuan 

Perlakuan 

Nitrogen 

total 

% 

Fhosphor   

tersedia  

ppm 

Kalium 

tersedia  

ppm 

Bahan 

Organik            

% 

Potential of 

Hydrogen 

(pH) 

 

0 Ton.Ha
-1

 0.10 r 45.13 t 19.00 r 581t 6.5 

10 Ton.Ha
-1

 0.21 r 45.93 t 19.07 r 5.99 st 6.5 

20 Ton.Ha
-1

 0.28 s 45.19 t 19.48 r 9.19 st 6.5 

30 Ton.Ha
-1

 0.30 s 43.43 t 19.04 r 9.48 st 6.5 

40 Ton.Ha
-1

 0.32 s 41.98 t 18.53 r 10.15st 6.4 
Keterangan: 1. Analisis Tanah dilakukan 35 hari setelah penanaman caisim.(duahari menjelangpanen) 

  2. Sumber harkat Hardjowigeno, 2010, r= rendah; s= sedang; t=tinggi; st=sangat tinggi 

 

Tabel 4.5 Karakteristik Fisik Tanah Setelah Perlakuan 

Perlakuan BI g/cm
2
 RPT % RPU % RPA % 

C/N 

Ratio 

0 Ton.Ha
-1

 0.86 68.07 50.01 18.06 2887 

10 Ton.Ha
-1

 0.84 68.79 50.14 18.65 1681 

20 Ton.Ha
-1

 0.82 69.7 
51.31 18.38 1890 

30 Ton.Ha
-1

 0.81 70.05 49.08 20.97 1841 

40 Ton.Ha
-1

 0.80 70.23 49.23 21 18.64 

Keterangan: 1. Analisis tanah dilakukan 35 hari setelah penanaman caisim.(dua hari menjelang panen) 

  2. Sumber harkat Hardjowigeno, 2010, r= rendah; s= sedang; t=tinggi; st=sangat tinggi 

 

Unsur hara yang ditunjukkan pada Tabel. 4.4 adalah karakteristik tanah 

setelah aplikasi pupuk hijau Azolla pinnata. Karakteristik tanah awal sebelum 

penelitian (sebelum ditanami bibit caisim) dapat dilihat pada Tabel 4.2 apabila 

dibandingkan dengan karakteristik tanah setelah penelitian Tabel 4.4 (setelah 

pemberian pupuk hijau Azolla pinnata) terlihat unsur hara makro N, P, dan K 

menunjukkan peningkatan. Penambahan dosis pupuk hijau Azolla pinnata yang 

semakin tinggi secara berkala meningkatkan Ntotal dalam tanah. Peningkatan Ntotal 

tersebut diduga disebabkan oleh tingginya kandungan Ntotal dalam pupuk hijau 

Azolla pinnata yang diaplikasikan. 

 Peningkatan terjadi pada kandungan Ptersedia dan K tersedia tanah, disebabkan 

karena kandungan pupuk hijau Azolla pinnata yang diaplikasikan kedalam tanah. 
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Pada Tabel 4.5 BO dalam tanah mengalami peningkatan secara berkala. Semakin 

tinggi pemberian pupuk hijau Azolla pinnata, maka BO tanah juga meningkat 

antara 5.8%-10.15 % tergolong sangat tinggi. pH Tanah sebesar 6.40-6.50 

tergolong pH netral. Hasil analisis BI tanah sebesar 0.80 g/cm
2 

- 0.86 g/cm
2
. Hasil 

analisis RPT sebesar 68.07% - 70.23% ;RPU sebesar 49.08%-50.14 ; RPA sebesar 

18.06 %-21.00%; dan C/N ratio sebesar 16.41-28.87.  

 

4.1.3. Serangan Hama dan Penyakit Tanaman Caisim 

Hama yang menyerang tanaman caisim selama penelitian adalah belalang 

(Conocepholus sp).Akibat dari serangan hama tersebut adalah tepi daun tanaman 

caisim berlubang. Hama lain yang menyerang adalah ulat grayak (Spodotora 

litura fabricius). Ulat grayak (Spodotora litura fabricius) yang menyerang 

tanaman caisim mengakibatkan daun berlubang.Pengendalian hama-hama tersebut 

dilakukan secara mekanik yaitu dengan menangkap belalang (Conocepholus sp) 

dan ulat grayak (Spodotora litura fabricius), kemudian dimatikan. Penyakit 

tanaman caisim tidak ditemukan selama penelitan berlangsung. 

 

4.2. Pengamatan Utama 

Pengamatan utama dilakukan terhadap variabel perlakuan yang meliputi  

tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah, dan berat kering.Hasil pengamatan 

utama dianalisis secara statistik dengan metode sidik ragam (uji F 5%)dan 

dilanjutkan dengan uji DMRT taraf 5% serta uji korelasi. 

 

4.2.1. Tinggi Tanaman  

Tinggi tanaman caisim merupakan salah satu indikator untuk mengetahui 

pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif. Pengaruh pemberian pupuk hijau 

Azolla pinnata terhadap tinggi tanaman caisim dapat diketahui dari hasil analisis 

sidik ragam yang ditunjukan (lihat Tabel 4.6).  
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Tabel 4.6.Pengaruh Pemberian Dosis Pupuk Azolla pinnataterhadap Tinggi 

Tanaman Caisim  Saat Panen 

Perlakuan 

(Ton Ha
-1)

 

Tinggi Tanaman (cm) 

Purata 

 0 22.12 a 

10 24.01 a 

20 26.96 b 

30 28.49 b 

40 31.13 c 
Keterangan: 

1. Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 

berbedanyata pada uji DMRT 5% 

2. Data yang di analisis data dari minggu ke-8 

 

Hasil penelitian pupuk hijau Azolla pinnata memberikan dampak yang 

nyata bagi tanaman caisim. Hal ini diduga karena unsur N yang dihasilkan pupuk 

Hijau Azolla pinnata dapat mempengaruhi pertumbuhan caisim. Dari Tabel 4.6 

menujukkan bahwa pemberian pupuk hijau Azolla pinnata mampu meningkatkan 

tinggi tanaman caisim secara nyata, dibandingkan dengan tanpa pemberian pupuk 

hijau Azolla pinnata. Peningkatan tinggi tanaman untuk dosis 20 ton ha
-1 

sebesar 

26.96 cm; 30 ton ha
-1

 sebesar 28.49cm; dan 40 ton ha
-1

 sebesar 31.13 cm. 

Pemberian pupuk hijau Azolla pinnata diduga mampu meningkatkan kandungan  

bahan organik dalam tanah.Bahan organik merupakan salah satu sumber nitrogen 

dalam tanah. Nilai nitrogen dalam tanah dipengaruhi oleh banyaknya bahan 

organik yang dimasukkan kedalam tanah (Setyorini, 2005). Hasil analis 

kandungan bahan organik Azolla pinnata mencapai 12% (lihat Tabel 4.3.). 

Karakteristik tanah awal sebelum penelitian (lihat Tabel 4.2) kandungan bahan 

organik mencapai 5.05% dan mengalami peningkatan setelah diberi pupuk hijau 

Azolla pinnata (lihatTabel 4.4). Menurut Brady (1990)bahan organik yang 

ditambahkan kedalam tanah memberikan keuntungan bagi pertumbuhan tanaman 

seperti vitamin, asam amino, auksin dan giberlin yang terbentuk melalui 

dekomposisi bahan organik. Bahan organik yang ditemukan dipermukaan tanah 

tidak besar hanya 3-4%, tetapi berpengaruh nyata terhadap sifat fisik tanah yang 

berdampak pada pertumbuhan tanaman. Hal ini dikarenakan bahan organik 

mampu menyimpan unsur hara (Hardjowigeno,2010). 
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Unsur hara yang dihasilkan dari bahan organik tanah salah satunya adalah 

N. Bahan organik merupakan sumber N yang utama didalam tanah. Novizan  

(2002)  menyatakan  bahwa nitrogen merupakan  unsur yang berpengaruh cepat 

terhadap  pertumbuhan  vegetatif tanaman. Tanamandapat menyerap unsur hara 

diserap melalui akar. Unsur hara tersebut dapat tersedia disekitar akar dengan cara 

aliran massa,gerakan unsur hara didalam tanah menuju permukaan akar tanaman 

bersama-sama gerakan masa air, kemudian dengan cara defuse, dimana unsur 

haradiserap akar tanaman akibat bergeraknya unsur hara berkonsentrasi tinggi ke 

bagian konsentrasi rendah (Hardjowigeno,2010). Fungsi unsur N adalah 

memperbaiki pertumbuhan vegetatif tanaman. Daun tanaman yang cukup unsur N 

berwarna lebih hijau. Rosmarkam dan Yuwono (2002) menyatakan bahwa 

nitrogen merupakan unsur hara makro utama, yang dibutuhkan tanaman untuk 

pertumbuhan tanaman. Nitrogen diserap tanaman melalui akar dalam bentuk ion 

NO3-atau NH4+ dari tanah. 

Unsur hara lain yang dihasilkan pupuk hijau Azolla pinnata adalah unsur 

Ptotal.Pupuk hijau Azolla pinnata memiliki kandungan Ptotal sebesar 53 % (lihat 

Tabel 4.3).  Menurut Sutejo (1995), salah satu fungsi unsur hara P adalah untuk 

mempercepat pertumbuhan akar.Hal ini didukung dengan oleh Gardner (1991) 

tanaman yang dipupuk denganfhosfor dapat mengembangkan lebih banyak akar 

dibandingkan dengan tanaman yang tidak dipupuk fhosfor. Pada hasil analisis 

karakteristik tanah setelah pemberian pupuk hijau Azolla pinnata, Ptersedia 

mengalami peningkatan hingga 45.93 ppm (lihat Tabel 4.4.), meningkatnya 

ketersediaan fhosfor dalam tanah penting bagi pertumbuhan tanaman caisim. 

Menurut Havlin (1999), hara P merupakan hara makro bagi tanaman yang 

dibutuhkan dalam jumlah banyak setelah N. Hara fhosfor memiliki peranan yang 

penting dalam pembelahan sel tanaman. Unsur P yang dihasilkan pupuk hijau 

Azolla pinnataberperan dalam penyaluran unsur hara keseluruh bagian tanaman 

sehingga tanaman bertumbuh dengan baik dalam hal ini adalah tinggi tanaman. 

Pupuk hijau Azolla pinnata dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan 

jalan meningkatkan ketersediaan unsur K dalam tanah. Hasil analisis tanah awal 

yang terlihat di (Tabel 4.2) K tersedia dalam tanah sebesar 18 ppm kemudian 

mengalami peningkatan setelah pupuk hijau dosis pupuk hijau ditingkatkan (lihat 
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Tabel 4.4). Unsur K berfungsi sebagai pembentukan pati, mempengaruhi 

penyerapan unsurhara, mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan 

penyakit serta mempercepat perkembangan akar (Hardjowigeno,2010) 

Penambahan pupuk hijau Azolla pinnata akan meningkatkan bahan 

organik tanah (lihat Tabel 4.4), Peningkatan BO berdampak pada peningkatan 

RPT dan penurunan BI tanah (lihat Tabel 4.5), kondisi demikian menjadikan 

pertumbuhan akar tanaman caisim mampu berkembang dengan baik. Peran bahan 

organik terhadap sifat fisik tanah yaitu sebagai granulator (memperbaiki struktur 

tanah), menambah kemampuan tanah untuk menahan air. Perkembangan akar 

yang baik akan menjadikan akar mudah menyerap unsur hara sehingga 

pertumbuhan tanamanbaik. 

 

4.2.2. Jumlah Daun 

Jumlah daun tanaman caisim merupakan salah satu indikator pertumbuhan 

yang termasuk dalam pengamatan utama.Hasil analisis sidik ragam Tabel 4.7 

menunjukan adanya pengaruh pemberian pupuk hijau Azolla pinnata terhadap 

berat segar tanaman caisim. 

Tabel 4.7.Pengaruh Pemberian Dosis Pupuk Azollapinnata terhadap Jumlah 

Daun Tanaman Caisim Saat Panen 

Perlakuan 

(ton ha
-1

) 

Jumlah daunn (Helai) 

Purata 

 0 11.22 a 

10 11.48 ab 

20 12.82 b 

30 13.72 b 

40 13.62 b 
Keterangan: 
1. Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama  menunjukkan tidak berbeda nyata 

pada uji DMRT 5% 

2. Data yang di analisis data dari minggu ke-8 

 

Berdasarkan hasil analisis data  jumlah daun seperti yang tercantum dalam 

Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa Pemberian berbagai dosis pupuk hijau Azolla 

pinnata mampu meningkatkan jumlah daun secara nyata bila dibandingkan 

dengan tanpa menggunakan pupuk hijau Azolla pinnata. Peningkatan jumlah daun 

untuk dosis 20 ton ha
-1 

sebesar 12.82 helai; 30 ton ha
-1

 sebesar 13.73 helai; dan 40 



27 

 

ton ha
-1

 13.62 helai. Pembentukan daun pada dasarnya terjadi melalui proses 

pembelahan sel dan diikuti pembesaran sel dan deferensiasi sel pada jaringan 

meristemnya. Pembelahan dan deferensiasi sel diduga disebabkan karena hasil 

pemupukan Azolla pinnata (Tabel 4.3) yang mengandung unsur hara esensial 

terutama nitrogen yang berpengaruh pada pembentukan organ vegetatif tanaman. 

Peningkatan pemberian nitrogen meningkatkan pembentukan klorofil, dengan 

meningkatkan jumlah klorofil maka proses fotosintesis akan mengalami 

peningkatan (Delfin, 1996). Russel (1961) mengatakan bahwa pemberian nitrogen 

dapat meningkatkan sintesis protein pada tanaman, selanjutnya pembentukan sel 

baru akan meningkatkan pembentukan organ vegetatif tanaman. Pernyataan 

Sisworo (1990) dalam Putra, dkk (2013) Pupuk hijau Azolla pinnata dapat 

meningkatkan kesuburan tanah dengan jalan meningkatkan ketersediaan nitrogen, 

karbon organik dan ketersediaan unsur P dan K dalam tanah.  

Menurut Rinsema (1983), kalium yang terdapat pada tanaman berperan 

dalam metabolisme karbohidrat, mengurangi kepekaan tanaman terhadap 

kekeringan dan suhu udara rendah, meningkatkan resistensi terhadap penyakit, 

serta meningkatkan turgor seluruh bagian tanaman, sehingga tanaman dapat 

berdiri tegak dan kuat. Hasil analisis pupuk hijau Azolla pinnata mengadung Ktotal 

1.8%, sementara hasil analisis tanah diawal penelitian (lihat Tabel 4.2)  unsur K 

sebesar 18 ppm tergolong rendah. Peningkatan unsur K dalam tanah terjadi 

setelah pemberian pupuk hujau Azollapinnata (lihat Tabel 4.4).  Peningkatan 

kandungan K dipengaruhi pemberian pupuk hijau Azollapinnata yang memiliki 

unsur Ktotal sebesar 1.8%. 

Pemberian pupuk hijau Azolla pinnata mampu mempengaruhi sifat fisik 

tanah sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman caisim, khususnya jumlah 

daun. Hal ini disebabkan pupuk hijau Azolla pinnata mampu menurunkan BI dan 

meningkatkan RPT. Besaran BI tanah sebelum pemberian pupuk hijau Azolla 

pinnata sebesar 0.87g/cc lihat (Tabel 4.2) besaran BI tanah menurun seiring 

bertambannya dosis pupuk hijau Azolla pinnata yang diberikan kedalam tanah 

(Lihat Tabel 4.4). Penurunan BI tanah akan meningkatkan yang erat kaitannya 

dengan kadar air dan udara dalam tanah. Pemberian pupuk hijau Azolla piannata 

mampu mempengaruhi air dalam tanah. Air merupakan pelarut unsur hara yang 
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diserap tanaman. Keberadaan air sangat membantu dalam pertumbuhan  tanaman 

caisim, karena tanpa adanya air pertumbuhan caisim akan terhambat. 

 

4.2.3. Berat Segar 

Berat segar tanaman diperoleh dari penimbangan semua bagian tanaman 

yang sudah dibersihkan dari tanah. Hasil analisis sidik ragam Tabel 4.7 

menunjukan adanya pengaruh pemberian pupuk hijau Azolla pinnata terhadap 

berat segar tanaman caisim. 

Tabel 4.8.Pengaruh Pemberian Dosis Pupuk Azolla pinnata terhadap Berat 

Segar Tanaman Caisim 

Perlakuan 

(ton ha
-1

) 

Berat Segar per tanamn (g) 

Purata 

 0 42.87 a 

10 54.63 a 

20 73.98 ab 

30 108.58 b 

40 136.00 c 
Keterangan :1Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji DMRT 5% 

2. Data yang di analisis data dari minggu ke-8 

 

 

Berdasarkan hasil analisis (lihat Tabel 4.8), terlihat bahwa pemberian 

pupuk hijau Azolla pinnata mampu meningkatkan berat segar tanaman caisim 

secara nyata, dibandingkan tanpa pemberian pupuk hijau Azolla pinnata. 

Peningkatan berat segar untuk dosis 20 ton ha
-1 

 sebesar 73.98 g  kemudian disusul 

30 ton ha
-1 

sebesar 108 g hasil tertinggi pada dosis 40 ton ha
-1

 mencapai 136 g 

dibandingkan dengan tanpa pemberian pupuk hijau Azolla pinnata. Hal ini 

berbanding lurus dengan tinggi tanaman pada (lihat Tabel 4.6) dan jumlah daun 

tanaman caisim (lihat Tabel 4.7). Tinggi dan jumlah daun tanaman caisim akan 

mempengaruhi berat segar tanaman caisim. Sesuai dengan hasil ujikorelasi, ada 

keeratan hubungan antara berat segar terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun, 

(lihat Tabel 4.10)semakin bertambah tinggi dan bertambah banyak daun tanaman 

caisim maka berat segar tanaman caisim akan semakin tinggi. Hal serupa yang di 

ungkapkan oleh Nurshanti (2009), bahwa berat segar ditentukan banyaknya 

percabangan (jumlah daun caisim) dan tinggi pada tanaman caisim.Pupuk hijau 

Azolla pinnata dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman caisim 
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terutama pada berat segar caisim dapat dilihat pada (Tabel 4.8) pemberian pupuk 

hijau Azolla pinnata meningkatkan berat segar caisim.  

Bahan organik secara langsung maupun tidak, mempengaruhi lingkungan 

fisik yang dapat menunjang bagi pertumbuhan tanaman melalui drainase, aerasi 

dan kadar air dalam tanah (Hakim dkk., 1986).Didukung dengan pernyataan 

Ervina (2004) yang mengemukakan bahwa  sistem perakaran tanaman selain 

dipengaruhi oleh tanah sebagai media tumbuh, juga sangat dipengaruhi bahan 

organik di dalam tanah. Bahan organik dalam tanah akan membantu akar 

mempermudah dalam penyerapan unsur hara dan meningkatkan akar untuk 

menembus tanah.Menurut Juarsah (1999), pupuk hijau berfungsi sebagai sumber 

unsur hara melalui proses dekomposisi dan peranannya terhadap penyedia bahan 

organik tanah. 

Atmojo (2003) mengemukakan bahwa penambahan bahan organik akan 

meningkatkan kemampuan menahan air sehingga mampu menyediakan air dalam 

tanah untuk pertumbuhan tanaman. Peranan air sebagai pelarut unsur hara di 

dalam tanah menyebabkan tanaman dengan mudah mengabil hara melalui akar 

dan sekaligus mengangkut hara kebagian-bagian tanaman yang memerlukan 

(Najiyati dan Danarti,1997). Aplikasi dosis pupuk hijau Azolla pinnata yang 

diberikan kedalam tanah dapat meningkatkan dan mempengaruhi pertumbuhan  

caisim, dalam hal ini adalah berat segar caisim. Hal ini di dukung dengan 

pernyataan Farni dkk., (2011) bahwa pupuk hijau Pueraria javanicadan  

Calopogonium  mucunoides telah mampu meningkatkan kadar air tersedia dalam 

tanah  dibandingkan dengan tanpa pemberian pupuk hijau tersebut. Meningkatnya  

daya  pegang  tanah terhadap  air  akan  meningkatkan  pula volume  air  yang  

terkandung  di dalam tanah,  sehingga  akan  meningkatkan  air tersedia  dan  

memelihara  kelembaban tanah. 

Pupuk hijau  dengan  kualitas  tinggi seperti  Azolla pinnata memberikan  

sumbangan  hara Ntotal sebesar 2% (lihat Tabel 4.3). Pupuk hijau Azolla pinnata 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman caisim, dibandingkan dengan tanpa 

pemberian pupuk hijau Azolla pinnata. Pupuk hijau Azolla pinnata berpengaruh 

nyata  terhadap  pertumbuhan dalam hal ini berat segar caisim (lihat Tabel 4.8). 
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Berdasrkan Tabel 4.3,dapat diketahui bahwa pupuk hijau Azolla pinnata 

memiliki unsur Ktotal sebesar 20,00%. Unsur Ktotal yang dimiliki pupuk hijau 

Azolla pinnata mempengaruhi jumlah Ktersedia dalam tanah (lihat Tabel 4.4), 

peningkatan unsur Ktersedia sebesar 18.53 %-19.48 %. Meningkatnya unsur K 

dalam tanah menyebabkan unsur K yang diserap oleh tanaman relatif lebih 

banyak, dimana unsur K berfungsi menambah ketahanan tanaman terhadap 

kekeringan, penyakit dan menghambat efek rebah tanaman (Rosalina, 2012) 

dalam Kusuma (1995).  

Unsur lain yang tidak kalah penting yang terkandung dalam pupuk hijau 

Azollapinnata adalah unsur P (lihat Tabel 4.4). Unsur P berperan penting dalam 

proses metabolisme terutama dalam pembentukan adenosine trifosfat (ATP). 

Persenyawaan ATP ini terlihat dalam pemindahan energi dalam proses sintesis 

protein, dan fotesintesis yang sangat dibutuhkan dalam pembentukan sel-sel baru. 

Hermawan (1995) menyatakan bahwa pembentukan sel-sel baru akan 

mempercepat proses pembelahan dinding sel sehingga mampu meningkatkan 

tinggi tanaman dan jumlah daun. Tinggi tanaman dan jumlah daun mempengaruhi 

berat tanaman caisim.  

4.2.4. Berat Kering  

Berat kering tanaman merupakan hasil penimbunan fotosintat jaringan 

tanaman, dipengaruhi banyaknya fotosintat yang diperoleh dari fotosintesis. Hasil 

fotosintesis (Fotosintat) yang ditranslokasikan dari daun kebagian-bagian vegetatif 

tanaman, dan kemudian diakumulasikan menjadi bahan kering. Berat kering 

tanaman menunjukkan hasil pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh berat 

segar tanaman. Dalam hasil uji kolerasi ada keeratan hubungan antara berat kering 

terhadap berat segar tanaman caisim (lihat Tabel 4.11). 
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Tabel 4.9 Pengaruh Pemberian Dosis Pupuk Azolla pinnataTerhadap Berat 

Kering Tanaman caisim 

Perlakuan 

(ton ha
-1

) 

Berat kering per tanaman (gr)* 

Purata 

 0 1.94 a 

10 2.17 b 

20 2.52 bc 

30 3.14 c 

40 3.51 c 
Keterangan 1Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata pada uji DMRT 5% 

2.Data yang di analisis data dari minggu ke-8 

*: Coding berdasarkan transformasi akar √x 

 

Dari hasil analisis terlihat pada (Tabel 4.9) pemberian pupuk hijau Azolla 

pinnata mampu meningkatkan berat kering tanaman caisim secara nyata pada 

dosis 10 ton ha
-1  

sebesar  2.17 g; 20 ton ha
-1 

sebesar 2.52 g; 30 ton ha
-1 

sebesar 

3.14 g; dan 40 ton ha
-1 

sebesar 3.51g bila dibandingkan tanpa pemberian pupuk 

hijau Azolla pinnata. Peningkatan bobot kering caisim diduga karena adanya 

pemberian pupuk hijau sehingga meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman 

caisim. Hal lain yang dapat mempengaruhi bobot kering caisim yaitu tinggi 

tanaman, jumlah daun dan berat segar. Didukung dengan hasil uji korelasi pada 

(Tabel 4.11) bahwa bobot kering tanaman caisim berhubungan erat terhadap 

tinggi tanaman dengan nilai koefisien 0.980, jumlah daun dengan nilai koefisien 

0.945, dan berat segar tanaman caisim dengan nilai koefisien 0.998. Menurut 

Harjadi (1996),pertumbuhan tanaman sebagai satu perubahan peningkatan secara 

kuantitatif  bahan – bahan tanaman, atau dengan kata lain pertumbuhan ukuran 

dan berat kering tanam. Putra at al. (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan pupuk 

hijau Azolla pinnata sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan mampu 

meningkatkan bobot kering tanaman jagung secara nyata. 
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4.2.4. Berat Market 

Berat market adalah berat tanaman caisimyang layak untuk dipasarkan 

atau dikonsumsi. Bagian tanaman caisim akar dan daun yang rusak akan dipotong.  

Tabel 4.10 Pengaruh Pemberian Dosis Pupuk Azolla pinnata terhadap Berat 

Market Tanaman Caisim (*) 

Perlakuan 

(ton ha
-1

) 

Berat Market 

Berat per 

tanaman (g)* 
  Berat  (ton ha

-1
)** 

0 5.60 a 0.90 

10 6.19 ab 0.99 

20 7.26 b 1.16 

30 9.04 c 1.45 

40 9.98 c 1.60 
Keterangan:1.Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama  menunjukkan tidak 

berbeda nyata pada uji DMRT 5%  

  2.Data yang di analisis data dari minggu ke-8     

  *:Coding berdasarkan transformasi akar √x 

**: hasil konversi berat per tanaman menjadi berat ton ha-1 

 

Dari (Tabel 4.10) terlihat berat market tanaman caisim pada pemberian 

mampu meningkatkan berat market tanaman caisim secara nyata dosis 20 ton ha
-1

 

sebesar 7.26 g; 30 ton ha
-1 

sebesar 9.04 g; dan  40 ton ha
-1 

 sebesar 9.98 g 

dibandingkan dengan tanpa menggunakan pupuk hijau Azolla pinnata. Hal ini 

diduga karena dipengaruhi oleh dosis pupuk yang diaplikasikan pada tanaman 

caisim. Semakin tinggi dosis pupuk hijau Azolla Pinnata yang diberikan maka 

berbanding lurus terhadap berat market. Pada dosis 40 ton ha
-1 

merupakan 

perolehan tertinggi berat market yaitu sebesar 9.98 g. Hal ini membuktikan bahwa 

tanaman caisim dapat tumbuh dengan baik karena pengaruh pupuk hijau Azolla 

pinnata. Apabila dibandingkan dengan yang tidak diberikan pupuk hijau Azolla 

Pinnata maka hasilnya jauh berbeda yaitu hanya sebesar 5.60g.Hal lain yang 

mempengaruhi berat market adalah berat segar tanaman caisim. Hasil uji korelasi 

(lihat Tabel 4.11) menunjukkan ada kereratan hubungan antara berat market 
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dengan berat segar tanaman caisim. Nilai koefisien berat market terhadap berat 

segar tanaman caisim sebesar 0,997.  
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Tabel 4.11 Nilai Koefisien Korelasi antar Variabel Pengukuran pada Penelitian Pengaruh Dosis Pupuk Hijau Azolla 

(Azolla Pinnata)Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Caisim ( Brassica rapa var. parachinensisL.) 

    Variabel N P K pH RPU RPA RPT BI BO CN TT JD BS BK BM 

N 1 -0.925 -0.104 -0.471 -0.200 0.742 0.985 -0.979 0.962 -0.788 0.931 0.918 0.852 0.871 0.868 

P   1.000 0.317 0.643 0.502 -0.918 -0.969 0.981 -0.942 0.577 -0.986 -0.974 -0.981 -0.990 -0.991 

K     1.000 0.766 0.016 -0.188 -0.264 0.220 -0.400 -0.495 -0.317 -0.469 -0.356 -0.343 -0.371 

pH       1.000 0.455 -0.612 -0.528 0.604 -0.526 0.175 -0.718 -0.500 -0.765 -0.726 -0.712 

RPU         1.000 -0.800 -0.292 0.341 -0.190 0.048 -0.407 -0.409 -0.586 -0.579 -0.582 

RPA           1.000 0.808 -0.835 0.736 -0.457 0.859 0.861 0.934 0.940 0.942 

RPT             1.000 -0.995 0.986 -0.681 0.968 0.970 0.912 0.929 0.929 

BI               1.000 -0.975 0.681 -0.985 -0.959 -0.940 -0.952 -0.950 

BO                 1.000 -0.593 0.956 0.963 0.885 0.899 0.901 

CN                   1.000 -0.575 -0.516 -0.478 -0.504 -0.491 

TT                     1.000 0.949 0.977 0.980 0.977 

JD                       1.000 0.928 0.945 0.951 

BS                         1.000 0.998 0.997 

BK                           1.000 0.823 

BM                             1.000 

Keketerangan : 

             

 
1 Uji korelasi metode person correlation 

        

 
2  BO: bahan organik; pH :potensiao Of hydrogen; BI; bobot isi; RPT: ruang pori total;RPU:ruang pori dara; 

  

RPA;ruang pori air;C/N:carbon/nitrogen; TT: tinggi tanaman; JD: jumlah daun;BS:berat segar; 

 

  

BK:berat kering;BM:berat market 
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