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ABSTRAK
Salah satu fak.1or yang mempengaruhi keberhasilan dalam memproduksi tanaman selada

(lactusa sativa L.) adalah suplai unsur hara yang diperlukan oleh tanaman dalam pertumbuhan. N
merupakan salal1 satu unsur hara esensiaJ y;mg diperlukan oleh tanaman dalam pcrtumbuhannya. N
diserap oleh tanaman hampir selurulmya dalam bentuk N03. atau dalam bentuk NH4+. Jika dalam
tanaman penyerapannya hampir 100% dalam bentuk N03. atau NH4+ akan memiliki dampak
positif sekaligus dampak negatif, sehingga untuk mengurangi dan1pak negatifuya diperlukan suatu
penelitian untuk mengetahui perbandingan yang terbaik dalam penggunaan N03. dan NH4+ yang
dapat memberikan hasil tinggi dalam produksi tanaman selada.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbandingan nitrat dan amonium
terhadap pertmnbuhan dan hasil tanaman selada yang dibudidayakan dengan hidroponik, serta
memperoleh perbandingan nitrat dan amonium yang mampu mendapatkan hasil terbaik pada
tanaman selada yang dibudidayakan secara hidroponik. Penelitian ini dilaksanakan di green h ouse
Fakultas Pertanian UKSW, Salatiga yang dimulai 22 Juli 1999 sa111pai 4 September 1999.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 5
perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan perbandingan nitrat dan amoniwn yang diberikan yaitu 7
: 2; 3,5 : 3,5; 2 : 5; 0

:

:

0; 5

7 mel!. Analisis data mcnggunakan sidik raga111 dengan uji F 5% dan

pengujian purata antar perlakuan menggtmakan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% dan untuk
mengahui keeratan hubungan antara variabel-variabel yang dia111ati digunakan analisis korelasi.
H<J:;il penelitian menunjukkan bah" a berbagai perlakuan pcrb:.u1dingan nitrat dan a111oniurn
pada tanal11all selada tcmyata tidak berpengaruh nyata terhadap panjang akar, tetapi berpengaruh
nyata terhadap berat segar akar, berat kering akar, luas daun, berat brangkasan basah tana111rut,
berat brangkasan kering akar tanan1an dan rasio pucuk/akar.

Dan perbandingru1 nitrat dan

amonium 3,5 : 3,5 mel! man1pu mendapatkan hasil terbaik terhadap luas daun, berat brangkasan
basah tanaman, berat brangkasan kering tana111an dan rasio pucuklakar.
Kala l.:unci: Selada,

Lettuce,

(Lac/usa saliva L.), Varietas Taiwan, Nitrat dan Amoniun1,

Hidroponik

PENDAHULUAN
Tanaman selada

merupakan

salah

satu jenis

sayuran

yang

terrnasuk

tanaman

dicotyledoneae dari farnili compositae. Di Indonesia selada dikonsumsi oleh semua lapisan
masyarakat. Salah satu faktor yang mempengamhi keberhasilan dalam memproduksi selada
adalah suplai Lmsur hara. N merupakan salah satu unsur hara esensial yang diperlukan oleh
tanaman dalam pertumhuhmmya .

•

•1

�takalah Pem.mjtmg disan1paikan pada Seminar Nasional Pengembangan Tcknologi llortikullura Memasuki lndonesai Baru, 15 Maret
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N diserap tanaman oleh tanaman hampir seluruhnya dalam bentuk nitrat atau dalam
bentuk amonium. Untuk pertumbuhan tanarnan bentuk tanaman N yang diserap tanaman
tergantung dmi spesies tanmnm1 dan juga faktor lingkungan.

Jika dalam tanaman

penyerapannya hampir 100% dalam bentuk amonium memiliki

dampak positif antara lain pada redu.ksi amonium hampir selurulmya diasimilasi dalam akar
sehingga meningkatkan ketersediaan protein (Martin, 1970, lihat Mengel dan Kirkby, 1979).
Dan pada sayuran daun amonium lebih efisien daripada nitrat dalam meningkatkan kehijauan
dalam daun. Akan tetapi dampak negatifnya dapat menyebabkan tanaman secara berangs .
angsur mengalarni deteriorasi dan penurunan bobot kering yang tajam karena terjadi
kerusakan sistem perakaran.
Dan jika penyerapannya hampir 100% dalam bentuk nitrat dampaknya hanya sebagian
nitrat yang diasimilasi dalmn akar dan sebagian nitrat diangkut·ke batang. Keberadaan nitrat
meningkatkan konsentrasi K, Ca, Mg dan P dalam akar. Dan juga menjadikan tanaman
mempunyai kandungan karbohidrat dan kandungan karboksilat lebih tinggi dibanding
amonium. Tetapi dampak negatifnya alU
' mulasi nitrat berlebih dalam batang dapat menjadi
racun bagi tanaman dan sensitif oleh keraeunan amonium (Ikeda dan Osawa, 1981, !that
Ikeda, 1991 ).
Menurut Neumann-Ganmore dan Kafkafi (1983) akar dan daun adalah bagian yang
paling dipengaruhi mengikuti pembaban bentuk N. Walaupun pada penyerapan nitrat 7 mell
pertumbuhan areal daun memberikan hasil yang bail<, akan tetapi hasil yang terbaik diberikan
oleh N yang berasal dari perbandingan nitrat dan an1onitun 3,5 me/1 : 3,5 me/1 pada suhu
25°C.

Masih menurut

Neumann-G1mmorc dm1

Kafkafi

( 1983), pertwnbuhan tanaman

maksirnal dan mengbasilka11 total bobot kering tertinggi pada suhu 25°C pada perbandingan
3,5 me/1 : 3,5 me/1 antara nitrat dan cmwnium.
Berdasarkan

latar belakang tersebut, pene1itian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh perbandingan nitrat dan amonitUn terbadap pertumbuhan dan basil ta11aman selada
yang dibudidayakan dengan hidroponik dan memperoleh perbandingan nitrat dan amonium
yang mampu mendapatkan hasil terbaik pada tanaman selada yang dibudidayakan dengan
hldroponik.
Sedangkan hipotesis yang diajukan yaitu perlakuan berbagai perbandingan nitrat dan
amoniu.m berpengaruh terhadap panjang akar, berat segar akar, berat kering akar, luas daun,
berat brangkasan basab tanaman, berat brangkasan kering tanaman, dan rasio pucuk : akar
pada tanaman selada dan perbandingan nitrat dan amonium 3,5 : 3,5 mell dapat rnenghasilkan
pertumbuhan dan basil tanaman selada seeara nyata lebih tinggi dibandingkan dengan
perlakuan yang lain.

METODOLOGI
Pada awal penelitian tanaman selada disemaikan selama ± 2 minggu, selanjutnya
tanaman selada di pindal1 tanam dari persemaian setelal1 mempunyai daun sebanyak 2-3 belai.
Sebelum di pindall terlebih dahulu dilakukan seleksi tmtuk rnemilih bibit yang baik dan
seragan1 pertumbuhannya. Bibit ditanam pada media air, media tumbuh ini (air) akan
dican1pur dengan 1arutan hara kemudian dimasukkan ke dalam wadah dari pralon yang
berukuran 200 em

x

12 em

x

l 0,5

em.

Selanjutnya wadah ditutup bagian atasnya dengan

styrofoam yang sudah di1ubangi, dengan jtunlah lubang 5 buah. Dimana lubang-lubang
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tersebut untuk tempat tmnbuh tanaman selada. Suplai hara dilakukan dengan penambahan
larutan hara tiap minggu sekali dan kebutuhan hara untuk tiap perlakuan dapat dilihat pada
Tabel

1.

Lan1tan hara yang digtmakan merupakan komposisi larutan hara modifikasi dari

(1983 ).

larutan Neumann-Garunore dan Kafkafi

Sebagai pelarut unsur hara yang dit:,YUTiakan

adalah aquadest. Sedangkan unsur hara mikronya digtmakan pupuk multi mikro dengan
konsentrasi 1,5 ml tmtuk 1 liter air dan diberikan secara bertahap 1 minggu sekali dari minggu
ke-2 hingga m..inggu ke-4. Jika dalan1 1 wadah/talang dibutuhkan 36 ml pupuk multi mikro,
maka setiap mi.nggtmya diberikan 12 mJ I talang. Dan untuk suplai oksigen diberikan melalui
selang yang dihubungkan dengan aerator.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap

(RAL)

dengan 5 perlakuan dan

5 ulangan. Data dianalisa dengan mengt:,YUTiakan Metode Sidik Ragmn, Uji Beda Nyata Jujur
(BNJ) 5% dan Metode Analisis Korelasi.
perbandingan nitrat dan arnonium

Tabel 1.

7

Adapun perlakuan yang

dicobakan adalal1

: 0 me/1, 5 : 2 me/l, 3,5 : 3,5 me/1, 2 : 5 mell, 0

:

7

me/1.

Jurnlah berbagai unsur hara yang digu.nakan untuk mendapatkan 5 kombinasi

NH4+ dan N03- di konsentrasi N konstan.

..

�.

.
.-.•

..

JPupuk

'7: 0

KN03

5: 2-

505

Ca(N03h

:...___ _______

MgS04
CaCh

-3,5 : 3,5

2

:

0: 7 .

5

-

505

303

202

-

41

-

120

120

120

120

120

55

166

137

166

166

87

213

330

462

!-----':-'-+-- ..
164

231

19�

I

-I

Pengamatan yang dilakukan meliputi pengarnatan

·-

·----

.

-

�I
selintas (data cuaca, analisis

kandungan klorofil daun, pH larutan, serangan hama dan penyakit, "ekctric conductivity")
dan pengamatan utama (panjang akar, berat segar akar, berat kering akar, luas daun, berat
brangkasan basah tanaman, berat brangkasan kering tanaman, rasio pucuk:akar).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Perbandingan Nitrat dan Amonium Terhadap Akar

Dqri Tabid 2 dikdtu1mi &et-a&g'tli �-&&.;di1-;gru.11"1o:t;T.QJI'NlM+ meagh8Sl}k&? p&J.itmg Cfk&r

yang tidak saling berbeda nyata, diduga karena ketersediaan larutan hara yang melimpah
sehingga pemanjangan

akar

atau perakaran yang dalam kurang diperlukan.

Pengaruh

perbandingan N03"/NH4+ mtmgkin lebih pada kelebatan akamya, hal ini didukung dengan

b asil analisis korelasi antam panjang akar dengan berat segar akar yaitu sebesar 0.95002 yang
berarti adanya hubtmgan yang sangat tinggi antara panjang akar dengan berat segar akar dan
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mempunyai arah positif, sehingga deng<m meningkatnya panjang akar akan meningkatkan
berat segar akru-.
Dari hasil analisis berat segar akar (Tabel 2) penurunan konsentrasi N03- menuju
keseimbangan dengan NH4+ meningkatkan berat segar akar, demikian juga sebaliknya

penurunan konsentrasi NH4+ menuju keseimbangan dengan N03- meningkatkan berat segar

akar secara nyata. Diduga tmtuk perlakuan sumber N dengan N03- berlebih pH larutan

selama pert1llllbuhan yang cenderung tinggi yaitu 6,46-7,25, dimana menurut Rao dan Rains

(1976, libat Mengel dan Kirkby, 1979) penyerapan nitrat lebih

cepat teijadi pada nilai pH

yang rendah yaitu pH 4,0 sehingga nilai pH yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan antara nitrat dan ion OH-, dan hal ini pengamhnya dapat menekan penyerapan
nitrat. .

Tabel 2.

Pengamh Berbagai Perbandingan Nitrat dan Amonium Terhadap Komponen
Pert.11mbuhan dan Hasil.

. . Pe�·-.· ·rjuk�
>JQ3.,-& I,,

·

,

1'ffi4+

(mell)

A 1- -··.
l"UU1l

.··._', .).
:� L!UlS

Berat
Krg
Akar

'

(em)

7

0

13.624 a

2.948 a

5

2

·

(gram)

dami

(cm2)

0.32 ab

19.09 a

'BrtB. . Brt:J}�'� t:; Rasio
)3$ '.·"
·Krg;;;.f. -�;� Pucuk::

,� .

·

Tan

gram)

4.25 a

Tan··

�

.(gram)
0.75 a

Akar

(gram)

2.49 a

l 5.652 a

4.106 ab

0.41 be

22.79 ab

6.14 a

0.97 a

2.39 a

3,5 : 3,5 16.332 a

4.854 b

0.49 c

9.10 b

2.41 b

4.98 b

2 5

14.280 a

36.27 c

2.992 a

27.62 b

4.76 a

0.83 a

2.84 a

0:7

12.480 a

2.656 a

0.29 ab
0.28 a

19.78 a

4.17 a

0.65 a

2.33 a

Selain itu disebabkan di dalam tanaman (akar) reduksi nitrat yang diserap menjadi

asam amino adalal1 lambat, karena untuk mereduksi nitrat menjadi amonia pada dasamya
terdiri dari dua tahap yaitu reduksi nitrat menjadi nitrit oleh enzim nitrat reduktase dan tahap
kedua reduksi nitrit menjadi amonia oleh enzim nitrit reduktase. Selanjutnya baru amonia

diasimilasi menjadi asam amino dan diangkut ke batang. Dan di dalam akar tidak semua nitrat

direduksi karena sebagian nitrat akan diangkut ke batang dalam bentuk tetap sebagai nitrat,
karena akwnulasi nitrat yang tinggi mungk:in dapat menjadi racun bagi tanaman.

Sedangkan pada perlakuan swnber N hanya NH4+ saja diduga penderitaan tanaman
yang disebabkan oleh kandtmgan amonium yang berlebih lebih berat daripada nitrat yang
berlebih, karena peningkatan fraksi amonium dalam larutan hara menyebabkan peningkatan
kemsakan akar (Nelllllann-Ganmore dan Kafkafi, 1983). Kerusakan akar diduga disebabkan

oleh beberapa reaksi yang dijalankan serempak dalarn tanaman yaitu konsun1si 02 untuk

metabolisme njtrogen dalam sel tanaman tiga kali lebih tinggi pada amonium dibandingkan

nitrat dan respirasi yang tinggi membutuhkan 02 yang tinggi sehingga 02 dapat menjadi
faktor pembatas jika kurang tersedia dan reduksi amonium menjadi amonia yang cepat dan

hampir selUill.1'rnya di reduksi dalam akar mengakibatkan penipisan cadangan karbohidrat
dalam akar. Menumt Neumann-Ganmore dan Kafkafi (1983) keberadaan

am onium

dalam

larutan pada suhu akar yang tinggi pengaruhnya berat dalam tanaman strawberry. Pada suhu
32°C berangsur-angsm peningkatan dalam fraksi amonium dalarn larutan hara adalah diikuti
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oleh berangsur-angsumya kerusakan dalam ·tanaman dan kematian menyeluruh di 100%
amonium.
Pada

+
perbandingan N03-/NH4 seimbang 3,5/3,5 menghasilkan berat segar akar

secara nyata tertinggi dibanding perlakucm 7/0, 2/5, 017, tetapi tidak berbeda nyata dengan
perlakuan. 5/2. Hal ini diduga karena keadaan yang seimbang pengaruh-pengaruh negatif yang
disebabkan oleh pemberian salah satu larutan dapat ditekan pengaruhnya oleh pemberian
larutan yang lain. Sehingga karena keberadaan nitrat dan amonium tidak berlebih memberikan
keuntungan dimana sintesis protein berjalan optimum sehingga protein cu.kup tersedia bagi
tanaman.

Dan sintesis · klorofil pw1 ikut meningkat sehingga al..rtifitas fotosintesis juga

meningkat. Dengan peningkatan aktifitas fotosintesis maka asimilat yang dihasilkan akan
meningkat. Hasil asirnilat ini kemudian akan ditranslokasikan ke bagian yang lebih dominan,
yaitu pucuk atau apikal. Dan bila basil asimilat sudah tercukupi di bagian pucuk, akan teijadi
pelimbunan.

Limbru1 ini kemudian akan ditranslokasikan ke akar, yang memungkinkan

peningkatan berat ak:ar. Akan tetapi perlakuan seimbang 3,5/3,5 tidak berbeda nyata dengan
perlakuan 5/2, hal ini diduga karena pada tanaman sayuran daun yang mulai beranjak dewasa
lebih suka menyerap nitrat tinggi dibanding amoniurn. Didukung oleh McElhannon dan MjiJs
(1978) yang menyatakan bahwa penimbunan berat kering secara konsisten lebih tinggi apabila

llitratnya 75% atau lebih dari jumlah N total yang tersedia, yang melukjskan perbedaa.n
genetis dalam hal ion yang lebih disukai.
Berat kering akar memmjukk.an biomassa yaitu merupakan timbunan hasil bersih dari
proses fotosintesis yang dapat berupa timbunan karbohidrat, timbunan lemak, timbunan
protein, timbunan nutrisi dan lain-lain.

Biomassa juga dipengaruhi oleh perbandingan N03-

/NH4+. Dari hasil analisis berat kering akar (Tabel

2) bahwa perlakuan perbandingan NOT

/NH4+ 7/0, 5/2, 2/5, 017 tidak saling berbeda nyata, diduga karena pengaruh-pcngaruh negatif
dari keberadrum nitrat atau amonium yang berlebih seperti yang teijadi pada berat segar akar
'
sebingga mengurangi biomassa yang dihasilkan. Pada perlakuan perbandingan NOJ-/NI-14 ·
seimbang 3,5/3,5 menghasilkan berat kering akar secara nyata lebi.h tinggi dibanding
perlakuan 7/0, 2/5, 017, tetapi tidak sating berbeda nyata dengan perlakuan 5/2, diduga
keberadaan llitrat dan an10niwn seimbang memberikan keuntungan seperti yang terjadi pada
berat segar ak:ar sehingga biomassa yang dihasilkan meningkat. Hal illi didukung hasil analisis
korelasi sebesar 0.99005 yang berru.ti adanya hubungan yang sangat tingf,ri antara berat segar
akar dengan berat kering akar dan mempunyai arab positif, sehingga dengan meningkatnya
berat segar akar maka akan mellingkatkan berat kering akar.
Pengaruh Perbandingan Nitrat dan Amonium Terhadap Luas Daun Menurut Gardner
(1991) sepanjang masa penumbuhan vegetatif akar, daun dan batang merupakan daerah

daerah pemanfaatan yang kompetitif dalam baJ hasil asimilasi. Proporsi hasil asimilasi yang di
bagian ketiga orgru.1 ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan produktifitas.
Penginvestasian basil asimilasi ke perkembangan luas daun yang lebih besar berakibat
penyerapan cabaya yang lebih besar pula. Namun, daun juga membutuhkan air dan larutan
hara, sehingga investasi dalam pertumbuhan akar juga perlu. Jadi pertumbuhan akar dapat
berpengaruh terhadap luas datm.
Dari Tabel

2

penurunan konsentrasi N03- menuju keseimbangan dengan NH4+

meningkatkan luas daun secara nyata, demikian juga sebaliknya pada NH4+. Hal illi diduga
untuk perlakuan N03- yang dominan karena reduksi llitrat dalru.n tanaman yang berjalan
dengan lambat sehingga asam amino untuk sintesis protein kurang tersedia akibatnya sintesis
protein berjalan dengan lru.nbat dan pembelahan sel dalam datm juga lambat. Selain itu karena
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akumulasi nitrat dalarn daun yang diangkut dari akar mungkin dapat menja.di racun bagi
tanaman, sehingga pembelahan sci ikut terganggu. Dan untuk perlakuan swnber N hanya
+
NH4 saja meskiptm sintesis proteitmya tinggi tetapi karena pengaruh kerusakan dalam sistem
perakaran karena keracunan amonium, sehingga pembelahan sel tanaman juga ikut terganggu.
1
Tapi pada perlakuan perbandingan N03-/NH4- 2/5 menghasilkan luas daun secara
nyata lebib tinggi dibanding perlakuan 7/0, 017, tetapi tidak saling berbeda nyata dengan
perlakuan 5/2 dan berbeda nyata lebih rendah dengan perlakuan 3,5/3,5. Hal ini diduga karena
kandungan

amonium

lebih

dominan

sehingga

reduksi

amonium

yang

cepat

dapat

meningkatkan sintesis protein dan pembelahan sel dalam daun ikut meningkat. Selain itu
mungkin pemberian pupuk amonium lebih efisien dalam meningkatkan wama kehijauan daun
daripada pupuk nitrat (Yoneyama, 1991 ), sehingga hal ini juga mempengaruhi sintesis protein
dalam tanaman dalam hal meningkatkan pembelahan sel dalam daun. Tetapi luas daun dari
perlakuan 2/5 belumlah optitnum jika dibanding perlakuan seitnbang 3,5/3,5 karena pengaruh
keracunan amonium yang dapat sedikit mengganggu dalam pembelahan sel dalam daun bila
dibanding pada daun dengan perlakuan 3,5/3,5.
+
Dan untuk perbandingan N03-/NH4 seimbang 3.5/3,5 menghasilkan luas daun
tertinggi secara nyata dibanding perlakuan yang lain, diduga karena pada perbandingan
tersebut mendorong peningkatan sintesis klorofil daun dalam jaringan tanaman malca aktifitas
fotosintesis makin meningkat, sehingga karbohidrat basil dari proses fotosintesis juga akan
meningkat.

Selanjutnya

dengan

tersedianya

N

dan

karbohidrat

yang

cukup

akan

meningkatkan sintesis protein. Peningkatan sintesis akan meningkatkan protoplasma sebagai
penyusun sel, dimana akan mendorong terjadinya pembelahan sel maka dapat dipal1arni
mengapa pada perbandingan tersebut menghasilkan luas daun yang berbeda nyata.
Pengamh Perbandingan Nitrat dan Amonium Terhadap Berat Brangkasan Tanarnan.
Dari basil analisis berat brangkasan basah (tabel 2) penwunan konsentrasi N03+
menuju keseimbangan dengan NH4 meningkatkan berat brangkasan basah secara nyata
+
demikian pula sebaliknya pada NH4 _ Hal ini diduga karena dari basil analisis korelasi antara
luas daun dengan berat brangkasan basal1 tanaman yaitu sebesar 0.87835 (Larnpiran

1)

yang

berarti adanya hubungan yang tinggi antara keduanya dan mempunyai arab positif, sehingga
dengan peningkatan luas daun maka akan meningkatkan berat brangkasan basah tanaman.
Dimana pada perlakuan N03- yang dominan luas daun yang dihasilkan rendah maka efisiensi
serapan sinar matahari kurang optimum sehingga proses fotosmtesisnya kurang dan basil
fotosinteis yang berupa karbohidrat juga kurang. Selain itu karena pengaruh akmnulasi nitrat
dalam tanaman yang berlebih dapat bcrsifat racun sehingga dapat mengharnbat pertumbuhan
tanam an.
Dan tmtuk perlakuan NH4 + yang dominan diduga bahwa banyaknya amonia yang
diperoleh sebagai basil reduksi amonium yang diserap tanaman sering melebihi jumlah yang
segera diperlukan sebagai akibat

penambahan nitrogen yang banyak.

Dalam keadaan

kelebihan amonium, baik asam glutamat mauplm asan1 aspartat dapat bereaksi dengan lebih
banyak amonia untuk membentuk glutamin dan asparagin dapat dianggap sebagai alat
pengaman agar nitrogen unhtk sementara disitnpan dalam bentuk yang tidak berbahaya, tetapi
masih mudah tersedia tmtuk dirombak jika diperlukan. Proses ini membutuhkan energi agar
reaksi dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tanarnan menggunakan banyak
eoerginya lmtuk berlangsungnya proses tersebut sehingga dapat sedikit mengurangi pengaruh
keracunan

karena

amonium

berlebih.

Dan

diduga

hal

tersebut

yang

menyebabkan

pertumbuhan tanaman menjadi terbarnbat sehingga hasilnya juga rendah. Selain itu mungkin
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juga disebabkan oleh hasil luas daun yang rendah ma.ka efisiensi serapan sinar matahari juga
rendah sehingga mempengaruhi
menjadi renda11.

proses fotosintesis dalam tanaman ak:ibatnya hasilnya

Dan untuk perlakuan perbandingan N03-/N�+ seimbang 3,5/3,5 menghasilkan berat
brangkasan basah tertinggi secara nyata dibanding perlakuan yang lain. Hal ini diduga karena
kandungan klorofil daun selama pertu.mbuhan paling tinggi dan hasil luas daun juga paling
tinggi dibandingkan perlakuan yang lain sehingga semak:in banyak menyerap radiasi matahari
dan memiliki laju asimilasi C02 yang tinggi sehingga rneningkatkan ak:tifitas fotosintesis dan
karbohidrat hasil fotosintesis juga ak:an meningkat.
Berat

brangkasan

kering

tanaman

menunjukkan

biomassa

yaitu

merupakan

penimbunan basil bersih dari proses fotosintesis atau asirnilasi C02 sepanjang p ertumbuhan
tanaman yang berupa timbunan karbohidrat, timbunan lemak, timbunan protein, timbunan

+

nutrisi dan lain sebagainya. Biomassa juga dipengaruhi oleh perbandingan N03-/N� seperti
halnya pada berat kering akar. Dari hasil analisis berat brangkasan kering tanaman (Tabel 2)
pada perlakuan perbandingan N03-/NJL+ 7/0, 5/2, 2/5, 017 tidak saling berbeda nyata, diduga
karena pengaruh-pengaruh negatif dari keberadaan nitrat berlebih seperti yang teljadi pada
berat brangkasan basah tanaman sehingga biomassa yang dihasilkan rendal1. Pada perlakuan
perbandingan nitrat dan amonium seimbang 3,5/3,5 menghasilkan berat brangkasan kering
tertinggi dibanding perlakuan yang lain, diduga keberadaan nitrat dan amoniun1 seimbang
memberikan keuntungan seperti yang terjadi pada berat brangkasan basah tanaman sehingga
biomassa yang dihasilkan meningkat. Hal ini didukung dari hasil analisis korelasi antara berat
brangkasan basah tanaman dengan berat brangkasan kering tanaman yaitu sebesar 0.96998
(Lampiran 1) yang berarti adanya hubungan yang sangat tinggi antara keduanya dan
mempunyai arah positif, sehingga dengan peningkatan berat brangkasan basah tanaman akan
meningkatkan pula berat brangkasan kering tanaman.

Menurut Neun1ann-Ganmore dan

Kafkafi, 1983 keberadaan keduanya sebagai sumber N dalam larutan dil1asilkan pertumbuhan
yang maksimaJ dan m.enghasilkan berat total yang maksimal pula.
dari

Pengwuh Perbandingan Nitrat dan Am onium Terhadap Rasia PucuklAkar. Alometri
pertlllb
l1 uhan ujlmg dan pertwnbuhan akar, biasanya dinyatakan sebagai rasio

pucuklakar. Dimana walauptm rasio pucuklakar itu dikendalikan secara genetik, rasio itu juga
sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang kuat. Dan dari basil analisis pengamatan rasio
pucuk/akar

(Tabel 2) diketahui bal1wa pad a perlakuan perbandingan N03-/N�+ : 7/0, 5/2,
2/5, 017 yang tidak saling berbeda nyata, hal ini diduga dari berbagai perlakuan tersebut
belum mampu menghasilkan basil yang optimun1 selama pertumbuhannya karena pengaruh
negatif dari

pemberian nitrat dan

amoniwn seperti pengaruh keracunan

yang dapat

menghambat pertwnbuhan tanaman sehingga basil yang diberikan kurang baik
Dan pada perlakuan perbandingan N03-/N�

+

seimbang 3,5/3,5 menghasilkan rasio

pucuk/akar tertinggi dibanding perlakuan yang lain, diduga pengaruh faktor lingktmgan yang
optimum untuk pertumbuhan tanaman terutama pengaruh dari larutan hara dimana pemberian
yang seimbang antara nitrat dan amoniun1 mengurangi pengaruh - pengaruh negatif dari
pemberian salall satu nitrat atau amonium yang tidak seimbang sehingga memberikan basil
yang terbaik.
Dari semua pembahasan parameter diatas, maka hipotesis pertama yang menyatakan
bahwa perlakuan berbagai perbandingan nitrat dan amonium berpengaruh terhadap panjang
akar tanaman selada ditolak. Tetapi perlakuan berbagai perbandingan nitrat dan amonium
berpengaruh terhadap berat :;egar akar, berat kering akar, luas daun, berat brangkasan basah
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tan$T}an, berat brangkasan kering tanaman ctan rasio pucuklakar tanaman
diterima. Pacta hipotesis kedua yang menyatakan perbandingan nitrat dan

a.ITIOI\ium } ?' 1hto/.h

.

3,5 me/1 dapat menghasil.kan pertumbuhan dan hasil tanama.11 selada secara nyafa l�ih tinggi
dibandingkan dengan perlakuan yang Jain dapat diteri ma
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KESIMPULAN
Berdasarkan basil penelitian da.11 pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1.

Perlakuan berbagai perbandingan nitrat dan amonium tidak berpengaruh nyata terhadap
panjang akar pada tana.Inan selada:

2.

Perlakuan berbagai perbandingan nitrat dan amonium berpengaruh nyata terhadap berat
segar

akar, berat kering

akar,

luas daun,

berat bra.Ilgkasan

basah tanaman,

berat

brangkasan keting tanaman dan rasio pucuk/akar pada tanaman selada.
3.

Perbandingan nitrat dan am01ritm1 3,5 me/l : 3,5 me/l ma.Inpu mendapatkan hasil terbaik
terhadap 1ua.s daun, berat brangkasan basah tanaman, berat brangkasan kering tanaman
dan rasio pucuk/akar.
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