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ABSTRACT 

The purpose of this study was to study the effect of various concentrations of organic fertilizer on 

banana peels on the growth and yield of spinach. This research was conducted at the Experimental 

Garden of the Faculty of Agriculture, Winaya Mukti Sumedang University, Sumedang from 27 August 

2020 to 23 September 2020, at an altitude of 864 m above sea level, with Andisol soil type. The design 

of experiment was randomized block design (rbd) which contain of 5 treatments and 5 repetitions. The 

treatment design consisted of five treatments with a dose of A (0 ml L-1), B (25 ml L-1), C (50 ml L-1), 

D (75 ml L-1) and E (100 ml L- 1). The results of the experiment showed that a dose of 100 ml / L had 

a better effect on the growth and yield of spinach.. 
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ABSTRAK 

Tujuan peneletian ini adalah untuk mempelajari pengaruh berbagai konsentrasi pupuk organik kulit 

pisang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bayam. Penelitian ini telah dilaksanakan di Kebun 

Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti Tanjungsari Sumedang pada tanggal 27 

Agustus 2020  sampai dengan 23 September 2020, pada ketinggian 864 m diatas permukaan laut, 

dengan jenis tanah Andisol. Rancangan lingkungan yang dgunakan adalah RAK ( Rancangan Acak 

Kelompok ) sederhana terdiri dari 5 perlakuan dan 5 ulangan. Rancangan perlakuan terdiri dari lima 

perlakuan dengan takaran A ( 0 ml L-1 ), B ( 25 ml L-1 ), C ( 50 ml L-1), D ( 75 ml L-1) dan E ( 100 ml 

L-1). Hasil percoban menunjukan bahwa takaran 100 ml/L memberikan pengaruh lebih baik terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bayam. 

Kata kunci : Bayam Hijau (Amaranthus sp), pupuk organik cair, kulit pisang 

 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman bayam berasal dari 

Amerika tropik namun sekarang tersebar ke 

seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal 

sebagai sayuran sumber zat besi yang 

penting. Bayam relatif tahan terhadap 

pencahayaan langsung karena merupakan 

tumbuhan C4. Bayam hijau (Amaranthus 

sp) dapat tumbuh sepanjang tahun, baik di 

dataran rendah maupun tinggi. Tanaman ini 

dapat dibudidayakan di kebun atau di 

pekarangan rumah (Saparinto, 2013) 

Menurut data Badan Pusat Statistik 

Indonesia tahun 2019 produksi tanaman 

bayam berdasarkan data statistik adalah 

160.306 ton. Data tersebut menurun dari 

tahun 2018 dimana produksi tanaman 

bayam mencapai 162.277 ton. Luas panen 

tanaman bayam di Imdonesia dari lima 

tahun terakhir mengalami penurunan yang 

mana pada tahun 2015 luas panen bayam 
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adalah 42,138 ha sementara pada tahun 

2019 adalah 39,405 ha. 

 Penurunan produksi tanaman 

bayam disesabkan salah satunya oleh 

penggunaan pupuk anorganik yang terus 

menerus dapat menurunkan fungsi sifat 

fisik dan sifat kimia tanah, sehingga tidak 

tersedianya unsur hara yang cukup bagi 

tanaman bayam. Unsur hara N pada pupuk 

berperan tinggi dalam peningkatan hasil 

produksi bayam, upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan hasil 

produksi adalah dengan penggunaan pupuk 

organik yang tepat (Adisarwanto, 2005). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, 

maka perlu sebuah solusi untuk 

mengurangi ketergantungan para petani 

terhadap penggunaan pupuk anorganik 

dengan mensubstitusinya menggunakan 

pupuk organik. Pupuk organik yang selama 

ini telah digunakan meliputi pupuk 

kandang, pupuk kompos, dan pupuk 

organik cair membuktikan memiliki daya 

dukung yang baik dalam mengembalikan 

kesuburan tanah. Seperti yang dikatakan 

oleh (sutanto, 2006), hal ini disebabkan 

karena pupuk organik dapat meningkatkan 

efisiensi penggunaan pupuk dan daya 

mengikat air serta mengaktifkan mikro 

organisme tanah. Dengan adanya perbaikan 

sifat fisik, kimia dan biologi tanah maka 

kesuburan tanah juga akan meningkat. 

Menurut (Handayani, 2015), 

kebutuhan unsur hara di dalam tanah dapat 

dilakukan dengan cara pemberian pupuk 

organik. Pemakaian pupuk anorganik selain 

memiliki dampak positif juga memiliki 

dampak negatif. Dampak negatif yang 

sering dijumpai adalah keracunan dan 

rusaknya ekologi setempat, harga beli 

pupuk anorganik dari tahun ke tahun 

semakin mahal, dan dosis yang digunakan 

juga harus ditingkatkan. Sebagai solusi 

perlu dilakukan peningkatan produksi 

bayam yang aman dan ramah lingkungan 

sebagai upaya untuk memenenuhi 

kebutuhan dengan kualitas terbaik. Salah 

satu cara yang aman untuk meningkatkan 

produktivitas bayam adalah dengan 

menggunakan Pupuk Organik Cair (POC). 

Pupuk organik cair adalah pupuk 

yang bahan dasarnya berasal dari hewan 

atau tumbuhan yang sudah mengalami 

fermentasi berupa cairan dan kandungan 

bahan kimia didalamnya maksimum 5% 

(Kurniawan, 2017), pada dasarnya pupuk 

organik cair lebih baik dibandingkan 

dengan pupuk organik padat. Hal ini 

disebabkan penggunaan pupuk organik cair 

memiliki beberapa kelebihan yaitu 

pengaplikasiannya lebih mudah, unsur hara 

yang terdapat di dalam pupuk cair mudah 

diserap tanaman, mengandung 

mikroorganisme yang banyak, mengatasi 

defisiensi hara, tidak bermasalah dalam 

pencucian hara, mampu menyediakan hara 

secara cepat, proses pembuatannya 

memerlukan waktu yang lebih cepat, serta 

penerapannya mudah yakni tinggal 

disemprotkan ke tanaman (Siboro, 2013). 

Penggunaan POC aman, karena 

berbahan dasar organik atau larutan mikro 

organisme lokal (MOL) yang ramah 

lingkungan. Selain itu bahan dasar MOL 

didapat dari limbah yang ada di sekitar 

lingkungan dan mudah membuatnya. POC 

dapat meningkatkan aktivitas kimia, 

biologi, dan fisik tanah sehingga tanah 

menjadi subur dan baik untuk pertumbuhan 

tanaman (Juarsah, 2014). Salah satu limbah 

yang dapat digunakan sebagai pupuk 

organik cair adalah limbah kulit pisang. 

Limbah ini banyak ditemukan pada pabrik 

pengolahan kripik dan selai pisang serta 

pedagang pisang goreng. Selama ini limbah 

kulit pisang hanya digunakan untuk pakan 

ternak bahkan ada yang tidak 

memanfaatkannya sama sekali, melainkan 

hanya dibuang di kotak sampah dan 

menyebabkan bau tidak sedap.  



 

 

Menurut (Hakim, 2009), kulit 

pisang mengandung unsur hara yang 

banyak dibutuhkan tanaman, salah satunya 

yaitu unsur nitrogen. Nitrogen merupakan 

salah satu unsur kimia yang menyusun 

asam amino yang akan diubah menjadi 

protein. Nitrogen total yang ada di dalam 

air dapat terikat sebagai nitrogen organik 

yang berbahan protein. Senyawa-senyawa 

nitrogen didapatkan dalam bentuk terlarut 

yang ada di dalam air. Jenis-jenis nitrogen 

di air meliputi nitrogen organik, nitrit, 

amonia, dan nitrat. Perananan penting 

nitrogen bagi tanaman adalah untuk 

merangsang pertumbuhan yaitu batang, 

cabang, daun sehingga dapat mempercepat 

tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah 

cabang. 

 Selain itu nitrogen juga berperan 

penting dalam pembentukan klorofil yang 

sangat berguna dalam proses fotosintesis. 

Fungsi lainnya adalah membentuk protein, 

lemak, dan berbagai senyawa organik 

lainnya. Nitrogen dibutuhkan dalam jumlah 

yang relatif besar pada setiap tahap 

pertumbuhan tanaman, khususnya pada 

tahap pertumbuhan vegetatif (Novizan, 

2005). 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Nasution, 2014) pupuk 

organik padat dari kulit pisang terdapat 

kandungan seperti : C-organik 6,19%; N 

total 1,34%; P2O5 0,05%; K2O 1,478%; 

C/N 4,62% dan pH 4,8 sedangkan pupuk 

cair kulit pisang yaitu, C-organik 0,55%; N-

total 0,18%; P2O5 0,043%; K2O 1,137%; 

C/N 3,06% dan pH 4,5. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

perlu dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh pupuk organik cair kulit pisang 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

bayam hijau. 

METODE 

Penelitian ini merupakan percobaan 

lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 

27 Agustus 2020 sampai dengan 23 

September 2020 di kebun percobaan 

Fakultas Pertanian Universitas Winaya 

Mukti Tanjungsari Sumedang dengan 

Ketinggian Tempat 864 meter diatas 

permukaan laut, dengan jenis tanah 

Andisol.  

Bahan penelitian : polibag, benih, 

pupuk organik cair kulit pisang, media 

tanam dan alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ember, cangkul, sekop, 

timbangan elektrik, parang, penggaris, 

perlengkapan dokumentasi, alat tulis, gelas 

ukur, oven. 

Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

satu faktor yaitu konsentrasi pupuk organik cair 

kulit pisang (P) yang terdiri dari 6 perlakuan 

dan 4 ulangan :  

A : Tanpa Pupuk Organik Cair kulit pisang  

B : Pupuk Organik Cair Kulit Pisang 25 

ml/liter  

C : Pupuk Organik Cair Kulit Pisang 50 

ml/liter  

D : Pupuk Organik Cair Kulit Pisang 75 

ml/liter  

E : Pupuk Organik Cair Kulit Pisang 100 

ml/liter  

Respons yang diamati meliputi dua 

kelompok pengamatan yaitu pengamatan 

penunjang dan pengamatan utama. Pengamatan 

penunjang adalah pengamatan yang datanya 

tidak diuji secara statistik. Pengamatan 

penunjang ini meliputi: serangan hama dan 

penyakit, gulma, serta suhu udara harian. 

Pengamatan utama yaitu pengamatan yang 

datanya akan diuji secara statistik, meliputi: 

 

 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

Tinggi tanaman adalah rata-rata tinggi 

tanaman contoh pada setiap perlakuan 

percobaan yang diukur dari pangkal batang 

sampai ujung daun tertinggi, pengamatan di 

lakukan pada umur 10 HST, 15 HST, 20HST 



 

 

dan 25 HST. Pengamatan dilakukan dengan 

menggunakan penggaris. 

2. Jumlah Daun 

Jumlah daun adalah rata-rata jumlah daun 

tanaman contoh pada setiap perlakuan 

percobaan. Perhitungan jumlah daun dilakukan 

pada daun yang sudah berkembang sempurna 

dan dilakukan pada umur 10 HST, 15 HST, 

20HST dan 25 HST.  

3. Bobot Basah Tanaman (g) 

Bobot basah tanaman adalah rata-rata 

bobot basah tanaman contoh pada setiap 

perlakuan percobaan. Pengamatan dilakukan 

setelah panenyaitu pada umur tanaman 25 HST 

dengan cara menghitung bobot basah tanaman 

bayam keseluruhan menggunakan timbangan 

elektrik. 

4. Bobot Kering Tanaman (g) 

Pengukuran bobot kering dilakukan pada 

saat setelah panen yaitu pada umur tanaman 

25 hst. Sebelum perhitungan berat terlebih 

dahulu tanaman bayam dikeringkan 

menggunakan oven dengan suhu 80 0C 

dengan waktu 24 jam. Penghitungan bobot 

kering dilakukan setelah tanaman kering 

menggunakan timbangan elektrik. 

5. Volume Akar (ml) 

Volume akar dihitung pada akhir 

penelitian, caranya dengan mengeluarkan bibit 

dari polybag, kemudian membersihkan media 

tanam dari perakaran secara perlahan dengan 

menggunakan air yang mengalir, lalu 

memotong bagian akar dari bibit tanaman dan 

dibersihkan. Volume akar merupakan selisih 

dari volume air yang naik setelah akar 

dimasukan ke gelas ukur dengan volume air 

sebelumnya. Volume akar diperoleh dengan 

rumus : 

Volume akar (ml) = volume2 (ml) – 

volume1 (ml) 

Keterangan : volume 1 (ml) : volume 

air sebelum akar dimasukan ke dalam air. 

Volume 2 : volume air setelah akar dimasukan 

ke dalam air. 

Pelaksanaan Penelitian meliputi: 

1. Persiapan Media Tanam 

Media yang digunakan yaitu tanah dan 

pupuk kandang kotoran domba dengan 

perbandingan volume menggunakan ember 2:1 

yang artinya dua ember tanah dan satu ember 

pupuk kandang. Tanah dan pupuk kandang 

tidak ada proses pengayakan terlebih dahulu. 

Polibag yang digunakan berukuran 15 x 30 cm. 

2. Pembuatan Pupuk Organik Cair 

Kulit Pisang 

Pembuatan pupuk organik cair kulit 

buah pisang : a) Menyiapkan bahan – bahan 

yang diperlukan adalah 6 kg kulit buah pisang, 

3 kg gula merah dan 6 liter air. b) Kemudian 

kulit buah pisang diblender hingga halus. c) 

Memasukan kulit buah pisang yang sudah 

diblender kedalam ember bertutup dengan 

volume ember 5 liter, kemudian mencampur 

dengan 3 kg gula merah yang sudah dicincang 

dan 1 liter air, aduk hingga tercampur d) 

Menutup rapat ember, kemudian meletakan 

ember ditempat yang terhindar dari semut. 

Tutup ember dilubangi dan memasang selang 

waterpas untuk disambungkan pada botol berisi 

air agar bakteri mendapatkan oksigen. Setelah 

7 hari, campuran ini dipisahkan antara yang 

padat dengan yang cair menggunakan saringan. 

Bagian yang padat digunakan sebagai kompos 

dan bagian cair merupakan pupuk organik cair 

yang siap digunakan. 

3. Penanaman 

Penanaman dilakukan dengan cara 

menaburkan benih diatas permukaan media 

tanam pada polybag. Setiap polybag diisi 

dengan 2-3 benih tanaman bayam. Setelah 

umur 10 HST dilakukan penjarangan 

dengan menyisakan satu tanaman pada 

setiap polibag.  

4. Pengairan 

Pemberian air dilakukan secara rutin 

sesuai dengan kebutuhan tanaman. Penyiraman 

disesuaikan dengan kondisi tanah. Penyiraman 

dilakukan dengan cara disiram menggunakan 

emrat. Waktu penyiraman dilakukan pada saat 

pagi atau sore hari.  

 

5. Pemupukan Perlakuan 

Pemupukan dilakukan dengan cara 

diaplikasikan sebelum penanaman, 10 HST, 15 

HST dan 20 HST, dengan cara disiram merata 

pada polybag. Dengan perlakuan konsentrasi 



 

 

yaitu: A = 0 ml L-1 air POC kulit pisang, B = 25 

ml L-1 air POC kulit pisang, C = 50 ml L-1 air 

POC kulit pisang, D = 75 ml L-1 air POC kulit 

pisang, E = 100 ml L-1  air POC kulit pisang, 

6. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Untuk mengendalikan serangan hama 

dan penyakit dilakukan penyemprotan dengan 

pestisida. Pengendalian hama dan penyakit 

dilakukan ketika terdapat gejala serangan hama 

dan penyakit pada tanaman bayam.  

7. Panen 

Panen dilakukan ketika masih dalam 

fase vegetatif pada umur 25 hari setelah tanam. 

Panen dilakukan dengan cara mencabut seluruh 

bagian tanaman menggunakan tangan. Akar 

tanaman dipotong untuk diukur volume akar 

tanaman. Tanaman ditimbang untuk 

mengetahui bobot basah dan kering tanaman.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Pengamatan Penunjang 

 Pengamatan penunjang adalah 

pengamatan yang datanya tidak dianalisis 

secara statistik. Pengamatan penunjang ini 

meliputi: suhu harian, gulma, hama dan 

penyakit yang menyerang tanaman bayam. 

Rerata suhu harian dari tanggal September 

selama percobaan adalah 26,04 oC (Lampiran 

5). Suhu harian yangayam dapat memberikan 

hasil yang optimum pada kondisi dataran 

rendah tropika dengan temperatur tinggi dan 

penyinaran yang pendek. Temperatur yang 

dikehendaki sekitar 20-32º (Saparinto, 2013). 

Hama yang teridentifikasi pada lahan 

percobaan tanaman bayam adalah: 

a. Ulat Daun 

Gejala yang disebabkan oleh ulat daun 

adalah serangan pada daun berupa lubang-

lubang bekas gigitan pada bagian tengah dan 

tepi daun. Bila serangan berat maka hanya 

tersisa tulang daun saja. Ulat ini berwarna hijau 

seperti daun sehingga sulit diamati. Panjang 

ulat daun kira-kira 1-2 cm. Kelompok telurnya 

berbentuk lonjong atau bulat, berwarna putih, 

dan terbungkus bulu-bulu tipis. Pengendalian 

hama ulat daun dilakukan dengan cara 

memotong daun yang terserang ulat. Bila 

serangan hebat dapat menggunakan insektisida 

sesuai anjuran pakai (Alifyan, 2017).  

b. Belalang  

Belalang dapat menyebabkan serangan 

pada daun yang masih muda dengan gejala 

terlihat bekas gigitan di bagian tepi daun. 

Gejala yang disebabkan oleh belalang hampir 

sama dengan serangan ulat daun. Cara 

pengendalian hama belalang adalah dengan 

cara mekanik atau diusir secara manual 

(Alifyan, 2017).  

1. Gulma  

Gulma yang teridentifikasi pada lahan percoban 

tanaman bayam adalah: 

a. Gulma golongan rumput 

Gulma golongan rumput (grasses) 

termasuk dalam suku / famili Gramineae/ 

Poaceae. Gulma terdiri atas dua bagian, yaitu 

pelepah daun dan helaian daun. Daun pada 

umumnya berbentuk garus dengan tepi yang 

rata. Lidah-lidah daun sering kelihatan jelas 

pada batas antara pelepah daun dan helaian 

daun. Cara pengendalian dari gulma golongan 

rumput dilakukan dicabut secara manual 

menggunakan tangan. Contoh gulma yang 

termasuk kepada golongan rumput adalah 

Panicum repens, Eleusine indica dan Axonopus 

compressus (Rahmawati, 2017). 

b. Gulma Golongan Teki 

Gulma golongan teki termasuk dalam 

familia Cyperaceae. Batang umumnya 

berbentuk segitiga, kadang-kadang juga bulat 

dan biasanya tidak berongga. Daun tersusun 

dalam tiga deretan, tidak memiliki lidah-lidah 

daun (ligula). Ibu tangkai karangan bunga tidak 

berbuku-buku. Bunga sering dalam bulir 

(spica) atau anak bulir, biasanya dilindungi 

oleh suatu daun pelindung. Buahnya tidak 

membuka. Kelompok teki – tekian memiliki 

daya tahan luar biasa terhadap pengendalian 

mekanis, karena memiliki umbi batang di 

dalam tanah. Contoh dari gulma golongan teki 

adalah Cyperus rotundus (Rahmawati, 2017). 

 

c. Gulma Berdaun Lebar 

Gulma berdaun lebar umumnya termasuk 

Dicotyledoneae dan Pteridophyta.. Kompetisi 

terhadap tanaman utama berupa kompetisi 

cahaya. Contoh dari gulma berdaun lebar 



 

 

adalah Mikania spp, Ageratum conyzoides, 

Euparotum odorotum. cara pengendalian 

gulma berdaun lebar dilakukan dengan cara 

mekanik menggunakan kored. (Rahmawati, 

2017).  

 

Pengamatan Utama 

Pengamatan utama meliputi Tinggi 

Tanaman, Jumlah Daun, Volume Akar, Bobot 

Basah dan Bobot Kering. Analisis hasil 

pengamatan utama dapat dilihat pada Tabel 1, 

2, 3, 4 dan 5. 

 

Tabel 1.  Pengaruh Konsentrasi Pupuk Organik Cair Kulit Pisang Terhadap Tinggi Tanaman 

Umur 10 HST, 15 HST, 20 HST dan 25 HST. 

Perlakuan 
Rata-Rata Tinggi Tanaman (cm) 

10 HST 15 HST 20 HST 25 HST 

A 1,32a 5,95a 5,91a 9,55a 

B 1,47a 6,37a 6,60a 9,93a 

C 1,48a 6,33a 6,59a 9,69a 

D 1,35a 6,09a 6,71a 10,43a 

E 1,52a 6,55a 7,20a 10,77a 
Keterangan : angka rata-rata yang diikuti huruf sama pada setiap kolom yang sama, berbeda tidak nyata 

berdasarkan Uji Jarak Berbeda Ganda Duncan pada taraf 5% 

Tabel 1 menunjukkan bahwa konsentrasi 

pupuk organik cair kulit pisang yang berbeda 

memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata 

terhadap tinggi tanaman bayam pada semua 

waktu pengamatan. Hasil analisis pada umur 10 

HST, 15 HST, 20 HST dan 25 HST menunjukan 

bahwa perlakuan A, B, C, D dan E berbeda tidak 

nyata. Dari lima perlakuan tersebut, perlakuan 

pupuk organik cair kulit pisang dengan 

konsentrasi 100 ml L-1  menunjukan hasil yang 

tertinggi. 

 

Tabel 2.  Pengaruh Konsentrasi Pupuk Organik Cair Kulit Pisang Terhadap Jumlah Daun Umur 10 

HST, 15 HST, 20 HST dan 25 HST. 

Keterangan : angka rata-rata yang diikuti huruf sama pada setiap kolom yang sama, berbeda tidak nyata 

berdasarkan Uji Jarak Berbeda Ganda Duncan pada taraf 5% 

Tabel 2 menunjukkan bahwa konsentrasi 

pupuk organik cair kulit pisang yang berbeda 

memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata 

terhadap jumlah daun bayam pada semua waktu 

pengamatan. Hasil analisis pada umur 10 HST, 15 

HST, 20 HST dan 25 HST menunjukan bahwa 

perlakuan A, B, C, D dan E berbeda tidak nyata. 

Dari lima taraf perlakuan tersebut, perlakuan 

pupuk organik cair kulit pisang dengan 

konsentrasi 100 ml L-1  menunjukan hasil yang 

tertinggi.

 

Perlakuan 
Rata-Rata Jumlah Daun (helai) 

10 HST 15 HST 20 HST 25 HST 

A 1,15a 2,11a 2,35a 3,10a 

B 1,29a 2,14a 2,39a 3,18a 

C 1,16a 2,17a 2,38a 3,18a 

D 1,21a 2,23a 2,41a 3,16a 

E 1,34a 2,34a 2,42a 3,29a 



 

 

Tabel 3.  Pengaruh Konsentrasi Pupuk Organik Cair Kulit Pisang Terhadap Bobot Basah Tanaman. 

Perlakuan 
Rata-Rata Bobot Basah Per Tanaman (g) 

25 HST 

A 9,53a 

B 16,53b 

C 16,80b 

D 15,87b 

E 20,20b 

Keterangan : angka rata-rata yang diikuti huruf sama pada setiap kolom yang sama, berbeda tidak nyata 

berdasarkan Uji Jarak Berbeda Ganda Duncan pada taraf 5% 

Tabel 3 menunjukkan bahwa konsentrasi 

pupuk organik cair kulit pisang yang berbeda 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

bobot basah tanaman bayam. Hasil analisis bobot 

basah pada umur 25 HST menunjukan bahwa 

perlakuan B, C, D dan E berbeda tidak nyata 

namun berbeda nyata dengan perlakuan A. Dari 

lima taraf perlakuan tersebut, perlakuan pupuk 

organik cair kulit pisang dengan konsentrasi 100 

ml L-1  menunjukan hasil yang tertinggi. 

 

Tabel 4.  Pengaruh Konsentrasi Pupuk Organik Cair Kulit Pisang Terhadap Bobot Kering Tanaman. 

Perlakuan 
Rata-Rata Bobot Kering Per Tanaman (g) 

25 HST 

A 0,97a 

B 1,33a 

C 1,41a 

D 1,08a 

E 1,90b 

Keterangan : angka rata-rata yang diikuti huruf sama pada setiap kolom yang sama, berbeda tidak nyata 

berdasarkan Uji Jarak Berbeda Ganda Duncan pada taraf 5% 

Tabel 4 menunjukkan bahwa konsentrasi 

pupuk organik cair kulit pisang yang berbeda 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

bobot basah tanaman bayam.  Hasil analisis pada 

25 HST menunjukan bahwa perlakuan A, B, C dan 

D berbeda tidak nyata namun berbeda nyata 

dengan perlakuan E. Dari lima taraf perlakuan 

tersebut, perlakuan pupuk organik cair kulit 

pisang dengan konsentrasi 100 ml L-1 menunjukan 

hasil yang tertinggi. 

 

Tabel 5.  Pengaruh Konsentrasi Pupuk Organik Cair Kulit Pisang Terhadap Volume Akar Tanaman. 

Perlakuan 
Rata-Rata Volume Akar Tanaman (ml) 

25 HST 

A 2,27a 

B 2,13a 

C 1,80a 

D 2,13a 

E 2,47a 
Keterangan : angka rata-rata yang diikuti huruf sama pada setiap kolom yang sama, berbeda tidak nyata 

berdasarkan Uji Jarak Berbeda Ganda Duncan pada taraf 5% 



 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa konsentrasi 

pupuk organik cair kulit pisang yang berbeda 

memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata 

terhadap volume akar bayam pada waktu 

pengamatan. Hasil analisis menunjukan bahwa 

perlakuan A, B, C, D dan E berbeda tidak nyata. 

Dari lima taraf perlakuan tersebut, perlakuan 

pupuk organik cair kulit pisang dengan 

konsentrasi 100 ml L-1 menunjukan hasil yang 

tertinggi. 

 

PEMBAHASAN 

POC kulit pisang mampu menyediakan 

unsur N, P, dan K bagi tanaman bayam. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hardjowigeno (2013), 

Faktor pengendali pertumbuhan tanaman salah 

satunya adalah unsur hara nitrogen (N), unsur N 

berfungsi untuk pembentukan protein serta 

memperbaiki pertumbuhan vegetatif dan jumlah 

daun. Pemberian pupuk dengan dosis yang 

semakin tinggi akan meningkaatkan konsentrasi 

N, P, dan K di dalam tanah, namun apabila 

pemberian dosis yang berlebihan akan 

membahayakan tanaman itu sendiri karena akan 

menjadi toksik. 

POC limbah kulit pisang kepok yang 

diaplikasikan ke tanaman menyebabkan 

tersedianya unsur hara yang cukup sesuai 

kebutuhan tanaman sehingga tanaman dapat 

berproduksi dengan optimal. Hal ini sejalan 

dengan pendapat yang dikemukaan oleh 

Murbandono (2007), bahwa dengan tersedianya 

unsur hara yang mencukupi maka tanaman yang 

tumbuh akan memberikan produksi yang optimal.  

Selain kebutuhan unsur hara yang cukup 

tanaman juga membutuhkan air untuk 

produksinya dimana pada berat segar tanaman 

sangat dipengaruhi oleh kandungan air 

didalamnya. Pemberian pupuk organik kulit buah 

pisang dapat meningkatkan aktivitas fotosintesis 

yang digunakan tanaman. Dalam kulit buah pisang 

mengandung unsur magnesium yang berperan 

dalam pembentuan klorofil untuk melakukan 

fotosintesis. Salah satu faktor yang menentukan 

laju fotosintesis adalah membukanya stomata agar 

aliran atau pertukaran udara berlangsung dengan 

baik dan gerak membuka menutupnya mulut daun 

atau stomata disebabkan oleh keseimbangan air. 

Karena di dalam kulit buah pisang juga 

mengandung unsur sodium yang bersifat mudah 

menyerap air dan menahan air begitu kuat 

sehingga tanaman tahan akan kekeringan 

(Pranata, 2004). 

Pertambahan tinggi tanaman sangat erat 

kaitannya dengan unsur hara makro seperti 

nitrogen. Dengan adanya kandungan unsur 

nitrogen pada pupuk organik cair dari limbah kulit 

buah pisang kepok, maka dapat berpengaruh 

terhadap pertambahan tinggi tanaman bayam. 

Unsur nitrogen berperan dalam merangsang 

pertumbuhan vegetatif yaitu menambah tinggi 

tanaman, hal ini sejalan dengan pendapat (Hakim, 

2009). Terjadinya pertumbuhan tinggi dari suatu 

tanaman karena adanya peristiwa pembelahan dan 

perpanjangan sel yang didominasi pada ujung 

pucuk tanaman tersebut. Proses ini merupakan 

sintesa protein yang diperoleh tanaman dari 

lingkungan seperti bahan organik dalam tanah. 

Penambahan bahan organik yang mengandung 

nitrogen akan mempengaruhi kadar nitrogen total 

dan membantu mengaktifkan sel-sel tanaman dan 

mempertahankan jalannya proses fotosintesis 

yang pada akhirnya pertumbuhan tinggi tanaman 

dapat dipengaruhi (Hidayat, 2013). 

Kebutuhan hara tanaman yang terpenuhi 

akan menyebabkan laju pembelahan, 

pemanjangan sel serta pembentukan jaringan 

berjalan cepat sehingga bobot segar dan bobot 

kering tanaman meningkat. Menurut Harjadi 

(2002), pertumbuhan tanaman ditunjukkan 

dengan penambahan ukuran bobot kering yang 

mencerminkan bertambahnya protoplasma karena 

ukuran maupun jumlah sel bertambah. Untuk 

mendapatkan pertumbuhan tanaman yang 

optimal, membutuhkan pemberian pupuk dengan 

dosis dan cara pemberian yang tepat. Jika pupuk 

organik cair diberikan langsung tanpa 

pengenceran dapat berdampak kurang 

baik terhadap pertumbuhan tanaman. Apabila 

pupuk langsung mengenai perakaran maka 

tanaman akan mengalami plasmolisis yang 

menyebabkan kelayuan. 

Laju perkembangan akar dipengaruhi 

oleh faktor internal dan berbagai faktor 



 

 

lingkungan. faktor internal yang mempengaruhi 

adalah pasokan fotosintat (umumnya dalam 

bentuk sukrosa) dari daun, artinya semakin 

banyak daun pada tanaman semakin semakin baik 

perkembngan akar. Unsur hara fosfor (P) sangat 

berperan penting terhadap perkembangan akar 

sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi 

antara lain adalah suhu tanah dan kandungan air 

tanah. Di belakang zona pemanjangan terdapat 

zona bulu akar (root hair zone). Beberapa sel 

epidermis pada zona ini membentuk tonjolan yang 

tumbuh memanjang antara 0,5 mm sampai 1,5 

mm. Tonjolan pada sel epidermis ini disebut bulu 

akar. Keberadaan bulu akar memperluas total luas 

permukaan akar, sehingga penting artinya dalam 

serapan air dan unsur hara bagi tanaman bayam 

(Lakitan, 2005). 

Selain unsur hara, faktor lain pun dapat 

mempengaruhi pertumbuhan jumlah daun, yaitu 

cahaya, suhu, kelembaban, air dan pH. Seperti 

yang dikemukaan oleh Rosmarkam (2002). Selain 

kebutuhan unsur hara yang cukup tanaman juga 

membutuhkan air untuk produksinya dimana pada 

berat segar tanaman sangat dipengaruhi oleh 

kandungan air didalamnya. Pemberian pupuk 

organik kulit buah pisang dapat meningkatkan 

aktivitas fotosintesis yang digunakan tanaman. 

Dalam kulit buah pisang mengandung unsur 

magnesium yang berperan dalam pembentuan 

klorofil untuk melakukan fotosintesis. Salah satu 

faktor yang menentukan laju fotosintesis adalah 

membukanya stomata agar aliran atau pertukaran 

udara berlangsung dengan baik dan gerak 

membuka menutupnya mulut daun atau stomata 

disebabkan oleh keseimbangan air. Karena di 

dalam kulit buah pisang juga mengandung unsur 

sodium yang bersifat mudah menyerap air dan 

menahan air begitu kuat sehingga tanaman tahan 

akan kekeringan (Pranata, 2004). 

Berdasarkan pada analisis Laboratorium 

Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian 

Universitas Sumatea Utara (Manurung, 2011: 5) 

dapat diketahui bahwa pH pupuk organik cair 4,5. 

pH yang terkandung di dalam pupuk organik cair 

menyebabkan keadaan tanah masam yang dapat 

menghambat aktifitas mikrorganisme yang 

membuat tersedia unsur hara makro dan mikro 

terutama unsur N dan P dalam tanah tidak dapat 

diserap oleh tanaman yang mengakibatkan 

pertumbuhan tanaman menjadi kecil. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Damanik (2011: 4) yakni 

kemasaman tanah sangat berpengaruh terhadap 

ketersediaannya hara didalam tanah dan reaksi 

pupuk yang diberikan ke dalam tanah. Selain itu 

juga menurut Harsono (2002: 6), bahwa 

pertumbuhan tanaman dan tinggi tanaman akan 

tinggi apabila di dalam tanam terdapat unsur hara 

dengan jumlah yang seimbang dan laju 

pertumbuhan akan menurun apabila unsur hara 

yang diperlukan tidak tersedia. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

pengaruh konsentrasi pupuk organik cair kulit 

pisang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

bayam dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

konsentrasi pupuk organik cair kulit pisang 

berpengaruh terhadap bobot basah dan bobot 

kering tanaman bayam dan konsentrasi 100 ml L-1  

larutan dapat memberikan pengaruh optimal 

terhadap bobot basah dan bobot kering tanaman 

bayam. 

 

SARAN 

Untuk mendapatkan hasil tanaman bayam 

yang optimal pada tempat yang memiliki kondisi 

lingkungan sama dengan tempat penelitian 

disarankan untuk menggunakan pupuk organik 

cair dengan konsentrasi 100 ml L-1  larutan. 
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