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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil biomassa daun 

tanaman kelor (Moringa oleifera Lam.) pada berbagai jarak tanam yang dilaksanakan di 

Dusun Amor-amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dari bulan September sampai Desember 2017. Metode 

yang digunakan adalah eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan satu faktor terdiri dari tiga perlakuan jarak tanam, yaitu : 30 cm x 30 cm, 

30 cm x 40 cm dan 30 cm x 50 cm dengan empat ulangan sehingga didapat 12 petak 

percobaan. Berdasarkan hasil analisis keragaman pada tarap nyata 5% menunjukkan 

bahwa jarak tanam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil biomassa daun 

tanaman kelor pada tahun pertama siklus produksi. Terdapat kecenderungan bahwa 

semakin rapat jarak tanam yang digunakan pertumbuhan tajuk dan hasil biomassa daun 

tanaman semakin meningkat.  

Kata Kunci: Kelor, Tajuk, Akar, Jarak Tanam, Biomassa Daun. 

 

ABSTRACT 

This research aims to determine the growth and the yield of the moringa 

(Moringa oleifera Lam.)  leaf biomass at some plant spacings conducted in Amor – amor, 

Gumantar village, Kayangan sub-district, North Lombok regency, West Nusa Tenggara 

Province. This research was conducted from September to December 2017. The method 

used was experimental method arranged using Randomized Block Design (RBD) with one 

factor that consisting of three treatments of plant spacing. The spacings are 30 cm x 30 

cm, 30 cm x 40 cm and 30 cm x 50 cm with four replications, therefore there ware 12 

experimental units. The resuts showed that the plant spacing did not affect the growth 

and yield of moringa leaf biomass in the first year of the production cycle. There is a 

tendency that the closer the plant spacing the better. The growth and the yield will be. 

 

Keywords: Moringa, Shoot, Root, Plant Spacing, Leaf Biomass. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Tanaman Kelor (Moringa oleifera Lam.) merupakan salah satu jenis 

tanaman tropis yang mudah tumbuh di Indonesia. Tanaman ini merupakan perdu 

dengan tinggi 7-11 meter dan tumbuh subur mulai dari dataran rendah sampai 

ketinggian 700 m di atas permukaan laut. Kelor dapat tumbuh pada semua jenis 

tanah dan tahan terhadap musim kering dengan toleransi sampai 6 bulan 

(Mendieta-Araica et al., 2013) 

Tanaman ini mulai banyak diminati masyarakat dan salah satu jenis 

tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai pangan potensial (Luthfiyah, 2012). 

Setatus gizi dan manfaatnya yang cukup tinggi, menyebabkan kelor mendapat 

julukan sebagai Mother’s Best friend dan Miracle tree. Menurut hasil penelitian, 

daun kelor mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B, kalsium, zat besi, dan 

protein, dalam jumlah sangat tinggi yang mudah dicerna dan diasimilasi oleh 

tubuh manusia. Tidak hanya itu, kelor pun diketahui mengandung lebih dari 40 

antioksidan. Kelor mengandung 539 senyawa yang dikenal dalam pengobatan 

tradisional Afrika dan India serta telah digunakan untuk mencegah lebih dari 300 

penyakit (Krisnadi, 2015).  

Selain sebagai sumber bahan sayur yang sehat, tanaman kelor juga telah 

dimanfaatkan sebagai sumber bahan industri (Roheim, 2015). Salah satu usaha 

pemanfaatan dari kelor adalah olahan daun kelor menjadi bentuk tepung atau 

powder yang dapat digunakan sebagai bahan fortifikat untuk mencukupi nutrisi 

pada berbagai produk pangan, seperti pada olahan pudding, cake, nugget, biskuit, 

cracker dan suplemen gizi. (Aminah et al., 2015; Prajapati et al., 2003). Manfaat 

lain dari tanaman kelor juga sebagai antimikroba yang terdapat pada biji tanaman 

kelor (Syarif et al.,2014), pengendap (koagulans) dalam usaha penjernihan air 

permukaan (air kolam, air sungai, air danau)  (Putra et al.,2013) dan sumber 

bahan baku biodisel yang potensial setelah jarak pagar (Santoso et al., 2017). 

Data luas pertanaman dan produksi tanaman kelor di Indonesia sejauh ini 

belum tercatat datanya, hal ini dikarenakan penanamannya yang masih tradisonal 

dan terbatas sebagai tanaman pagar, sehingga tanaman kelor belum dianggap 
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sebagai tanaman budidaya. Namun seiring dengan adanya peningkatan minat 

masyarakat akan sayuran kelor, dan produk derivatifnya, maka dapat 

diproyeksikan bahwa kebutuhan produk tanaman kelor akan terus meningkat pada 

waktu-waktu mendatang. Keadaan ini tentunya membuka peluang usaha 

pembudidayaan tanaman kelor pada skala komersial, secara lebih luas dan intensif 

(Agrowindo, 2015). Dalam usaha budidaya tanaman tidak lepas dari syarat 

agronomis untuk mendapatkan hasil pertumbuhan tanaman yang baik (Litbang 

Pertanian, 2017). 

Pertumbuhan tanaman merupakan pertambahan ukuran, jumlah dan 

volume tanaman tersebut. Parameter pertumbuhan tanaman yang umumnya 

diamati sebagai hasil asimilasi adalah pertambahan tinggi tanaman, jumlah daun, 

diameter batang, dan jumlah anakan pada tanaman (Muttaqin et al., 2016). 

Tanaman kelor dapat tumbuh dengan baik pada kondisi berbagai lingkungan 

karena pada umumnya tanaman ini tahan terhadap kondisi kering maupun kondisi 

bersalju ringan (Krisnadi 2015).  

Untuk mendapat hasil daun yang digunakan sebagai pangan maupun obat 

maka perlu dilakukan teknik budidaya yang baik. Salah satunya adalah 

pengaturan jarak tanam. Pertumbuhan awal lebih baik dengan jarak tanam yang 

rapat, tetapi untuk perkembangan selanjutnya jarak tanam yang lebar memberikan 

pertumbuhan yang lebih baik (Mawazin dan Suhaendi, 2008). Jarak tanam dapat 

mempengaruhi efektivitas penyerapan unsur hara oleh tanaman. Semakin rapat 

jarak tanam semakin banyak populasi tanaman per satuan luas, sehingga pada 

batas tertentu persaingan hara antar tanaman semakin ketat. Akibatnya, 

partumbuhan tanaman akan terganggu dan produksi per tanaman akan menurun. 

Akan tetapi pada jarak tanam yang renggang akan menghasilkan produktivitas 

pertanaman yang tinggi dan kemampuan akar menyerap unsur hara dari dalam 

tanah lebih leluasa (Pangli, 2014).  

Khusus untuk budidaya tanaman kelor, dari penelusuran pustaka yang ada, 

belum banyak tersedia informasi yang cukup rinci terutama yang bersumber dari 

hasil percobaan tentang pengaturan jarak tanam pada pertanaman yang berasal 

dari biji yang dipindah tanam di lapangan. Oleh karenanya, hal itu menjadi 
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penting dan menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang “Pertumbuhan Dan 

Hasil Biomassa Daun Tanaman Kelor (Moringa oleifera Lam.) Pada Berbagai 

Jarak Tanam Pada Tahun Pertama Siklus Produksi”. 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil biomassa 

daun tanaman kelor (Moringa oleifera Lam.) pada berbagai jarak tanam pada 

tahun pertama siklus produksi. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, 

Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dengan ketinggian tempat penelitian ±25 m di atas permukaan laut yang dimulai 

sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2017. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meteran, pisau, linggis 

ukuran sedang, kamera, cangkul, jangka sorong, oven, timbangan analitik, terpal, 

sabit, bambu, ember, paranet, gunting, tali rapia, plastik, kertas koran, kertas label 

dan alat tulis menulis. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu yaitu bibit tanaman kelor asal biji, pupuk kandang sapi dan pupuk dasar 

Phonska, pestisida Dhitane M-45, dan insektisida Curacron. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan satu faktor terdiri dari tiga perlakuan; 30x30 cm, 30x40 cm, 30x50 

cm dan empat ulangan sehingga didapat 12 petak percobaan. Ukuran petak yang 

digunakan 1x2 m sehingga pada jarak tanam 30x30 cm terdapat 18 

tanaman/petak, jarak tanam 30x40 cm terdapat 15 tanaman/petak, jarak tanam 

30x50 cm berisi 12 tanaman/petak dan diulang sebanyak empat kali. 

Bibit yang digunakan merupakan bibit hasil perbanyakan dengan biji yang 

ditanam  dalam polybag berukuran 20x26 cm dipelihara selama 2 bulan di lahan 

pembibitan yang berlokasi di Dasan Agung, Kota Mataram. Setelah bibit berumur 

2 bulan bibit siap dipindah tanam di lapangan. Lahan yang digunakan dibersihkan 

dari gulma kemudian dibuat lubang tanam dan dibentuk petak-petak 

menggunakan tali rapia sebagai garis tepi petak. Petak tanam dibuat berukuran 
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1x2 m sejumlah 12 petak. Jarak antar petak dalam satu blok adalah 50 cm dan 

jarak antar blok 1 m. Lubang tanam dipersiapkan dengan ukuran 25x25x25 cm 

dengan jarak tanam sesuai perlakuan. 

Setelah lubang tanam siap, diberikan pupuk kandang 0,5 kg/lubang tanam 

dan dibiarkan terbuka selama 1x24 jam. Setelah itu, bibit diambil dimasukkan 

pada setiap lubang tanam kemudian dibongkar dari polybag secara perlahan dan 

ditimbun dengan tanah. Masing-masing bibit dipasang ajir untuk menopang bibit 

agar tidak roboh atau patah dan diikat menggunakan tali rafia. 

Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, pemupukan, penyiangan 

gulma, dan pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman dilakukan satu kali 

sehari setelah penanamn bibit dengan menggunakan gembor selama seminggu 

setelah itu dilakukan penyiraman 3 kali dalam seminggu dan penyiraman 

selanjutnya dilakukan 3 kali dalam sebulan. Pemupukan dilakukan dengan 

memberikan pupuk dasar Phonska 5 g/tanaman saat setelah tanam dengan cara 

menempatkannya pada larikan yang melingkari tanaman dan pupuk kemudian 

ditimbun dengan tanah. Pemberian pupuk Phonska dilakukan kembali pada saat 

tanaman berumur 4 MST. Penyiangan gulma dilakukan di areal pertanaman 

dengan cara mencabut dan memangkas dengan sabit satu kali dalam seminggu. 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menggunakan pestisida 

sintetik Curacron (insektisida) dengan dosis 1 cc/liter air dan fungisida Dhitane 

M-45 dengan konsentrasi 1,5 gram/ liter air dicampur menjadi satu kemudian 

disemprotkan keseluruh bagian tanaman dengan menggunakan handsprayer. 

Pemeliharaan dilakukan hingga akhir percobaan atau saat tanaman berumur 3 

bulan.  

Penentuan tanaman sampel dilakukan dengan cara menetapkan 10% dari 

populasi tanaman/petak percobaan dan dilakukan pengamatan pada saat tanaman 

berumur 2; 6; 8; 10 dan 12 MST, kecuali untuk pengamatan akar, berat segar dan 

kering daun, pengukuran hanya dilakukan pada saat tanaman berumur 12 MST. 

Pemanenan daun tanaman kelor dilakukan sekali pada umur 12 MST. dengan cara 

memetik daun tanaman kelor dari tangkainya kemudian ditempatkan di dalam 

kantong kertas dan dibungkus dengan plastik untuk menghindari penguapan dari 
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daun yang sudah dipanen. Parameter yang dikajai meliputi; Tinggi tanaman, 

jumah tunas, panjang tunas, jumlah daun, diameter kanopi, diameter batang, berat 

segar daun, berat kering dau, panjang akar, berat segar akar, berat kering akar. 

Hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan Sidik Ragam 5 % dan 

dilanjutkan dengan menggunakan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5% 

apabila ada pengaruh dari perlakuan dengan menggunakan sofwer Mini Tab 2016. 

Disamping itu, untuk mendapatkan nilai rata-rata pertambahannya dilakukan 

analisis regresi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis terhadap data yang diperoleh 

ternyata perlakuan jarak tanam tidak berpengaruh terhadap semua parameter yang 

diamati. Rangkuman hasil semua parameter disajikan dalam Tabel 1.  

Tabel 1. Rangkuman Hasil Analisis Semua Parameter 

Parameter Hasil Analisis 

Tinggi tanaman NS 

Jumlah tunas NS 

Panjang tunas NS 

Jumlah daun NS 

Diameter kanopi NS 

Diameter batang NS 

Berat segar daun NS 

Berat kering daun NS 

Panjang akar NS 

Berat segar akar NS 

Berat kering akar NS 

Berdasarkan Tabel 1. di atas, nampak bahwa perlakuan jarak tanam tidak 

berpengaruh terhadap rata-rata hasil pengamatan. Rata-rata hasil pengamatan 

semua parameter ditampilkan pada tabel-tabel berikut.        

Berdasarkan hasil analisis ragam terhadap parameter tinggi tanaman 

perlakuan jarak tanam tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Rata-rata hasil 

pengamatan ditampilkan pada Tabel 2. 

 

 

Keterangan NS= Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 
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Tinggi Tanaman.  

Berdasarkan hasil analisis ragam tidak terdapat pengaruh nyata jarak 

tanam terhadap parameter tinggi tanaman. Rata-rata hasil pengamatan ditampilkan 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rerata Hasil Tinggi Tanaman (cm) Selama Percobaan 

Jarak  

Tanam 

Umur Tanaman (MST) Laju Pertambahan 

cm/minggu 
2 4 6 8 10 12 

30 cm x 30 cm 48,75 75,62 94,25 101,00 113,12 131,87 61,11 

30 cm x 40 cm 45,12 68,75 92,40 111,25 118,25 127,50 66,23 

30 cm x 50 cm 55,12 81,00 96,00 103,12 107,62 112,27 42,62 

Tabel 2. menunjukkan bahwa jarak tanam tidak berpengaruh terhadap 

tinggi tanaman, sejak umur 2 MST hingga umur 12 MST. Namun pada akhir 

pengamatan (12 MST) terdapat kecendrungan bahwa penggunaan jarak tanam 30 

x 30 cm menunjukkan nilai tertinggi yaitu 131,87 cm jika dibandingkan dari jarak 

tanam 30 x 40 cm (127,50 cm) dan 30 x 50 cm (112,27 cm). Terdapat 

kecenderungan bahwa semakin rapat jarak tanam yang digunaka, semakin tinggi 

tanaman kelor tersebut (nilai r = -0,95). Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

korelasi semakin rapat jarak tanam memberikan laju pertumbuhan semakin tinggi. 

 Mahfudz (2006) menyatakan pertumbuhan tinggi sangat dipengaruhi oleh 

penetapan jarak tanam di lapangan. Pada faktor tunggal dengan perlakuan jarak 

tanam yang berbeda menghasilkan tanaman dengan tinggi tidak berbeda tetapi 

terdapat kecenderungan bahwa semakin rapat jarak tanam, tanaman semakin 

tinggi.  

Jumlah Tunas 

Berdasarkan hasil analisis ragam tidak terdapat pengaruh nyata jarak 

tanam terhadap parameter jumlah tunas. Rata-rata hasil pengamatan ditampilkan 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Rerata Hasil Pengamatan Jumlah Tunas Selama Percobaan  

Jarak  

Tanam 

Umur Tanaman (MST) Laju Pertambahan 

tunas/minggu 
2 4 6 8 10 12 

30 cm x 30 cm 0,00 0,87 0,62 0,62 5,62 2,25 0,72 

30 cm x 40 cm 0,00 0,00 0,12 0,37 8,75 1,00 0,89 

30 cm x 50 cm 0,00 0,37 1,75 2,37 3,00 0,50 0,35 

 Tabel 3. menunjukkan bahwa sejalan dengan tinggi tanaman, jumlah tunas 

tanaman juga tidak dipengaruhi oleh perlakuan jarak tanam, namun jarak tanam 

yang paling sempit juga menunjukkan jumlah tunas yang cendrung paling banyak 

terutama pada akhir pengamatan. Hasil korelasi menunjukan niali r = -0,97 

menjelaskan bahwa semakin meningkat jarak tanam yang diberkan ada 

kecenderungan laju pertambahan meningkat dan semakin tinggi tanaman semakin 

banyak jumlah tunas, dimana kecendrungan penambahan jumlah tunas mengikuti 

tren penambahan tinggi tanaman yang diduga karena semakin tinggi tanaman 

maka terbentuknya buku  pada batang tanaman kelor semakin bertambah dan 

kemungkinan munculnya tunas juga dapat bertambah. Maulida dan Setiawan 

(2018) menjelaskan bahwa tanaman yang memiliki jumlah buku yang banyak juga 

memiliki jumlah tunas yang banyak karena pada buku terdapat mata tunas 

sehingga semakin banyak jumlah buku maka semakin banyak mata tunas yang 

akan tumbuh menjadi tunas baru.  

Panjang Tunas (cm) 

Berdasarkan hasil analisis ragam tidak terdapat pengaruh nyata jarak 

tanam terhadap parameter panjang tunas. Rata-rata hasil pengamatan ditampilkan 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rerata Hasil Pengamatan Panjang Tunas (cm) Selama Percobaan  

Jarak  

Tanam 

Umur Tanaman (MST) Laju Pertambahan 

cm/minggu 
2 4 6 8 10 12 

30 cm x 30 cm 0,00 2,18 1,32 3,60 4,43 1,25 0,43 

30 cm x 40 cm 0,00 1,07 0,56 1,92 2,28 0,94 0,27 

30 cm x 50 cm 0,00 1,29 1,74 5,87 1,71 1,08 0,42 
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 Tabel 4 menunjukkan tidak terdapat pengaruh nyata perlakuan terhadap 

parameter yang diamati. Pada semua perlakuan jarak tanam menunjukkan 

penambahan panjang tunas pada setiap minggunya. Pengamatan perlakuan jarak 

tanam 30 x 30 cm pada umur 12 MST cenderung memberikan rerata panjang 

tunas tertinggi (1,25 cm) daripada perlakuan jarak tanam 30 x 40 cm (0,94 cm) 

dan 30 x 50 cm (1,08 cm). Kecenderungan-kecendrungan tersebut secara statistik 

tidak ada pengaruh dari semua jarak tanam terhadap parameter panjang tunas. 

Laju pertambahan tunas menunjukkan penambahan panjang tunas pada setiap 

minggunya. Laju pertambahan pada jarak tanam sempit 30 x 30 cm memberikan 

laju tertinggi dan berkorelasi terhadap panjang tunas pada umur 12 MST (r=-0,54).  

Jumlah Daun 

 Berdasarkan hasil analisis ragam tidak terdapat pengaruh nyata jarak 

tanam terhadap parameter jumlah daun. Rata-rata hasil pengamatan ditampilkan 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rerata Hasil Pengamatan Jumlah Daun Selama Percobaan   

Jarak  

Tanam 

Umur Tanaman (MST) Laju Pertambahan 

tangkai/minggu 
2 4 6 8 10 12 

30 cm x 30 cm 8,25 14,25 13,62 16,62 19,87 54,25 7,14 

30 cm x 40 cm 8,75 15,12 13,50 13,00 10,62 46,12 4,94 

30 cm x 50 cm 9,12 13,50 13,87 14,12 13,25 33,75 3,50 

Tabel 5. menunjukkan bahwa sejalan dengan tinggi tanaman jumlah daun 

tanaman juga tidak dipengaruhi oleh perlakuan jarak tanam, namun jarak tanam 

yang paling sempit juga menunjukkan jumlah daun yang cendrung paling banyak 

terutama pada akhir pengamatan dan hasil korelasi menunjukkan r=-0,99. Pada 

akhir pengamatan, jarak tanam 30 x 30 cm memberikan jumlah daun yang 

cenderung banyak sebesar 54,25 daripada arak tanam 30 x 40 cm sebanyak 46,12 

dan jarak tanam 30 x 50 cm sebanyak 33,75. Kecendrungan tersebut juga diikuti 

oleh laju pertambahan jumlah daun perminggu pada jarak tanam 30 x 30 cm 

sebesar 7,14 tangkai/minggu, jarak tanam 30 x 40 cm 4,94 tangkai/minggu dan 

jarak tanam 30 x 50 cm sebesar 3,50 tangkai/minggu. Hasil penelitian lain 
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mengungkapkan bahwa jumlah daun berkorelasi positif dengan tinggi tanaman, 

semakin tinggi tanaman maka jumlah daun semakin banyak (Husen, 2015; 

Sumarjan, 2017) 

Diameter Kanopi (cm) 

Berdasarkan hasil analisis ragam tidak terdapat pengaruh nyata jarak 

tanam terhadap parameter diameter kanopi. Rata-rata hasil pengamatan 

ditampilkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rerata Hasil Pengamatan Diameter Kanopi (cm) Selama Percobaan  

Jarak  

Tanam 

Umur Tanaman (MST) Laju Pertambahan 

cm/minggu 
2 4 6 8 10 12 

30 cm x 30 cm 17,25 21,43 27,81 31,25 30,25 31,37 2,87 

30 cm x 40 cm 18,25 27,68 35,50 37,12 36,25 31,12 2,55 

30 cm x 50 cm 19,56 26,18 33,12 30,87 28,25 23,50 1,26 

Tabel 6. rerata diameter kanopi menunjukkan tidak ada bedanyata antara 

perlakuan terhadap parameter yang diamati. Jarak tananam 30 x 30 cm mengalami 

penambahan diameter kanopi cenderung tinggi setiap minggunya kemudian 

diikuti dengan jarak tanam 30 x 40 cm dan 30 x 50 cm.  

Seiring dengan periode pengamatan, terutama pada akhir pengamatan, 

terdapat kecenderungan bahwa semakin rapat jarak tanam yang digunakan, 

diameter kanopi tanaman semakin lebar (r=-0,87) dan laju pertambahan diameter 

kanopi juga semakin cepat (r=-0,94). Penambahan diameter kanopi sejalan 

terhadap laju pertambahan diameter /minggu pada semua jarak tanam dan tidak 

memeiliki perbedaan yang nyata. 

Penambahan diameter kanopi tanaman meski kanopi tanaman telah saling 

bertemu, tanaman masih dapat memanfaatkan ruang tumbuh. Hal ini diduga 

karena daun tanaman kelor yang menjari dan anak daun yang kecil masih 

memungkinkan sinar matahari dapat masuk sehingga tanaman dapat mendapat 

sinar matahari yang cukup dalam proses fotosintesis. Sutapradja (2008)  dalam  

Fatchullah (2017), berpendapat bahwa pengaruh kerapatan penanaman adalah 

pembentukan kanopi daun yang saling bertemu di antara tanaman satu dengan 
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yang lainnya, dengan menutupnya kanopi dedaunan lebih awal dan lebih rapat 

akan menyebabkan fotosintesis lebih optimal.  

Diameter Batang (cm) 

 Berdasarkan hasil analisis ragam tidak terdapat pengaruh nyata jarak 

tanam terhadap parameter diameter batang. Rata-rata hasil pengamatan 

ditampilkan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rerata Hasil Pengamatan Diameter Batang (cm) Selama Percobaan  

Jarak  

Tanam 

Pengamatan Pada Saat Tanaman Berumur (MST) Laju 

Pertambahan 

cm/minggu 2 4 6 8 10 12 

30 cm x 30 cm 0,61 0,99 1,31 1,50 2,25 3,00 0,45 

30 cm x 40 cm 0,69 1,06 1,42 1,66 2,41 3,25 0,48 

30 cm x 50 cm 0,71 1,11 1,32 1,39 2,16 2,91 0,38 

 Seiring pertumbuhan tanaman juga diikuti oleh penambahan diameter pada 

organ batang setiap minggunya dan penambahan yang cenderung tinggi pada 

umur 12 MST terlihat pada perlakuan 30 x 40 cm berdasarkan analisis keragaman 

dengan rerata diameter 3,25 cm daripada jarak tanam 30 x 30 cm dan 30 x 50 cm 

dengan rerata 3,00 dan 2,91. Hasil rerata tersebut juga diikuti oleh laju 

pertambahan diameter batang perminggu seiring periode pengamatan (r=-0,25).  

 Menurut Badi et al., (2004) penambahan ukuran diameter diikuti dengan 

penambahan tinggi tanaman. Semakin tinggi tanaman diikuti bertambahnya 

diameter tanaman.  

Daun  

Berdasarkan hasil analisis ragam tidak terdapat pengaruh nyata jarak 

tanam terhadap parameter daun yaitu berat segar dan berat kering daun pada umur 

12 MST  tidak ada beda nyata antara perlakuan jarak tanam terhadap parameter 

berat segar dan berat kering daun. Rata-rata hasil pengamatan ditampilkan pada 

Tabel 8. 
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Tabel 8. Hasil Pengamatan Parameter Daun  (g) Selama Percobaan  

Jarak  

Tanam 

Pengamatan Pada Saat Tanaman Berumur ( 12 MST) 

Berat segar daun 

pertanaman (g) 

Berat segar daun 

perpetak (g) 

Berat kering  

daun pertanaman (g) 

30 cm x 30 cm 1154,25 20776,50 17,50 

30 cm x 40 cm 1400,62 21009,38 16,00 

30 cm x 50 cm 826,50 9918,00 11,00 

Tabel 8. rerata hasil parameter daun menunjukkan tidak ada bedanyata 

antara perlakuan jarak tanam terhadap parameter yang diamati. Pada perlakuan 30 

x 30 cm, diakhir penggamatan (umur 12 MST) cenderung memberikan hasil lebih 

tinggi dengan hasil berat segar daun pertanaman 1400,62 g, berat segar daun 

perpetak 210009,38 g dari pada jarak tanam 30 x 30 cm 1154,25 g, 20776,50 g 

dan 30 x 50 cm 826,50 g, 9918,00 g akan tetapi berat kering daun cenderung 

rendah 16,00 g dan berat kering daun perlakuan 30 x 30 cm cenderung tinggi 

17,50 g dan perlakuan 30 x 50 cm 11,00 g. Dari hasil tersebut menyimpulkan 

bahwa semakin rapat jarak tanam maka berat tajuk (kering daun) meningkat. 

Terdapat kecenderungan-kecendrungan pada hasil yang diamati, tetapi uji statistik 

menunjukan tidak berbeda nyata.  

Akar  

Berdasarkan hasil analisis ragam tidak terdapat pengaruh nyata jarak 

tanam terhadap parameter Panjang Akar tanaman kelor pada saat tanaman 

berumur 12 MST. Rata-rata hasil pengamatan ditampilkan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Pengamatan Parameter Akar Selama Percobaan 

Jarak  

Tanam 

Pengamatan Pada Saat Tanaman Berumur ( 12 MST) 

Panjang akar (cm) Berat segar akar (g) Berat kering akar (cm) 

30 cm x 30 cm 26,87 308,12 29,37 

30 cm x 40 cm 25,37 322,62 36,62 

30 cm x 50 cm 30,00 318,12 30,12 
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Tabel 9. rerata panjang akar pada umur 12 MST dari uji Anova tidak ada 

bedanyata dari semua perlakuan terhadap parameter yang diamati. Dari data tabel 

yang disajikan terlihat bahwa jarak tanam 30 x 50 cm menunjukkan 

kecenderungan panjang akar yang tinggi dengan rerata 30,00 cm dari pada jarak 

tanaam 30 x 30 cm 26,87 cm dan 30 x 40 cm 25,37 cm akan tetapi berat segar dan 

kering akar cenderung rendah 318,12 g dan 30,12 g. Berat segar akar dan berat 

kering akar cenderung tinggi pada perlakuan J2 322,62 g dan 36,62 g daripada 

perlakua 30 x 30 cm 30,12 g, 29,37 g dan perlakuan 30 x 50 cm 318,12 g dan 

30,12 g. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa semakin rapat jarak 

tanam cenderung meningkatkan pertumbuhan tajuk tanaman seperti tinggi 

tanaman (r =-0,95), jumlah tunas (r =-0,97), panjang tunas (r =-0,54), jumlah daun 

(r =-0,99), diameter kanopi (r =0,-87) dan berat kering daun. Oleh karena itu, 

untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang penggunaan jarak tanam 

pada budidaya tanaman kelor untuk produksi biomass maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut menggunakan jarak tanam yang lebih sempit.  

KESIMPULAN  

 Jarak tanam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil biomassa 

daun tanaman kelor pada tahun pertama siklus produksi. Terdapat kecenderungan 

bahwa semakin rapat jarak tanam yang digunakan pertumbuhan tajuk tanaman 

dan hasil biomassa daun tanaman semakin meningkat. Dikarenakan jarak tanam 

sempit masih menunjukkan kecendrungan hasil tajuk dan biomassa meningkat 

maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan jarak tanam 

yang lebih sempit. 
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