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RINGKASAN 

 

 
Sayuran merupakan salah satu menu dari komponen makan sehat, yang 

permintaannya semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat tentang 

kesehatan. Di antara banyak tanaman sayur yang dibudidayakan, tanaman sawi 

samhong adalah salah satu komoditas sayuran yang mempunyai prospek yang 

tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tentunya membutuhkan unsur 

hara tanah sebagai nutrisi.  Pertumbuhan pada tanaman sawi sangat di pengaruhi 

oleh ketersedian unsur hara makro dan unsur hara mikro, dimana jika ketersedian 

unsur hara di tanah tidak optimal, maka harus dilakukan pemupukan.  Upaya 

pengurangan penggunaan pupuk kimia dapat dilakukan dengan pemberian pupuk 

organik yang dapat diolah dari bahan limbah organik yang ada di lingkungan 

seperti daun kelor dan limbah cangkang telur ayam.  Daun kelor kaya akan zeatin, 

sitokinin, askorbat, fenolik dan mineral seperti Ca, K dan Fe yang dapat memicu 

pertumbuhan tanaman sedangkan cangkang telu rmengandung 97% kalsium 

karbonat serta mengandung rerata 3% fosfor  dan 3% magnesium, natrium, 

kalium, seng, mangan, besi, dan tembaga. Rancangan penelitian yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Kelompok faktorial, dengan dua faktor yang dicobakan 

yaitu pemberian pupuk dan interval waktu pemberian pupuk. Faktor pertama : 

tanpa pemberian POC (K0) , POC daun kelor : POC cangkang telur 25: 75 ml/l 

(K1), POC daun kelor : POC cangkang telur 50: 50 ml/l (K2), POC daun kelor : 

POC cangkang telur 75: 25 ml/l (K3). Faktor kedua : interval pemberian pupuk 

F1= 5 hari sekali, F2 = 6 hari sekali, F3 = 7 hari sekali. Masing-masing perlakuan 

diulang 3 kali sehingga didapatkan 36 plot percobaan. Untuk mengetahui respon 

yang diamati terhadap perlakuan yang diberikan dilakukan Uji Analisis Variance 

(ANOVA) dan apabila menunjukkan beda nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan. Pengamatan hasil tanaman meliputi :tinggi tanaman, jumlah 

daun, dan bobot segar tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 

pupuk cair daun kelor dan cangkang telur terhadap pertumbuhan sawi samhong 

belum mampu meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun dan bobot segar 

tanaman. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 
 

Sayuran merupakan salah satu menu dari komponen makan sehat, yang 

permintaannya semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat tentang 

kesehatan. Di antara banyak tanaman sayur yang dibudidayakan, tanaman sawi 

samhonga dalah salah satu komoditas sayuran yang mempunyai prospek yang 

tinggi. Budidaya tanaman sawi selain mudah dilaksanakan, juga cepat 

menghasilkan karena umur relative pendek dari awal penanaman hingga panen. 

Kandungan yang terdapat pada sawi ini adalah protein, lemak, karbohidrat, Ca, P, 

Fe, Vitamin A, Vitamin B, dan Vitamin C. Selain itu manfaat sawi sangat baik 

untuk menghilangkan rasa gatal ditenggorokan pada penderita batuk, penyembuh 

sakit kepala, bahan pembersih darah, memperbaiki fungsi ginjal, serta 

memperbaiki dan memperlancar pencernaan (Fahrudin, 2009). 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tentunya membutuhkan unsur 

hara tanah sebagai nutrisi.  Pertumbuhan pada tanaman sawi sangat di pengaruhi 

oleh ketersedian unsur hara makro dan unsur hara mikro, dimana jika ketersedian 

unsur hara di tanah tidak optimal, maka harus dilakukan pemupukan.  Menurut 

hasil penelitian Erawan (2013), tanaman sawi tumbuh baik pada tanah dengan 

kandungan nitrogen yang tinggi. Pemberian pupuk dengan unsur N pada tanah 

dapat meningkatkan tinggi tanaman sawi sebesar 2,4 cm pada setiap pengamatan, 

dan berat basah tanaman sebesar 1,3 g. Selain unsur N unsur K juga berperan 

penting dalam pertumbuhan tanaman.  

Petani sayur umumnya menggunakan pupuk berupa pupuk padat dan 

pupuk cair. Pupuk padat yang digunakan oleh petani biasanya adalah pupuk 

kimia. Penggunaan pupuk kimia memang dapat meningkatkan kandungan unsur 

hara makro pada tanah, namun tentu saja penggunaannya dapat menimbulkan efek 

samping negatif. Pupuk urea yang digunakan dengan dosis yang berlebihan dapat 

menyebabkan pencemaran nitrat pada tanah. Efektivitas penggunaan pupuk urea 

tidak bertahan lama karena penggunaan pupuk kimia secara terus menerus dapat 

menyebabkan perubahan struktur tanah, pemadatan, kandungan unsur hara dalam 

tanah menurun dan pencermaran tanah (Triyono, 2013). Upaya pengurangan 

penggunaan pupuk kimia dapat dilakukan dengan pemberian pupuk organik yang 
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dapat diolah dari bahan limbah organik yang ada di lingkungan seperti daun kelor 

dan limbah cangkang telur ayam.   

Kelor merupakan tanaman yang memiliki unsure makro dan asam amino 

yang hamper lengkap. Ekstrak daun kelor dapat digunakan untuk mempercepat 

pertumbuhan tanaman secara alami. Hal ini dikarenakan daun kelor kaya akan 

zeatin, sitokinin, askorbat, fenolik danmineral seperti Ca, K dan Fe yang dapat 

memicu pertumbuhan tanaman. Sitokinin merupakan hormone tanaman  yang  

menginduksi pembelahan sel,  pertumbuhan,  dan  mendorong pertumbuhan sel 

baru serta menunda penuaan sel. Zeatin merupakan anti  oksi dan kuat dengan 

sifat anti penuaan (Pusat Informasi dan PengembanganTanamanKelor  Indonesia,  

2010). Mengingat kandungan nutrisinya, ekstrak daun kelor merupakan pupuk 

organik yang paling baik untuk semua jenis tanaman sehingga daun kelor dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk cair (Krisnadi, 2015). Menurut penelitian Kartika 

(2013), terdapat pengaruh pemberian pupuk organik cair daun kelor terhadap 

pertumbuhan tanaman pakchoy (Brassica rapa L.). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian pupuk organik cair (ektrak daun kelor 40% dan air 60%) 

berpengaruh baik pada setiap parameter pertumbuhan. 

Limbah cangkang telur ayam merupakan limbah rumah tangga yang belum 

terlalu banyak di manfaatkan. Limbah cangkang telur biasanya di olah menjadi 

bahan kerajinan tangan dan lebih sering tidak dimanfaatkan, ternyata terdapat 

peluang pemanfaatan sebagai bahan baku pembuatan pupuk cair. Cangkang telur 

kering mengandung  97% kalsium. Kandungan kalsium pada cangkang telur ayam 

tersimpan dalam bentuk kalsium karbonat. Kandungan nutrisi yang terdapat pada 

cangkang telur ayam sangat baik bila di olah menjadi pupuk organik. Limbah 

cangkang telur bermanfaat untuk mendapatkan unsure kalsium dan menetralkan 

kadar keasaman tanah (Yuwanta, 2011).   

Komposisi utama dalam cangkang ini adalah cangkang telur mengandung 

97% kalsium karbonat serta mengandung rerata 3% fosfor  dan 3% magnesium, 

natrium, kalium, seng, mangan, besi, dan tembaga (Syamdkk, 2014). 

PenelitianSyamdkk (2014) perlakuan serbuk cangkang telur ayam dapat 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi kamboja jepang (Adenium 
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obesum) oleh karenanya limbah cangkang telur dapat dimanfaatkan sebagai pupuk 

untuk mendapatkan unsure kalsium dan menetralkan kadar kemasaman tanah. 

Waktu pemberian pupuk cair pada tanaman harus diperhatikan untuk 

menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan nutrisi pada tanaman. Hasil 

penelitian Ovianti (2016) menunjukkan bahwa pupuk organik cair dari limbah 

kubis dan isi rumen sapi yang diberikan setiap  7 hari sekali dapat meningkatkan 

tinggi tanaman sawi sebesar  22,56 cm, lebar daun sebesar 9,8 cm  dan berat basah 

tanaman rata-rata sebesar 156,5 g. Sedangkan pupuk yang di berikan pada interval 

waktu 14 hari meningkatkan tinggi tanaman sebesar 18,87 cm, lebar daun 6,7 cm, 

berat basah tanaman rata-rata 137g dan tanaman sawi yang di beri pupuk dengan 

interval waktu 21 hari sekali memiliki tinggi tanaman  15,56 cm, lebar daun 5,6 

cm dan berat basah tanaman rata-rata 128g.   

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengkaji pengaruh aplikasi pupuk organik cair daun kelor dan cangkang 

telur dengan konsentrasi dan interval pemberian pupuk yang berbeda terhadap 

pertumbuhan sawi samhong.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pupuk organik cair 

Pupuk cair organik adalah pupuk yang bahan dasarnya berasal dari hewan 

atau tumbuhan yang sudah mengalami fermentasi dan bentuk produknya berupa 

cair. Penggunaan pupuk cair memiliki keuntungan sebagai berikut : 

1. Pengaplikasian lebih mudah jika dibandingkan dengan pengaplikasian pupuk 

organik padat 

2. Unsur hara yang terdapat di dalam pupuk cair mudah diserap tanaman 

3. Mengandung mikroorganisme yang jarang terdapat dalam pupuk organik 

padat 

4. Pencampuran pupuk cair organik dengan pupuk organik padat mengaktifkan 

unsur hara yang ada dalam pupuk organik padat tersebut (Simamoraet 

al.,2005) 

Pengertian pupuk organik cair menurut Hadisuwito (2007) adalah larutan 

dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, 

kotoran hewan dan manusia yang kandungan unsure haranya lebih dari satu unsur. 

Kelebihan dari pupuk organik ini adalah dapat secara cepat mengatasi defisiensi 

hara, tidak bermasalah dalam pencucian hara dan mampu menyediakan hara 

secara cepat. Selain itu, dibandingkan dengan pupuk cair anorganik, pupuk 

organik cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman walaupun sering 

digunakan. Pupuk organik cair juga memiliki bahan pengikat, sehingga larutan 

pupuk yang diberikan kepermukaan tanah bisa langsung digunakan oleh tanaman. 

Pupuk organik cair dalam proses pembuatannya memerlukan waktu yang lebih 

cepat dari pupuk organik padat dan penerapannya mudah tinggal disemprotkan 

ketanaman. 

 

2.1 Kelor 

Daun kelor mengandung senyawa kimia seperti kalsium, magnesium, 

fosfor, zat besi dan sulfur sehingga daun kelor dapat dimanfaatkan untuk 

pembuatan pupuk organik cair. Manfaat pupuk daun kelor dapat digunakan 

dengan cara disemprotkan pada daun untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. 
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Hasil penelitian Kartika (2013), pembuatan pupuk organik cair dengan 

menambahkan ekstrak daun kelor sebanyak 40 % berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman pakchoy yang meliputi jumlah daun, panjang tanaman, 

berat basah dan berat kering.   

Tanaman kelor ternyata juga mempunyai manfaat yaitu dapat digunakan 

sebagai pupuk cair. Fuglie (2000) menemukan bahwa ekstrak daun kelor yang 

disemprotkan ke daun bawang, paprika, kacang kedelai, sorgum, kopi, teh, cabai, 

melon dan jagung dapat meningkatkan hasil tanaman. Menurut Kartika (2013) 

menyatakan  bahwa pengolahan daun kelor sebagai pupuk dapat digunakan 

dengan cara diekstrak. Ekstrak daun kelor digunakan untuk mempercepat laju 

pertumbuhan tanamansecara alami daun kelor digunakan sebagai pupuk cair yang 

diujikan ke berbagai tanaman seperti kacangt anah, kedelai, dan jagung. Hasilnya 

sangat signifikan pada hasil panen tanaman yang diberi pupuk cairdaun kelor 

yaitu sebesar 20-35% lebih besar dari pada hasil panen tanaman tanpa diberi 

pupuk cair daunkelor. Manfaat daun kelor ternyata sangatbanyak salah satunya 

dapat digunakan sebagai pupuk cair yang dapat merangsang  laju 

pertumbuhanhormon sitokinin pada tanaman (Krisnadi,2015). 

2.2 CangkangTelur 

Cangkang telur merupakan lapisan luar dari telur yang berfungsi 

melindungi semua bagian telur dari luka atau kerusakan. Cangkang telur ayam 

yang membungkus telur umumnya beratnya 9-12% dari berat telur total. Warna 

kulit telur ayam bervariasi, mulai dari putih kekuningan sampai cokelat. Warna 

cangkang luar telur ayam ras (ayam boiler) ada yang putih, ada yang cokelat. 

Bedanya pada ketebalan cangkang, yang berwarna cokelat lebih tebal daripada 

yang berwarna putih (Wirakusumah, 2011). 

Komposisi utama dalam cangkang ini adalah kalsium karbonat (CaCO3) 

sebesar 94% dari total bobot keseluruhan cangkang, kalsiumfosfat (1%), bahan-

bahan organik (4%) dan magnesium karbonat (1%) (Rivera, 1999). Berdasarkan 

hasil penelitian, serbuk cangkang telur ayam mengandung kalsium sebesar 401 ± 

7,2 gram atau sekitar 39% kalsium, dalam bentuk kalsium karbonat (Schaafsma, 

2000). 
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2.3 Sawi 

Sawi merupakan tanaman hortikultura yang dimanfaatkan untuk sayuran 

adalah daunnya. Batang sawi pendek sekali dan beruas-ruas, sehingga hamper 

tidak keliatan. Batang ini berfungsi sebagai alat pembentuk dan penopang daun 

(Rukmana, 2007). Tanaman sawi memiliki akar tunggang (radix primaria) dan 

cabang akar yang bentuknya bulat panjang (silindris) menyebar ke semua akar 

pada kedalaman antara 30-50 cm. Akar-akar ini berfungsi antara lain untuk 

menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah, serta menguatkan berdirinya 

batang tanaman (Yuliadkk., 2011). Menurut Haryanto dkk.,(2003), klasifikasi sawi 

termasuk kedalam Kingdom: Plantae; Divisio: Spermatophyta; Kelas: 

Dicotyledonae; Ordo: Rhoeadales; Family: Cruciferae; Genus:Brassica; Spesies 

:Brassica juncea L. 

Daerah penanaman yang cocok untuk pertumbuhan tanaman sawi adalah 

mulai dari ketinggian 5 meter sampai 1200 meter dpl. Namun, biasanya tanaman 

ini dibudidayakan di daerah ketinggian 100 - 500 m dpl. Sebagaian besar daerah-

daerah di Indonesia memenuhi syarat ketinggian tersebut (Haryanto dkk, 2003). 

Untuk iklim yang dikehendaki untuk pertumbuhan tanaman sawi adalah daerah 

yang mempunyai suhu malam hari 15,6 0C dan siang harinya 21,1 
0
C serta 

penyinaran matahari antara 10 - 13 jam per hari. Meskipun demikian, beberapa 

varietas sawi yang tahan terhadap suhu panas, dapat tumbuh dan berproduksi 

dengan baik didaerah yang suhunya antara 27 
0
C – 32 

0
C (Rukmana, 2007). Curah 

hujan yang sesuai untuk pembudidayaan tanaman sawi adalah 1000-1500 

mm/tahun. Daerah yang memiliki curah hujan sekitar 1000-1500 mm/tahun dapat 

dijumpai di dataran tinggi pada ketinggian 1000-1500 m dpl. Akan tetapi tanaman 

sawi tidak tahan terhadap air yang menggenang (Cahyono, 2003). 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Percobaan akan dilaksanakan di kebun percobaan Politeknik Banjarnegara 

pada bulanApril-Juni 2019.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

Polibag, sprayer, ember, benih sawi samhong, daun kelor, cangkang telur, 

air sisa cucian beras,gulajawa, cuka dan pupuk kandang. 

 

3.3 Metode analisis 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

faktorial, dengan dua faktor yang dicobakan yaitu pemberian pupuk dan interval 

waktu pemberian pupuk. Faktor pertama : tanpa pemberian POC (K0) , POC daun 

kelor : POC cangkang telur 25: 75 ml/l (K1), POC daun kelor : POC cangkang 

telur 50: 50 ml/l (K2), POC daun kelor : POC cangkang telur 75: 25 ml/l (K3). 

Faktor kedua : interval pemberian pupuk F1= 5 hari sekali, F2 =6 hari sekali, F3 = 

7 hari sekali. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali sehingga didapatkan 36 plot 

percobaan.  

Untuk mengetahui respon yang diamati terhadap perlakuan yang diberikan 

dilakukan Uji Analisis Variance (ANOVA) dan apabila menunjukkan beda nyata 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. Model persamaan percobaan 

adalah sebagai berikut:  

Ykij= µ +kk + ρi+βj + (ρ β)ij+Єkij 

 

3.4 Pelaksanaan penelitian 

 

3.4.1 Pembuatan POC daun kelor 

1. Bahan dan alat :5 kg daunkelor, 10 l air sisa cucian beras, ¼ kg gula jawa,  

    ember, pengaduk,pisau, alatpenumbuk 

2. Cara pembuatan: 

1) Daun kelor dipotong-potong kecil lalu ditumbuk masukkan kedalam ember 

2) Iris-iris gula merah lalu masukkan ke dalam air sisa cucian beras dan 

diaduk-aduk sampai larut. 
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3) Campurkan dan tutup rapat ember. 

4) Setiap 2 hari sekali ember dibuka dan diaduk, fermentasi sampai 15 hari atau 

sudah berbau harum. 

5) Saring dan simpan dalam botol. 

3.4.2 Pembuatan POC cangkangtelur 

1. Bahan dan alat: 1 kg cangkang telur, cuka dapur 1 botol, air sumur 2 l,  jerigen,  

    dan alat penumbuk. 

2. Cara pembuatan 

1) Cangkan telur dicuci bersih, kemudian dikeringkan 

2) Cangkang yang sudah bersih dan kering ditumbuk hinggamenjadi serbuk 

(bisa  

dengan cara diblender) 

3) Masukkan cangkang telur yang sudah hancur ke dalam jerigen tambahkan 

cuka hingga menutupi permukaan cangkang telurkemudian air sumur 2 l. 

4) Diamkan selama 2 minggu 

5) Pengenceran dilakukan dengan mencampurkan air 1:50 

3.4.3 Persiapan media tanam 

Media tanam disiapkan dengan mencampur tanah : pupuk kandang 1:1, 

kemudian ditimbang 2,5 kg untuk masing – masing perlakuan dimasukkan 

kedalam polibag ukuran 15 x 20 cm. 

3.4.4 Pemupukan 

Aplikasi pupuk organik cair dilakukan sesuai perlakuan yaitu 5, 6 dan 7 

hari sekali dengan cara disemprotkan pada daun dan tanah disekitar tanaman. 

3.4.5. Penanaman 

Penanaman dilakukan dengan cara memasukkan bibit sawi samhong 

sebanyak 1 bibit untuk setiap polibag. Setelah benih ditanam, selanjutnya disiram 

dengan air. 

3.4.6  Penyiraman 

Penyiraman dilakukan menggunakan air tanah pada pagi dan sore hari. 

3.4.7  Pengendalian hama penyakit 
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Selama penelitian berlangsung tidak digunakan pestisida kimia. 

Pengendalian gulma dilakukan secara manual pengendalian hama penyakit 

dilakukan secara menggunakan pestisida nabati. 

3.4.8  Pemanenan 

Tanaman sawi samhong dipanen setelah umur 30 hst. Panen dilakukan 

dengan mencabut tanaman sampai akar secara hati-hati agar bagian-bagian 

tanaman tidak rusak. Saat panen sawi adalah pada sore hari atau pagi hari, karena 

tanaman ini mudah layu terkena udara panas. 

3.4.8 Pengamatan 

Pengamatan hasil tanaman meliputi : tinggi tanaman, jumlah daun, dan 

bobot segar tanaman. Pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun dilakukan 

setiap hari ke-7 pada minggu ke- 1, 2 3, dan 4 setelah tanam, sedangkan 

pengukuran berat basah dilakukan pada saat panen yaitu hari ke-30 pada minggu 

ke-4 setelah tanam. 
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BAB 4.HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil pengamatan 

Tinggi Tanaman 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian pupuk dan interval 

waktu pemberian pupuk tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman, seperti 

dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman sawi samhong pada berbagai frekuensi dan 

konsentrasi pemberian POC daun kelor dan cangkang telur 

Frekuensi POC 

K0
tn 

K1
tn 

K2
tn 

K3
tn 

F1
tn 

11,12 11,58 9,19 7,87 

F2
tn 

8,20 9,62 10,58 6,66 

F3
tn 

10,54 8,75 9,16 8,85 

Keterangan: tn = tidak beda nyata 

Jumlah daun 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian pupuk dan interval 

waktu pemberian pupuk tidak berbeda nyata terhadap jumlah daun, seperti dapat 

dilihat pada Tabel 2.  

Tabel2. Rata-rata jumlah daun sawi samhong pada berbagai frekuensi dan 

konsentrasi pemberian POC daun kelor dan cangkang telur 

Frekuensi POC 

K0
tn 

K1
tn 

K2
tn 

K3
tn 

F1
tn 

7,50 7,75 6,00 5,66 

F2
tn 

5,41 6,08 7,58 3,33 

F3
tn 

7,08 5,25 6,41 5,33 

Keterangan: tn = tidak beda nyata 

 



11 
 

Bobot segar tanaman 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian pupuk dan interval 

waktu pemberian pupuk tidak berbeda nyata terhadap bobot segar tanaman, 

seperti dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Rata-rata bobot segar tanaman sawi samhong pada berbagai frekuensi 

dan konsentrasi pemberian POC daun kelor dan cangkangtelur 

Frekuensi POC 

K0
tn 

K1
tn 

K2
tn 

K3
tn 

F1
tn 

55,00 52,66 28,33 33,00 

F2
tn 

24,66 34,00 46,33 30,00 

F3
tn 

39,66 41,00 37,33 15,66 

Keterangan: tn = tidak beda nyata 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan analisis tinggi tanaman dan jumlah daun sebagai indikator 

pertumbuhan, dengan melihat Tabel 1 dan Tabel 2 dapat dikatakan tidak adanya 

pengaruh yang ditimbulkan dari pemberian pupuk organik cair daun kelor dan 

cangkang telur pada berbagai frekuensi dan konsentrasi. Menurut Dharma dkk 

(2005) pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pembelahan sel (peningkatan 

jumlah) dan pembesaran sel (peningkatan ukuran). Pertumbuhan juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan antara lain; faktor eksternal 

(iklim, tanah dan biologis) dan faktor internal (ketahanan tanaman, laju 

fotosintetik dan respirasi). Proses fotosintesis yang menghasilkan energy sebagai 

bahan untuk pertumbuhan tanaman akan berjalan apabila tersedia tanutri dan 

faktor lingkungan terpenuhi. Selain itu diduga keberadaan mikroorganisme local 

yang tersedia ditanah belum mampu memenuhi ketersediaan unsur hara serta ZPT 

yang dibutuhkan oleh tanaman atau sebaliknya dengan penambahan POC daun 

kelor dan cangkang telur mikroorganisme menjadi melimpah sehingga aktivitas 

mineralisasi menjadi sangat maksimal , akibatnya tanaman mengalami kelebihan 

ketersediaan unsur hara serta ZPT sehingga pertumbuhannya menjadi tidak 

optimal. 
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Berdasarkan hasil analisis bobot segar tanaman pada Tabel 3, pemberian pupuk 

organik cair daun kelor dan cangkang telur pada berbagai frekuensi dan 

konsentrasi tidak berpengaruh nyata. Menurut Gardner et al., (1991) bobot segar 

tanaman umumnya sangat berfluktuasi, bergantung pada keadaan kelembaban 

tanaman. Hal ini diduga pada saat tanaman mengalami fase vegetatif yang 

ditandai dengan perubahan bobot segar tanaman, mikroorganisme yang 

terkandung dalam pupuk organic cair belum sepenuhnya aktif (masih dalam 

keadaan dorman) sehingga belum dapat membantu menyuburkan tanah.Pupuk 

organic cair yang disemprotkan pada tanaman atau permukaan tanah, 

menyebabkan mikroba yang ada belum tentu dapat hidup dan berkembang karena 

kondisi lingkungan yang mungkin tidak sesuai, antara lain tidak tersedia makanan 

yang mudah dicerna, temperature udara yang terlalu tinggi, kelembapan yang 

kurang, oksigen yang berlebih dan tanpa naungan, menyebabkan mikroba tersebut 

tidak berkembang dan mati. Hal ini serupa dengan penelitian pada aplikasi POC 

bioaktivator ternyata menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

bobot segar total per tanaman sawi pada umur 28 HST (Burham dkk, 2016). 
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BAB 5. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk cair daun 

kelor dan cangkang telur terhadap pertumbuhan sawi samhong belum mampu 

meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun dan bobot segar tanaman. 
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