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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Bio-Extrim dan dosis 

pupuk kandang kambing serta interaksinya terhadap pertumbuhan tanaman selada. Penelitian ini 

telah dilaksanakan di Desa Stiling Kecamatan Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah 

mulai bulan Februari sampai dengan April 2017. Rancangan yang digunakan yaitu Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan  percobaan faktorial 3x3 sehingga diperoleh 9 kombinasi 

perlakuan yang masing-masing diulang 3 kali sehingga berjumlah 27 unit percobaan. Faktor 

pertama adalah konsentrasi Bio-Extrim (K) yang terdiri dari tiga taraf yaitu: K1 = 5 ml/𝓁, K2 = 

10 ml/𝓁, K3 = 15 ml/𝓁 dan faktor kedua adalah dosis pupuk kandang kambing (D) yang terdiri 

dari tiga taraf yaitu: D1 = 2 kg, D2 = 4 kg, dan D3 = 6 kg/petak atau setara dengan 10, 20, 30 

ton/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi  Bio-Extrim berpengaruh nyata terhadap 

bobot berangkasan basah dan bobot produksi. Dosis pupuk kandang  berpengaruh nyata terhadap 

tinggi tanaman umur 4 MST, tinggi tanaman umur 5 MST, jumlah daun umur 4 MST, bobot 

berangkasan basah dan bobot produksi. Dosis pupuk kandang kambing  6 kg/petak setara dengan 

30 ton/ha memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada. Interaksi 

konsentrasi Bio-Extrim dan dosis pupuk kandang kambing berpengaruh terhadap bobot 

berangkasan basah dan bobot produksi. 

Kata kunci: Selada (Lactuca sativa L), Pertumbuhan, Hasil, Pupuk  kandang kambing, dan 

Bio-Extrim 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect  of bio-extrim concentration and dosage of goat manure 

as well as its imtraction with the growth of letuce plants. This research was carried out in 

stilling village, Batukliang subdistrict, Central Lombok  From February to April 2017. The 

tesign used was completely Randomized design (RAL) with 3x3 factorial experiment obtained by 

9 treatment combinations each repeated 3 times so that amounted to 27 experimental units. The 

first factor is the concentration of bio-extrim (k) consisting of three levels K1 = 5 ml/𝓁, K2 = 10 

ml/𝓁,K3=15ml/𝓁, and the second factor is the dung manure dose (D) from three stage D1 = 2 kg, 

D2 = 4 kg, dan D3 = 6 kg/Plat or equivalent to 10, 20, 30 tons/ha. The results shawed that Bio-

extrim concentration had significant effect on wet weighted weight  and weight of production. 

The dosage of manure has a significant effect on the height of plant aged 4 MST. Plant height 

aged 5 MST, number of leaves aged 4 MST, wet weigghted weight and weight of production. The 

doseof goat manure 6 kg / plot equivalent toi 30 tons/ha gives the best result on the growth and 

yield of lettuce crop. Interaction of Bio-Extrim concentration and dosage of goat manure have 

an effect on wetweighting and weight weighting. 

Keywords: Lettuce (Lactuca sativa. L) Growth, Result, goat manure and Bio-Extrim 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Selada (Lactuca sativa L) merupakan salah satu komoditi hortikultura yang 

memiliki prospek dan nilai komersial yang cukup baik. Semakin bertambahnya jumlah 

penduduk Indonesia serta meningkatnya kesadaran penduduk akan kebutuhan gizi 

menyebabkan bertambahnya permintaan akan sayuran. Kandungan gizi pada sayuran 

terutama vitamin dan mineral tidak dapat disubtitusi melalui makanan pokok (Nazaruddin, 

2003). 

Selada merupakan sayuran daun yang cukup digemari oleh masyarakat dan juga 

para wistawan mancanegara. Selada digunakan sebagai sayuran pelengkap yang dimakan 

mentah (lalab), salad dan disajikan dalam berbagai macam masakan Eropa dan Cina. 

Selada juga memiliki berbagai konsentrasi gizi yang sangat baik, didalam 100 g selada 

mengandung vitamin A 162 mg; vitamin B 0,04 mg dan vitamin C 8,0 mg, serta kaya akan 

protein 1,2 g; lemak 0,2 g; karbohidrat  2,9 g; Ca 22 mg; P 25 mg; Fe 0,5 mg. Bukan hanya 

itu Selada juga mempunyai banyak kandungan mineral seperti iodium, fosfor, zatbesi, 

tembaga, kobalt, seng, kalsium, mangan dan potasium yang bermanfaat bagi keseimbangan 

tubuh. (Direktorat Gizi Kesehatan RI, 1997) 

Selada menyukai tanah yang subur dan banyak mengandung humus. pH tanah yang 

diinginkan antara 6-,7. Daerah yang sesuai untuk penanaman selada berada pada 

ketinggian 500-2.000 m di atas permukaan laut (dpl) (Pracaya, 2004). Suhu optimum bagi 

pertumbuhan selada adalah 15-25 0C (Aini et al., 2010). Waktu tanam terbaik adalah pada 

akhir musim hujan, walaupun demikian dapat pula ditanam pada musim kemarau dengan 

pengairan atau penyiraman yang cukup (Supriati dan Herliana, 2011). 

Produksi selada di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 7,45 ton/ha (BPS 

NTB,2008), produksi tersebut masih tergolong rendah. Rendahnya produktifitas selada 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi 

tingkat produktivitas selada adalah ketersediaan unsur hara didalam tanah.  

Pupuk organik merupakan hasil dekomposisi bahan-bahan organik yang diurai 

(dirombak) oleh mikroba. Hasil akhirnya dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pupuk organik juga dapat 

berasal dari limbah industri, seperti limbah rumah potong hewan, limbah industri minyak 

atsiri, atapun air limbah industri yang telah diolah, sehingga tidak mengandung bahan 

beracun. Pupuk organik yang digunakan adalah hasil kombinasi yang variatif dari bahan 

bahan organik yang berkualitas seperti : pukan ayam, pukan sapi, eceng gondok, arang 

tempurung, batuan fosfat, sekam, serbuk gergaji, tanah humus, dan bahan lainnya. 

Salah satu pupuk organik yang digunakan adalah pupuk organik ramah lingkungan 

dari limbah ternak kotoran kambing. Hal ini bisa membuat petani mengurangi penggunaan 

pupuk urea atau pupuk kimia lainnya. Dengan demikian, para petani tidak perlu membeli 

pupuk urea, cukup tanaman dipupuk dengan menggunakan pupuk organik yang berasal 

dari kotoran kambing. Pupuk organik mempunyai efek jangka panjang yang baik bagi 

tanah, yaitu dapat memperbaiki struktur utama kandungan bahan organik tanah dan selain 

itu juga menghasilkan produk pertanian yang aman bagi kesehatan, sehingga pupuk 

organik ini dapat digunakan untuk pupuk yang ramah lingkungan (Anonim, 2009). 

Kotoran kambing merupakan bahan yang mempunyai kandungan unsur hara 

lengkap dengan proporsi yang berbeda dan saling melengkapi satu sama lain. Selain 

mengandung unsur-unsur makro (Nitrogen, Fosfor, Kalium) juga mengandung unsur-unsur 

mikro (kalium, Magnesium, serta sejumlah kecil mangan, tembaga, borium dll) yang dapat 

menyediakan unsur-unsur atau zat makanan bagi kepentingan pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman.Selain itu, pupuk kotoran kambing memiliki kelebihan yaitu 

memperbaiki sifat fisik, kimia, serta biologi tanah, menaikkan daya serap tanah terhadap 
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air, menaikkan kondisi kehidupan di dalam tanah serta sebagai sumber zat makanan bagi 

tanaman (Sutedjo, 2002). 

Selain pupuk kandang kambing, penelitian ini juga menggunakan pupu Bio-Extrim 

adalah pupuk hayati majemuk cair yang mengandung bakteri yang dapat meningkatkan 

produksi tanaman. Bio-Extrim memiliki kandungan bakteri yang sangat bermanfaat bagi 

tanaman maupun untuk tanah itu sendiri. Jenis bakteri yang terkandung anatara lain: 

Azzospirillum sp., Azotobacter,sp.pseudomonas sp., Rhizobium sp., Bacillus sp., dan 

bakteri pelarut fhosfat (Supadno, 2011).  

 

Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberian konsentrasi Bio-Extrim dan dosis pupuk kandang kambing 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada 

2. Apakah intraksi Bio Extrim dan pupuk kandang kambing dapat mempe 

ngaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman selada. 

 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Bio-Extrim dan dosis pupuk kandang 

kambing terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada 

2. Untuk mengetahui pengaruh intraksi antara konsentrasi Bio-Extrim dan dosis pupuk 

kandang kambing terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada 

Kegunaan penelitian  

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pupuk Bio-Extrim dan pupuk 

kandang kambing yang efektif untuk menjaga kesuburan tanah 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk 

penelitian selanjutnya 

Hipotesis 

1. Diduga pemberian konsentrasi Bio-Extrim dan dosis pupuk kandang kambing akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada 

2. Diduga intraksi Bio-Extrim dan pupuk kandang kambing dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil tanaman selada.  

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan pertanian di Desa Stiling, Kecamatan 

Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan February hingga April 2017. 

Bahan dan Alat  

 Bahan dan Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih selada, 

pupuk cair (Bio-Extrim), pupuk kandang kambing, air, plastik, furadan, sivin, cangkul, 

gembor,  arko,  garu,  bambu, tali, timbangan, meteran, triplek, alat tulis. 
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Rancangan Percobaan 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental Faktorial 3 x 3 yang ditata  

secara Rancangan Acak Lengkap (RAL).  Faktor pertama adalah konsentrasi pupuk 

cair Bio-Extrim yang terdiri atas tiga taraf  yaitu k1=5ml/L air, k2=10ml/L air, 

k3=15ml/L air. Faktor kedua adalah dosis pupuk kandang kambing yang terdiri atas 

tiga taraf yaitu D1=2 kg/petak, D2=4kg/petak, D3=6kg/petak atau setara dengan 10, 20, 

30 ton/ha. Setiap perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Oleh karena itu diperlukan 27 

unit percobaan yang diacak secara bebas. 

 

Pelaksanaan 

1. Pembibitan 

Tanaman selada dikembang biakkan dengan biji. Benih selada dalam bentuk biji 

tersebut disemaikan terlebih dahulu dilahan persemaian selama (21 HSS), atau saat 

bibit tanaman tersebut telah memiliki 3-5 helai daun. 

1. Persiapan media tanam 

Sebelum dilakukan penanaman terlebih dahulu dilakukan pengolahan tanah 

dilakukan dengan cara mencangkul untuk membalikkan tanah. Tahap selanjutnya 

adalah membuat bedengan dengan ukuran 2x1m
2 

dengan ketinggian 5-10cm, 

selanjutnya pada kelilingnya dibuat saluran drainase. 

2. Penanaman 

Bibit dipindah tanam setelah berumur 3 minggu (2-3 helai daun) sebanyak 1 

bibit pada tiap lubang tanam dengan kedalaman 2 cm pada jarak tanam 25 x 25 cm. 

Jumlah petak percobaan sebanyak 27 dan jumlah tanaman perpetak adalah 28 unit 

tanaman sehingga keseluruhannya dibutuhkan 756 tanaman.  

3. Pemeliharaan 

a. Penyiraman 

Untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman dilakukan penyiraman   hingga 

mencapai  kapasitas lapang dengan menggunakan gembor. 

b. Pemupukan  

Untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman dilakukan pemupukan 

secara intensif. Pada penelitian ini digunakan dua jenis pupuk organik yaitu Pukan 

Kambing dan Bio-Extrim. Pukan Kambing tersebut diberikan pada saat 4 hari 

sebelum pindah tanam (HSPT), sedangkan Bio-Extrim tersebut diberikan pada 

umur 3 hari sebelum pindah tanam (HSPT), 7 HST, dan 14 HST. 

c. Penyiangan 

Penyiangan Selada mulai dilaksanakan pada saat tanaman berumur 2 

minggu (14 HST). Hal ini disebabkan akar selada yang menancap ditanah 

dangkal, sehingga tidak mampu untuk bersaing dengan tanaman lain, utamanya 

rumput liar dalam menyerap hara. Fungsi lain dari penyiangan adalah untuk 

menangkal serangan hama dan penyakit. Penyiangan dilakukan dengan interval 

satu minggu sekali.  
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d. Panen 

Panen dilakukan pada saat tanaman berumur 5 MST. Cara pemanenan selada 

yaitu dengan mencabut tanaman sampai akarnya. Tindakan pasca panen yang 

dapat dilakukan ialah dengan menyimpan tanaman Selada pada tempat yang 

lembab, dan kadar air yang terkandung didalam selada semakin berkurang.  Hal 

tersebut dikarenakan tanaman selada tidak tahan terhadap panas dan penguapan.  

 

Variabel  yang diamati 

1. Tinggi tanaman 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan meteran mulai dari permukaan 

tanah hingga titik tumbuh tanaman. Pengamatan dilakukan pada umur 2 mst, 3 

mst, 4 mst, dan 5 mst 

2. Jumlah daun  

Penghitungan dilakukan dengan menghitung seluruh jumlah daun tanaman selada. 

Pengamatan jumlah daun dilakukan pada tanaman umur 2 mst, 3mst, 4 mst dan 5 

mst. 

3. Bobot Basah Tanaman 

Penimbangan dilakukan dengan menimbang tanaman setelah dipanen. Tanaman 

yang ditimbang masih mempunyai akar dan daun tanaman yang sudah dibersihkan 

dari tanah-tanah yang menempel pada akar tanaman.  

4. Bobot Produksi.  

Penimbangan dilakukan dengan menimbang tanaman setelah dipanen dan dalam 

keadaan bersih. Sebelum ditimbang akar dan daun tanaman yang sudah rusak atau 

membusuk dibersihkan terlebih dahulu. 

Analisis Data 

Data Pertumbuhan dan Hasil tanaman dianalaisis dengan menggunakan sidik 

ragam atau Anova (Analysis of Variances). Untuk mengetahui perlakuan yang berbeda 

nyata maka perlu dilakukan uji lanjut dengan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) dengan taraf 

nyata 5 %.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman 
Hasil Analisis Keragaman (Sidik Ragam) pengaruh konsentrasi Bio-Extrim (K) dan 

Dosis Pupuk kandang Kambing (D) serta interaksi kedua faktor terhadap variabel 

pertumbuhan dan hasil disajikan dalam Tabel. Dibawah ini (4.1.1) 
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Tabel 4.1.1. Hasil Analisis Keragaman (Sidik Ragam)  pengaruh perlakuan serta 

Interaksinya terhadap Variabel Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Selada 

(Lactuca sativa L.) 

No Variabel Pengamatan 
Sumber Keragaman 

D K DxK 

1 Tinggi tanaman umur 1 MST NS NS NS 

 Tinggi tanaman umur 2 MST NS NS NS 

 Tinggi tanaman umur 3 MST NS NS NS 

 Tinggi tanaman umur 4 MST S NS NS 

 Tinggi tanaman umur 5 MST S NS NS 

2 Jumlah daun umur 1 MST NS NS NS 

 Jumlah daun umur 2 MST NS NS NS 

 Jumlah daun umur 3 MST NS NS NS 

 Jumlah daun umur 4 MST S NS NS 

 Jumlah daun umur 5 MST NS NS NS 

3 Bobot berangkasan basah S S S 

4 Bobot produksi S S S 
Keterangan: NS = Non signifikan (tidak berbeda nyata); K = Konsentrasi; D = Dosis Pupuk kandang 

kambing; DxK = Interaksi pupuk kandang kambing dengan konsentrasi Bio-Extrim, 

MST= Minggu Setelah Tanam 

Dari Tabel 4.1.1 dapat diketahui bahwa pemberian Dosis Pupuk Kandang (pukan) 

kambing berpengaruh nyata terhadap variabel tinggi tanaman pada umur pengamatan 4 dan 

5 MST, dan  jumlah daun umur 4 MST.  Dosis pukan kambing juga berpengaruh nyata 

terhadap bobot berangkasan basah dan bobot produksi tanaman. Perlakuan konsentrasi 

Bio-Extrim  berpengaruh nyata hanya terhadap bobot berangkasan basah dan bobot 

produksi tanaman. Interaksi antara dosis pukan Kambing dengan konsentrasi Bio-Extrim  

juga berpengaruh nyata terhadap bobot berangkasan basah dan bobot produksi tanaman. 

Tinggi Tanaman  

Pengaruh perlakuan konsentrasi Bio-Extrim (K) dan dosis Pukan Kambing (D) 

terhadap tinggi tanaman disajikan dalam Tabel 4.2.1 

Tabel 4.2.1. Rata-Rata Tinggi Tanaman akibat pengaruh Pemberian Dosis Pukan (Pupuk 

Kandang) Kambing dan Konsentrasi Bio-Extrim 

Perlakuan Tinggi Tanaman (cm) 

1 MST 2 MST 3 MST 4 MST 5 MST 

D1 6,24 8,38 11,78 15,65
ab

 19,86
ab

 

D2 6,22 8,38 11,38    14,63
b
   18,81

b
 

D3 6,41 8,73 12,33    16,60
a
   20,81

a
 

BNJ 5% - - -       1,66*      1,65* 

K1 6,16 8,52 11,84   15,52   19,73 

K2 6,46 8,44 11,67    15,58   19,75 

K3 6,24 8,48 11,98    15,76   20,00 

BNJ 5% - - - - - 

Keterangan: *Angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti huruf yang sama tidak berbeda  nyata 

pada taraf 5%, MST=Minggu Setelah Tanam 

Dari Tabel 4.2.1 dapat dilihat bahwa pada Pengamatan umur 4 dan 5 MST yang 

memiliki rata-rata tanaman tertinggi pada perlakuan D3 (30 ton/ha) berbeda nyata dengan 
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perlakuan D2 (20 ton/ha), tetapi tidak bebeda nyata dengan D1 (10 ton/ha) dengan rata-rata 

tinggi tanaman yaitu 16.60
 
cm ( 4 MST), 20.81

 
cm (5 MST). Pada pengamatan umur 1,2 

dan 3 MST menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata dengan semua perlakuan dan 

tidak terdapat perbedaan tinggi tanaman antara D1, D2, D3. Pada konsentrasi Bio-Extrim 

(4.2.1)  menunjukkan hasil yang tidak bebeda nyata terhadap semua perlakuan.  

Dari Tabel diatas (Tabel 4.2.1) dapat dilihat bahwa pada Dosis pupuk kandang 

kambing dengan perlakuan D3 (30 ton/ha) menunjukkan nilai rata-rata tertinggi di semua 

umur pengamatan termasuk umur 4 MST dan 5 MST. Berdasarkan penelitian Sumpena 

dan Meilani (2005) bahwa dosis pukan kambing yang terbaik untuk meningkatkan 

pertumbuhan tinggi tanaman sayuran ialah 25-30 ton/ha. Namun, berdasarkan nilai rata-

rata pada perlakuan D1 dan D3 yang menunjukkan tidak berbeda nyata, diketahui bahwa 

peningkatan dosis pukan kambing dengan dosis 20 ton/ha tidak berpengaruh terhadap 

tinggi tanaman, hal ini diduga karena pengaruh kombinasi anatara dosis pukan kambing 

dengan konsentrasi Bio-Extrim, dan ketidakseimbangan unsur hara yang tersedia atau 

mungkin ada unsur lainnya yang dapat memoengaruhi hal tersebut. Jika dosis ditingkatkan 

menjadi D3 (30 ton/ha ) maka akan terjadi peningkatan hasil tinggi tanaman dan unsur hara 

juga akan semakin meningkat, meskipun peningkatannya tidak signifikan. Hal ini sesuai 

dengan Asroh (2010) yang menyatakan bahwa unsur hara yang diperlukan tanaman sudah 

mulai tersedia, di mana pupuk hayati mengandung mikroba yang mampu menghasilkan 

senyawa aktif yang berperan dalam menyediakan /menguraikan unsur hara. Aktivitas 

mikroorganisme juga dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air, 

sehingga unsur hara lebih mudah diserap oleh tanaman. Bara et al. (2009) menyatakan 

bahwa pemberian pupuk kandang memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah 

daun dan diameter batang.  

Grafik Pertumbuhan Tinggi Tanaman 

 
Gambar 1. Grafik rata-rata Pertumbuhan Tinggi Tanaman 

Berdasarkan hasil gambar 1 Grafik rerata tinggi tanaman tersebut menunjukkan 

bahwa semua perlakuan antara konsentrasi Bio-Extrim dengan dosis pupuk kandang 

kambing menunjukkan peningakatan tinggi tanman yang hampir sama. Pada minggu ke 1 

hingga minggu ke 3 pertumbuhan  tinggi tanaman belum mengalami peningkatan yang 

maksimal, hal tersebut dikarenakan pada masa awal penanaman ditinjau dari segi genetika 

pada tanaman sayuran, organ vegetatif diperoleh dari embrio didalam biji tanman yang 
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mulai berkembang dengan pembelahan sel meristematik yang akan membentuk organ 

tanaman terutama daun. Faktor yang dapat mempengaruhi pemunculan daun yaitu 

temperature dan cahaya. Pada minggu ke 4 hingga minggu ke 5 mengalami perubahan 

tinggi tanaman yang signifikan, hal ini dikarenakan pada minggu ke 4 sampai minggu ke 5 

merupakan fase tamaman selada yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat 

signifikan dalam membentuk organ –organ tanaman. Pada masa tersebut tanaman 

membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang banyak. Dari grafik diatas juga dilihat bahwa 

pada perlakuan D3K1 (30 ton/ha- 5 ml/air) memiliki nilai hasil tertinggi dari semua 

perlakuan.  

 

Jumlah Daun  

Pengaruh perlakuan konsentrasi Bio-Extrim (K) dan dosis Pukan Kambing (D) 

terhadap jumlah daun disajikan dalam Tabel 4.3.1. 

Tabel 4.3.1. Rata-Rata Jumlah Daun akibat pengaruh Pemberian Dosis Pukan (Pupuk 

Kandang) Kambing dan Konsentrasi Bio-Extrim. 

Perlakuan Jumlah Daun (helai)  

1 MST 2 MST    3 MST      4 MST 5 MST 

D1 4,88 5,89 7,78 11,44 
ab

 17,11 

D2 5,77 5,89 7,78       11,22 
b
 17,11 

D3 5,00 6,11 8,11       12,44 
a
 17,44 

BNJ 5 % - - -         1,20 * - 

K1 5,33 6,00 8,00      11,89 17,33 

K2  4,22 5,78 7,78      11,44 17,44 

K3 4,44 6,11 7,89       11,78 17,33 

BNJ 5 % - - - - - 
Keterangan: *Angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada 

taraf 5%. MST=Minggu Setelah Tanam 

Dari Tabel 4.3.1. Menunjukkan bahwa pada umur pengamatan 4 MST dengan 

perlakuan dosis Pukan (Pupuk Kandang) Kambing (30 ton/ha) memiliki nilai rata-rata 

jumlah daun terbanyak yakni 12,44 helai yang berbeda nyata dengan perlakuan D2 (20 

ton/ha), tetapi tidak bebeda nyata dengan perlakuan D1 (10 ton/ha) dengan rata-rata jumlah 

daun 11,44 helai. Pada pengamatan umur 5 MST yang  nilai rata-rata jumlah daun 

terbanyak juga ditunjukkan pada pemberian dosis D3 (30 ton/ha) namun tidak terdapat 

perbedaan jumlah daun anatara D1 (10 ton/ha), dengan D2 (20 ton/ha).  Pada perlakuan 

konsentrasi Bio-Extrim (4.3.1) umur pengamatan 1,2,3,4 dan 5 MST menunjukkan hasil 

yang tidak bebeda nyata terhadap semua perlakuan.  

Pada (4.3.1.) pengamatan jumlah daun umur 4 MST. Pada D1 jika dosis 

ditingkatkan menjadi D2 (20 ton/ha) maka terjadi penurunan hasil jumlah daun. Jika dosis 

ditingkatkan menjadi D3 (30 ton/ha) maka terjadi peningkatan hasil jumlah daun. 

Peningkatan dosis pupuk kandang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah daun. Bara 

et al. (2009)  Semakin besar dosis pupuk kandang, maka tinggi tanaman dan jumlah daun 

semakin besar pula.  Berdasarkan hasil yang tersaji pada Tabel 4.3.1., berarti penggunaan 

dosis D3 (30 ton/ha) sudah mampu meningkatkan hasil jumlah daun tanaman. sesuai hasil 
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penelitian Osiana (2016) bahwa pemberian pukan kambing dengan dosis 30 ton/ha mampu 

meningkatkan panjang dan jumlah daun. 

Grafik Pertumbuhan Jumlah Daun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rerata Peningkatan Jumlah Daun Tanaman 

Berdasarkan Gambar 2 diatas menunjukkan laju pertumbuhan jumlah daun 

tanaman selada. Pada minggu pertama ( 1 MST) hingga minggu ke 5( 5 MST) 

peningkatan jumlah daun tanaman selada masih berlangsung dan terus mengalami 

peningkatan taip minggunya. Dari grafik diatas  juga dapat dilihat hasil rata-rata 

jumlah daun tanaman selada antara konsentrasi Bio-Extrim dan dosis pupuk kandang 

kambing.Grafik 4.6 yang memiliki jumlah daun terbanyak ditunjukkan pada perlakuan 

D3K3 (30 ton/ha-15 ml/l air) yang berbeda dengan perlakuan lainnya.  

Pengaruh Interaksi perlakuan terahadap Bobot Basah Tanaman 

Hasil Analisis BNJ taraf nyata 5% pengaruh interaksi Dosis  pukan kambing dan Bio 

Extrim  terhadap Bobot Basah Tanaman 
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Tabel 4.4.1. Pengaruh interaksi antara Dosis pukan kambing  dan Konsentrasi Bio Extrim  

terhadap Bobot Basah Tanaman. 

Perlakuan Bobot Basah (gr) 

D1K1 142,73 
ab

 

D1K2 118,63
 c

 

D1K3 115,48 
c
 

D2K1 115,17 
c
 

D2K2 156,51 
a
 

D2K3 121,76 
b
 

D3K1 137,00 
b
 

D3K2 158,59 
a
 

D3K3 148,31 
ab

 

BNJ 5% 17,64 
Keterangan: angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 

5%. 

 

Interaksi antara pupuk kandang kambing dengan Bio-Extrim  berpengaruh terhadap 

bobot basah tanaman. Pada Tabel 4.4.1. Menunjukkan bahwa pada interaksi dosis pupuk 

kandang 10 ton/ha dengan konsentrasi bio-extrim 5 ml/l air (D1K1) yaitu 142.73 gr, jika 

dosis ditingkatkan menjadi 20 ton/ha dengan konsentrasi 5 ml/l air (D2K1) maka terjadi 

penururnan hasil yaitu 115.17 gr. Dan pada dosis D1 (20 ton/ha) dengan meningkatkan 

konsentrasi menjadi D1K2 dan D1K3 dapat menyebabkan penurunan hasil bobot basah 

tanaman, Hal ini terjadi diduga karena tidak seimbangnya penyerapan unsur hara setelah 

penaikkan dosis pupuk kandang kambing menjadi D2 (20 ton/ha) dan peningkatan 

konsentrasi menjadi K2 dan K3. 

 Sedangkan pada D2K2 jika konsentrasi dinaikkan dengan dosis yang tetap menjadi 

D2K3 maka terjadi penurunan hasil bobot basah tanaman disebabkan karena konsentrasi 

yang diberikan tidak sesuai dengan dosis pukan kambing yang sudah ada, sehingga terjadi 

ketidak seimbangan antara dosis dan konsentrasi. Jika Dosis ditingkatkan menjadi D3 

dengan konsentrasi yang tetap (D3K2) maka akan terjadi peningkatan hasil bobot basah 

tanaman. Hal ini diduga karena unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sudah cukup 

lengkap didalam pukan kambing sehingga tanaman tidak mampu lagi menerima unsur 

lainnya yang ada didalam Bio-Extrim.   Rata-rata tertinggi yakni ditunjukkan pada interaksi 

perlakuan D3K2 yang berbeda nyata dengan semua interaksi perlakuan. Nurshanti (2009) 

menyatakan bahwa pemberian pupuk organik (kotoran kambing) memberikan pengaruh 

terhadap berat berangkasan basah, hal ini disebabkan karena tekanan turgor yang ada pada 

batang, daun dan akar sawi caisim tinggi akibat kandungan nitrogen yang banyak terdapat 

didalam tubuh tanaman akibat penyerapan unsur hara. Berat bobot basah tanaman 

dipengaruhi oleh jumlah daun. Berdasarkan Wardhana I (2015) bahwa semakin banyak 
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jumlah daun maka berat bobot basah tanaman semakin tinggi. Pada jumlah daun tanaman 

(Tabel 4.3.1) rata-rata tertinggi pada perlakuan D3 (30 ton/ha), hal tersebut sesuai dengan 

interaksi bobot basah tanaman rata-rata tertinggi yakni pada perlakuan D3 (30 ton/ha) 

dengan penaikkan konsentrasi perlakuan K2 (10 ml/l air). 

Pengaruh Interaksi perlakuan terahadap Bobot Produksi Tanaman 

Hasil Analisis BNJ taraf nyata 5% pengaruh interaksi Dosis  pukan kambing dan Bio 

Extrim  terhadap bobot produksi  tanaman 

Tabel 4.5.1. Pengaruh interaksi antara Dosis  pukan kambing dan Bio-Extrim  terhadap 

bobot produksi  tanaman 

 

Keterangan: angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata  

         pada  taraf 5%. 

 Interaksi antara dosis pukan kambing dengan konsentrasi Bio-Extrim berpengaruh 

nyata terhadap bobot produksi tanaman. Berdasarkan Tabel 4.5.1. diketahui bahwa pada 

D3K1 dengan menaikkan konsentrasi menjadi (10 ml/l air) D3K2 rata-rata mengalami 

penurunan hasil bobot produksi, meskipun konsentrasi dinaikkan lagi menjadi(15 ml/l air) 

D3K3. Hal ini diduga hal ini diduga karena ketidak seimbangan unsur dari konsentrasi Bio-

Extrim dan dosis pupuk kandang.  karena Sedangakan pada dosis D1 (10 ton/ha) dengan 

menaikkan konsentrasi menjadi D1K2 mengalami penurunan hasil diduga hal ini karena 

mikroba yang terlalu banyak dari Bio-Extrim sehingga tidak dapat bekerja maksimal 

karena jumlah pupuk kandang yang lebih rendah dari Bio-Extrim. dan jika  konsentrasi 

ditambahkan menjadi D1K3 (15 ml/l air) maka akan mengalami peningkatan hasil bobot 

produksi. Hal tersebut menujukkan bahwa Bio-Extrim dan pupuk kandang kambing 

bekerja sama untuk meningkatkan Pada D2K1 ketika konsentrasi dinaikkan menjadi D2K2 

dapat meningkatkan hasil bobot produksi tanaman. Dan jika konsentrasi dinaikkan dengan 

dosis tetap yaitu D2K3 maka terjadi penururnan hasil bobot produksi tanaman, karena 

penambahan konsentrrasi belum tentu akan meningkatkan hasil bobot produksi tanaman 

dan jumlah mikroba yang terkandung dalam Bio-Extrim lebih tinggi dibandingkan jumlah 

unsur hara dalam pupuk kandang yang akan diurai.  

 Nilai rata-rata tertinggi pada perlakuan D3K1 (30 ton/ha x 5 ml/l air).  

Peningkatan dosis menunjukkan hasil yang meningkat. Semakin tinggi dosis maka akan 

semakin meningkatkan bobot produksi tanaman. Nyakpa et al  (1988) menyatakan unsur-

Perlakuan Bobot Produksi (gr) 

D1K1 108,11
d
 

D1K2 84,55 
ef

 

D1K3 94,84
 e
 

D2K1 82,11 
f
 

D2K2 120,6 
bc

 

D2K3 86,89 
ef

 

D3K1 189,47
a
 

D3K2 130,91
 b

 

D3K3 112,44 
cd

 

BNJ 5% 12,13 
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unsur hara makro dan mikro yang terdapat di dalam pupuk kandang berfungsi 

mempercepat pertumbuhan tanaman. Menurut dwijosapoetra (1986), penambahan unsur N 

dalam tanah dapat meningkatkan hasil bobot basah, selain itu juga mampu meningkatkan 

pertumbuhan akar, batang dan daun sehingga bobot produksi tanaman meningkat. 

Pengaruh penambahan Bio-Extrim juga memiliki pengaruh tetapi tidak nyata menurut 

sarief (1995) disebabkan karena tanaman memiliki respon positif terhadap pemupukkan. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

1. Konsentrasi Bio-Extrim (dosis 5 ml, 10 ml, 15 ml) tidak berpengaruh nyata terhadap 

tinggi tanaman dan jumlah daun umur. Tetapi berpengaruh nyata terhadap hasil 

bobot basah dan bobot produksi tanaman 

2. Dosis pupuk kandang kambing (10,20,30 ton/ha) memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap tinggi tanaman umur (4 dan 5 MST), jumlah daun umur (4 MST), bobot 

basah, dan bobot produksi tanaman. 

3. Interaksi antara konsentrasi Bio-Extrim dan dosis pukan kambing memberikan 

pengaruh nyata terhadap bobot basah dan bobot produksi tanaman. Pada bobot 

basah nilai terberat ditunjukkan pada D3K2  (30 ton /ha x 10 ml/ lair) yaitu 158.59 

gr dan untuk bobot produksi nilai terberat ditunjukkan pada D3K1 (30 ton/ha x 5 

ml/l air) yaitu 189.47
 
gr 

 

Saran 

  Sebaiknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait perlakuan tersebut atau 

dibutuhkan dosis dan konsentrasi diatas (30 ton/ha dan 15 ml/l air) untuk menghasilkan 

produksi selada yang lebih tinggi. 
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