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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kompos Ampas Aren 

Analisis kompos merupakan salah satu metode yang perlu dilakukan untuk 

mengetahui kelayakan hasil pengomposan ampas aren dengan menggunakan 

berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi sebelum diaplikasikan pada budidaya 

tanaman jagung manis. Analisis kompos ampas aren yang diamati yakni pH, 

temperatur/suhu, kadar C-organik, kadar bahan organik, kadar N total. Kadar C-

organik dan N total kemudian digunakan untuk menghitung C/N rasio kompos. 

Hasil analisis akhir kompos ampas aren tersaji dalam Tabel 2 yang merupakan 

laporan hasil uji di Laboratorium Tanah dan Pupuk, Fakultas Pertanian 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Lampiran 8). 

Tabel 2. Hasil Analisis Kompos Ampas Aren 

Perlakuan Kadar pH 
Temperatur 

(0C) 

Kadar 

BO (%) 

Kadar C-

organik 

(%) 

Kadar 

N total 

(%) 

C/N 

Rasio 

SNI Kompos 6,80-7,49 Suhu air tanah 27-58 9,80-32 >0,40 10-20 

Ampas aren 5,99 - 26,54 15,34 1,14 13,46 

KA.1 7,35 26,00 36,66 21,26 2,04 10,42 

KA.2 7,30 26,70 32,98 19,13 2,15 8,89 

KA.3 7,50 27,30 35,80 20,76 2,16 9,61 

KA.4 7,46 26,00 33,03 19,16 2,27 8,44 

KA.5 7,19 28,00 46,53 26,98 2,12 12,72 

Keterangan:  

KA.1 : Kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 60% 

KA.2 : Kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 70% 

KA.3 : Kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 80% 

KA.4 : Kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 90% 

KA.5 : Kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 100% 

1. pH Kompos 

pH merupakan salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam proses 

pengomposan. Hal ini karena pH dapat dijadikan sebagai indikator kehidupan 
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mikroorganisme dalam bahan kompos (Happy, 2014). Proses pengomposan akan 

dinilai baik apabila terjadi peningkatan nilai pH dari awal pengomposan hingga 

akhirnya menjadi kompos yang matang. Proses pengukuran pH kompos dilakukan 

dengan mengukur pH aktualnya menggunakan aquades (H2O). Pengukuran pH 

kompos dilakukan setiap satu minggu sekali untuk mengevaluasi hasil 

metabolisme mikroorganisme dalam kompos. 

 
Gambar 1. Grafik pengamatan pH Kompos 

Berdasar pada gambar 1 terlihat bahwa sebagian besar perlakuan mengalami 

peningkatan nilai derajat keasaman (pH) dari awal pengomposan hingga akhir 

proses pengomposan (kompos matang) dari pH yang bernilai asam kemudian 

menjadi netral. Hal ini menunjukkan bahwa proses dekomposisi bahan organik 

berjalan baik dengan terjadinya penurunan pH terlebih dahulu dari pH awal ampas 

aren kemudian menjadi pH netral setelah kompos matang. Penurunan kadar pH ini 

dikarenakan adanya dekomposisi bahan organik menjadi asam organik yang 

selanjutnya asam organik tersebut akan dikonversi menjadi metana dan CO2 
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sehingga pH tumpukan akan meningkat sebagai hasil dari degradasi protein dan 

akhirnya memiliki nilai pH netral (Firda, 2013 dan Joko, dkk., 2010).  

Berdasar pada gambar 1, terlihat bahwa perlakuan aktivator rumen sapi 

dengan konsentrasi 70% memiliki fluktuasi nilai pH yang cenderung lebih baik 

dibanding dengan perlakuan yang lain. Fluktuasi nilai derajat keasaman (pH) 

selama proses pengomposan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya 

kelembapan, aerasi dan fluktuasi suhu pengomposan yang terkait dengan aktivitas 

mikroorganisme pengurai. Saat aktivitas mikroorganisme mulai meningkat dalam 

merombak bahan-bahan organik maka akan dihasilkan energi dalam bentuk panas 

sehingga suhu kompos meningkat dan membuat pH juga ikut meningkat. 

Hasil akhir kompos ampas aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi 

aktivator rumen sapi menunjukkan bahwa kompos yang dihasilkan sudah sesuai 

dengan SNI : 19-7030-2004 untuk standar nilai pH yang harus dicapai yakni 

antara 6,80 hingga 7,5 (Badan Standarisasi Nasional, 2011).  

2. Temperatur/Suhu Kompos 

Aktivitas mikroorganisme dekomposer dapat dilihat dari pengamatan pH 

kompos dan juga temperatur/suhu kompos. Pengamatan terhadap temperatur/suhu 

kompos memperlihatkan aktivitas mikrooganisme dekomposer baik yang berasal 

dari ampas aren maupun yang berasal dari aktivator rumen sapi untuk melakukan 

proses dekomposisi sesuai dengan kondisi lingkungan pengomposan. Pengamatan 

temperatur/suhu kompos dilakukan setiap tiga hari sekali untuk mengetahui tahap 

pengomposan dan kematangan kompos berdasarkan aktivitas mikroorganisme 

(Tchobanglous et al., 2002 dalam M. Angga Kusuma, 2012). 
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Gambar 2. Grafik Pengamatan Rerata Suhu Kompos 

Berdasarkan gambar 2, fluktuasi suhu yang terjadi selama masa pengomposan 

menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan hanya mampu mencapai suhu 

puncak antara 360C-38,70C, dengan perlakuan yang mencapai suhu paling tinggi 

yaitu perlakuan pengomposan ampas aren dengan menggunakan konsentrasi 

aktivator rumen sapi 70%. Pada masing-masing aktivator yang digunakan 

mengandung mikroorganisme yang membantu mempercepat proses dekomposisi, 

baik itu bakteri, fungi maupun protozoa yang terkandung dalam rumen sapi. 

Rumen sapi apabila telah menjadi aktivator untuk pengomposan dapat membantu 

menyumbangkan mikroorganisme dekomposer dan nitrogen ke dalam tumpukan 

kompos (Alienda, 2004). Aktivitas mikroorganisme dekomposer yang mengalami 

fluktuasi akan mempengaruhi peningkatan dan penurunan suhu pengomposan, 

karena panas/peningkatan suhu yang dihasilkan merupakan hasil respirasi 

mikroba (Sri dan Firman, 2008). 
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Selama masa pengomposan, fluktuasi suhu pada kompos juga turut 

dipengaruhi oleh jenis dan ukuran partikel bahan yang digunakan. Hal ini karena 

bentuk bahan akan berpengaruh terhadap kelancaran difusi Oksigen yang 

diperlukan serta pengeluaran CO2 yang dihasilkan. Sedang untuk ukuran partikel 

bahan berperan dalam pergerakan Oksigen ke dalam tumpukan kompos (melalui 

pengaruh porositas), akses mikroorganisme dan enzim untuk substrat. 

Pengomposan yang efisien membutuhkan akses terhadap oksigen dan nutrien di 

partikel. Pada pengomposan ampas aren ini, ukuran partikel bahan halus kurang 

dari 1 cm. Hal ini menyebabkan rongga udara berkurang sehingga tumpukan 

kompos menjadi lebih mampat dan pasokan oksigen menjadi berkurang. Apabila 

pasokan oksigen berkurang, mikroorganisme tidak dapat bekerja optimal sehingga 

suhu/panas kompos menjadi tidak maksimal (Nan, dkk., 2005 dan Happy, 2014). 

Panas dihasilkan dari aktivitas mikroba. Peningkatan antara suhu dengan 

konsumsi Oksigen memiliki hubungan perbandingan yang lurus. Semakin tinggi 

suhu, maka akan semakin banyak konsumsi Oksigen dan akan semakin cepat pula 

proses penguraian. Tingginya Oksigen yang dikonsumsi akan menghasilkan CO2 

dari hasil metabolisme mikroba sehingga bahan organik semakin cepat terurai 

(Sularno, 2014).  

Dengan ukuran partikel yang kecil dan pada awal pengomposan kelembaban 

tinggi mengakibatkan suhu kompos hanya berkisar pada 27-360C dan menjadi 

lebih menurun pada kisaran suhu 27-300C. Untuk itu, kemudian dilakukan 

pengeringanginan kompos untuk mengurangi kelembaban yang berlebihan. 
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Setelah dilakukan pengeringanginan, aktivitas mikroorganisme menjadi lebih baik 

yang ditandai dengan peningkatan suhu kompos.  

Selain itu, fluktuasi suhu kompos dalam pengomposan juga dipengaruhi oleh 

jenis bahan kompos yang digunakan. Ampas aren merupakan bahan yang 

termasuk ke dalam biomassa lignoselulosa dengan kadar lignin berkisar antara 46-

52% (Fadilah dan Sperisa, 2009). Kandungan lignin yang tinggi ini menyebabkan 

ampas aren menjadi bahan yang sulit untuk terdekomposisi atau mengalami 

proses dekomposisi yang lama. Setelah sebagian besar bahan telah terurai, maka 

suhu akan berangsur-angsur mengalami penurunan (Sularno, 2014). Hal ini 

terbukti dengan lamanya proses dekomposisi ampas aren dengan menggunakan 

aktivator rumen sapi hingga menjadi kompos matang selama dua bulan masa 

pengomposan. 

3. Kadar C-organik dan Bahan Organik 

Karbon (C) dalam proses dekomposisi digunakan sebagai sumber energi bagi 

mikroorganisme untuk menyusun sel-sel mikroorganisme dengan melepaskan 

CO2 dan bahan-bahan lain yang mudah menguap (Mohamad, 2008). Kandungan 

C-organik pada kompos umumnya cenderung mengalami penurunan setelah 

proses dekomposisi selesai, namun pada semua kompos aren dengan berbagai 

konsentrasi aktivator rumen sapi mengalami kenaikan kadar C-organik. Hal ini 

dimungkinkan karena mikroorganisme dalam tumpukan kompos tidak mampu 

mendegradasi secara keseluruhan Karbon yang tersedia dan Karbon masih dalam 

keadaan terikat dengan yang lainnya. Tingginya kandungan C-organik tersebut 

dimungkinkan karena terdapat mikroorganisme yang mengalami fase kematian 
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sehingga tidak mampu mendegradasi senyawa organik (Laksana dan Chaerul, 

2009 dalam Anang, 2014). Hal lain yang menyebabkan tingginya kadar C-organik 

kompos yakni kurangnya suplai Oksigen ke dalam tumpukan kompos karena 

ukuran partikel bahan yang halus. Suplai Oksigen diperlukan dalam proses 

oksidasi karbon dan proses dekomposisi (Happy, 2014).  

Meskipun demikian, berdasarkan SNI : 19-7030-2004 kompos ampas aren 

dengan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi telah memenuhi SNI untuk 

kadar C-organik kompos yaitu antara 9,8%-32% (Badan Standarisasi Nasional, 

2011). 

Kandungan bahan organik yang terdapat pada bahan kompos berhubungan 

dengan kandungan karbon. Hal ini karena bahan organik merupakan sumber 

energi, karbon dan hara bagi mikroorganisme (Happy, 2014). Bahan organik 

merupakan bahan yang berasal dari sisa-sisa jaringan tanaman dan hewan. Bahan 

organik dalam tanah akan mempengaruhi sifat tanah, karena bahan organik 

merupakan salah satu penyusun tanah mineral pada umumnya. Kandungan bahan 

organik dalam tanah dapat membantu mempengaruhi sifat tanah dan juga 

menyediakan unsur hara makro seperti N, P dan S maupun beberapa unsur mikro, 

juga menyediakan sumber tenaga, karbon dan mineral bagi mikroorganisme 

dalam tanah (Gunawan Budiyanto, 2009).  

Kadar bahan organik kompos ampas dengan menggunakan berbagai 

konsentrasi aktivator rumen sapi telah memenuhi SNI : 19-7030-2004 untuk 

standar kadar bahan organik kompos yang berkisar antara 27%-58% (Badan 

Standarisasi Nasional, 2011). Kandungan bahan organik dalam kompos ampas 
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aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi berkisar 

antara 36%-46%, ketika diaplikasikan pada tanah yang digunakan untuk budidaya 

tanaman dapat membantu memperbaiki sifat tanah, memperbaiki daya serap tanah 

terhadap air, menaikkan kondisi kehidupan di dalam tanah dan sebagai sumber zat 

makanan bagi tanaman (Pinus, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai 

konsentrasi aktivator rumen sapi dapat menghasilkan kompos dengan kandungan 

bahan organik yang sesuai dengan SNI dan layak untuk diaplikasikan pada 

budidaya tanaman. 

4. Kadar N total  

Kadar N total digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui 

kelayakan kompos, karena kadar N total ini mempengaruhi C/N rasio kompos 

yang dihasilkan. Selama proses pengomposan kandungan N dalam bahan kompos 

sangat penting karena Nitrogen (N) digunakan oleh mikroorganisme untuk 

melakukan sintesis protein dan jumlahnya akan meningkat seiring dengan proses 

pengomposan bahan (Isroi, 2007). 

Kadar N total memiliki kaitan dengan kadar C-organik yang ada pada hasil 

pengomposan ampas aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator 

rumen sapi. Hal ini karena selama proses pengomposan mikroorganisme 

menggunakan C sebagai sumber energi untuk proses dekomposisi dengan 

menghasilkan CO2 yang kemudian menurunkan kadar C dan meningkatkan kadar 

N (Budi dkk., 2015). Pada semua kompos ampas aren dengan berbagai 

konsentrasi aktivator rumen sapi mengalami peningkatan kadar N total. Kadar N 

total mengalami peningkatan karena proses dekomposisi bahan kompos oleh 
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mikroorganisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen (Andhika dan Dodi, 

2009). Hasil kadar N total dari seluruh perlakuan kompos ampas aren dengan 

menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi telah memenuhi SNI 19-

7030-2004 yaitu >0,4% (Happy, 2014). 

5. C/N Rasio 

Analisis hasil pengomposan selain dilihat dari pH dan kestabilan suhu akhir, 

juga sangat ditentukan oleh hasil uji kadar C-organik dan N total yang digunakan 

untuk menghitung C/N rasio kompos. C/N rasio kompos merupakan salah satu 

aspek yang digunakan untuk menilai baik tidaknya kompos untuk diaplikasikan 

pada budidaya tanaman. 

Kompos ampas aren dengan menggunakan konsentrasi aktivator rumen sapi 

60% dan 100% telah memenuhi SNI 19-7030-2004, sedang untuk kompos ampas 

aren dengan menggunakan konsentrasi aktivator rumen sapi 70%, 80% dan 90% 

belum memenuhi SNI 19-7030-2004 untuk standar C/N rasio kompos yang 

berkisar antara 10-20 (Happy, 2014). Hasil pengomposan ampas aren dengan 

menggunakan beberapa konsentrasi aktivator rumen sapi menghasilkan C/N rasio 

yang bervariatif. Hasil ini dipengaruhi oleh pemberian konsentrasi aktivator 

rumen sapi pada pengomposan ampas aren. Hasil kompos ampas dengan 

pemberian aktivator rumen sapi dengan konsentrasi 90% menghasilkan C/N rasio 

yang paling rendah dibandingkan dengan konsentrasi aktivator rumen sapi yang 

lain yaitu 8,44. Hal ini menunjukkan bahwa dengan konsentrasi tersebut mampu 

menurunkan C/N rasio ampas aren yang paling baik dibandingkan dengan 

perlakuan yang lain.  



40 

 

 

 

Kompos ampas aren dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator 

rumen sapi memiliki C/N rasio yang hampir sama dengan C/N rasio bahan 

organik tanah yang berkisar antara 8-15 (Kemas, 2014). Dengan demikian, 

aplikasi kompos ampas aren sebagai input bahan organik akan baik untuk 

budidaya tanaman. 

B. Pertumbuhan Tanaman Jagung Manis 

Pertumbuhan vegetatif tanaman merupakan variabel yang digunakan untuk 

melihat pertumbuhan yang berhubungan dengan penambahan ukuran dan jumlah 

sel pada suatu tanaman (Diah dan Mohammad Nasir, 2011). Tinggi tanaman, 

jumlah daun dan diameter batang merupakan variabel pertumbuhan tanaman 

jagung manis yang diamati untuk melihat pengaruh dari aplikasi kompos ampas 

dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi. 

1. Tinggi Tanaman 

Pengamatan tinggi tanaman dihitung dari pangkal batang hingga titik tumbuh 

tanaman jagung manis. Pengamatan dilakukan dari tanaman jagung manis 

berumur 1 minggu setelah tanam hingga tanaman berumur 8 minggu setelah 

tanam. Hasil sidik ragam untuk tinggi tanaman jagung manis pada saat tanaman 

berumur 8 minggu menunjukkan bahwa semua perlakuan yang diujikan 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap pertumbuhan tinggi 

tanaman jagung manis (Lampiran 4.a). Hal ini karena pengaruh yang diberikan 

antara kompos ampas aren dengan menggunakan dosis 20 ton/hektar dengan 25 

ton/hektar sama. Pengaruh yang sama ini dipengaruhi oleh ketercukupan unsur 
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hara pada tanaman jagung manis sehingga penggunaan dosis yang lebih tinggi 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (Karwan, 2003). 

Tabel 3. Rata-rata Tinggi Tanaman Jagung Manis pada Minggu ke-8 

Perlakuan Tinggi Tanaman (cm) 

K1 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 60% 

210,00 

K2 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 70% 

203,25 

K3 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 80% 

192,50 

K4 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 90% 

199,00 

K5 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 100% 

160,75 

K6 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 60% 

216,00 

K7 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 70% 

194,25 

K8 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 80% 

202,75 

K9 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 90% 

224,50 

K10 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 100% 

197,00 

Keterangan : Angka yang ada pada tabel menunjukkan tidak ada beda nyata 

berdasarkan sidik ragam dengan α = 5 % 

Dengan demikian, penggunaan dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren 

dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi telah 

memberikan cukup suplai unsur hara bagi tanaman jagung manis serta turut 

memperbaiki sifat tanah pasir pantai. Sedangkan untuk konsentrasi aktivator 

rumen sapi sendiri lebih berpengaruh pada proses pengomposan ampas aren dan 
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setelah kompos ampas aren matang maka kerja aktivator akan berhenti. Hal ini 

karena fungsi dari rumen sapi sebagai aktivator adalah untuk mempercepat proses 

pengomposan dengan menyumbangkan mikroorganisme dekomposer dan nitrogen 

ke dalam tumpukan bahan kompos (Alienda, 2004).  

 
Gambar 3. Grafik Tinggi Tanaman 

Berdasar grafik pertumbuhan tinggi tanaman jagung manis (gambar 3) selama 

kurun waktu 8 minggu menunjukkan bahwa pemberian kompos ampas aren tidak 

menghambat pertumbuhan tanaman jagung manis dengan menggunakan media 

tanah pasir pantai. Pertumbuhan tinggi tanaman pada semua perlakuan memiliki 

pola pertumbuhan yang sama dan sesuai dengan fase pertumbuhannya. Perlakuan 

K9 (dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi aktivator rumen 

sapi 90%) cenderung memiliki tinggi tanaman yang lebih tinggi dibanding dengan 

perlakuan yang lain dari minggu ke-6 hingga minggu ke-8, sedangkan pada 

perlakuan K5 (dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan konsentrasi 

aktivator rumen sapi 100%) cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih rendah 

dibanding dengan perlakuan yang lain dari minggu ke-1 hingga minggu ke-8. 
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Pemberian kompos ampas aren memiliki peranan membantu meningkatkan 

efisiensi pemberian pupuk anorganik yang dapat menunjang produksi yang 

maksimal. Selain itu, kompos ampas aren membantu mengurangi pencucian hara 

karena kompos memiliki kandungan bahan organik yang tinggi dan membantu 

menyediakan unsur hara bagi tanaman. Kompos ampas aren dapat menambah 

ketersediaan unsur N, P dan S, meningkatkan kemampuan daya ikat air dan 

mengaktifkan mikroorganisme tanah (Leiwakabessy dkk., 2003 dalam Idris dkk., 

2008). Penambahan pupuk organik yang berasal dari campuran sisa tanaman dan 

kotoran hewan juga memberikan kontribusi terhadap ketersediaan N, P dan K 

(Idris dkk., 2008).  

Kandungan bahan organik dalam kompos ampas aren yang berkisar antara 

36%-46% dapat membantu memperbaiki struktur tanah pasir dengan cara 

meningkatkan daya serap tanah terhadap air dan zat hara, memperbesar daya ikat 

tanah berpasir sehingga tidak mudah berpencar dan mampu meningkatkan 

kapasitas tukar kation (Happy, 2014). Selain itu, kompos ampas aren memiliki 

C/N rasio yang hampir sama dengan C/N rasio bahan organik tanah yang berkisar 

antara 8-15 (Kemas, 2014). Hal ini menyebabkan unsur-unsur yang ada dalam 

kompos ampas aren akan dilepaskan dalam beberapa minggu khususnya 

kandungan N nitrat atau terjadi mineralisasi (Sugeng, 2005). Bahan organik 

dengan C/N rasio di bawah 20 akan memiliki proses mineralisasi yang lebih 

dibanding dengan mobilisasinya sehingga perubahan N organik menjadi N-

anorganik akan lebih banyak (Gunawan Budiyanto, 2009). Proses mineralisasi ini 
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akan membantu menyediakan N-anorganik untuk digunakan tanaman jagung 

manis untuk pertumbuhan vegetatifnya diantaranya tinggi tanaman.  

Dengan adanya pemberian kompos ampas aren pada media tanah pasir pantai 

penyerapan unsur hara dalam tanah dan pupuk anorganik dapat lebih efektif pada 

masa vegetatif tanaman jagung manis dan diharapkan akan sama hingga berakhir 

masa generatifnya. Hal ini karena setelah mencapai vegetatif maksimum, 

pertumbuhan tinggi tanaman akan berhenti dan dilanjutkan untuk pertumbuhan 

organ generatif seperti bunga dan tongkol. 

2. Jumlah Daun 

Daun merupakan organ tanaman yang memiliki peran dalam proses 

fotosintesis. Hal ini karena dalam daun terdapat klorofil sebagai tempat terjadinya 

fotosintesis. Jumlah daun tanaman jagung manis diamati sejak tanaman berumur 1 

minggu setelah tanam hingga tanaman berumur 8 minggu setelah tanam dengan 

cara menghitung seluruh jumlah daun yang utuh.  

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang beda nyata 

untuk semua perlakuan dosis kompos ampas aren terhadap jumlah daun tanaman 

jagung manis (Lampiran 4.b). Hal ini karena pada pemberian dosis 20 ton/hektar 

kompos ampas aren telah mampu memberikan suplai bahan organik yang sama 

dengan pemberian kompos ampas aren dengan dosis 25 ton/hektar, sehingga pada 

pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah daun sama (Karwan, 2003).  

Kadar N total pada semua kompos ampas aren dengan menggunakan berbagai 

aktivator rumen sapi hampir sama yaitu berkisar antara 2,04%-2,27%. Kadar N 

total tersebut tidak semuanya dapat tersedia bagi tanaman jagung manis karena 
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masih dalam bentuk N organik yang perlu melalui proses mineralisasi terlebih 

dahulu sebelum dapat diserap oleh akar tanaman (Gunawan Budiyanto, 2009). 

Meskipun demikian, kompos ampas aren sebagai sumber bahan organik pada 

media tanah pasir pantai membantu meningkatkan efisiensi pupuk N-anorganik 

yang diberikan sehingga mempengaruhi pertambahan jumlah daun tanaman 

jagung manis yang seragam.  

Tabel 4. Rata-rata Jumlah Daun Tanaman Jagung Manis pada Minggu ke-8 

Perlakuan Jumlah daun (helai) 

K1 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 60% 

11,50 

K2 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 70% 

12,50 

K3 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 80% 

12,75 

K4 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 90% 

11,75 

K5 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 100% 

11,50 

K6 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 60% 

12,75 

K7 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 70% 

12,75 

K8 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 80% 

11,50 

K9 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 90% 

12,25 

K10 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren 

dengan konsentrasi aktivator rumen sapi 100% 

11,25 

Keterangan : Angka yang ada pada tabel menunjukkan tidak ada beda nyata 

berdasarkan sidik ragam dengan α = 5 % 
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Menurut Sugeng (2005) pemberian pupuk khususnya pupuk N pada lahan-

lahan dengan faktor pembatas air sangat menguntungkan karena dapat menghemat 

dalam penggunaan air. Kompos ampas aren dengan menggunakan berbagai 

konsentasi aktivator rumen sapi pada media tanah pasir pantai memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan daya ikat tanah terhadap air sehingga dapat 

menyimpan air dan unsur hara N, P dan K dari pupuk yang diberikan kemudian 

dapat menyuplai hara tersebut secara perlahan-lahan sesuai dengan kebutuhan 

tanaman sehingga terhindar dari proses perlindian.  

 
Gambar 4. Grafik Jumlah Daun 

Berdasar pada gambar 4, rata-rata jumlah daun pada setiap perlakuan dosis 

kompos ampas aren cenderung mengalami peningkatan setiap minggunya. Hal ini 

karena unsur hara tersedia yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan 

pertumbuhan tercukupi, sehingga proses pembelahan dan pembesaran sel dapat 

berjalan baik dan seragam. Pengaruh yang seragam pada jumlah daun memiliki 

kaitan dengan pertumbuhan tinggi tanaman yang juga seragam terhadap semua 

perlakuan dosis kompos ampas aren. Kaitan antara pertumbuhan tinggi tanaman 

dengan banyaknya jumlah daun yakni semakin tinggi tanaman, maka akan 
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semakin banyak pula ruas yang terbentuk sehingga jumlah daun akan semakin 

banyak (Gardner dkk., 1991).  

Pertambahan jumlah daun pada semua perlakuan dosis kompos ampas aren 

dengan menggunakan berbagai konsentrasi aktivator rumen sapi dari minggu ke-1 

hingga minggu ke-5 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, mulai 

mengalami penurunan laju pertumbuhan jumlah daun mulai dari minggu ke-5 

hingga minggu ke-8 . Hal ini karena mulai dari minggu ke-5 tanaman jagung 

manis mulai memasuki retardation phase sehingga pertumbuhannya tidak sama 

dengan saat tanaman jagung manis memasuki steady phase. 

Pertumbuhan daun akan mengalami fase stagnasi setelah pertumbuhan 

vegetatif berakhir, hal ini karena tanaman jagung merupakan tanaman yang 

memiliki fase pertumbuhan determinate. Jumlah daun pada saat vegetatif 

maksimum akan digunakan untuk pertumbuhan generatif tanaman jagung manis 

dalam menghasilkan bunga, biji dan tongkol sebagai organ generatif. Untuk itu, 

jumlah daun yang sudah banyak diharapkan nantinya akan memaksimalkan 

pertumbuhan generatif jagung manis seiring dengan translokasi fotosintat ke 

organ-organ tanaman jagung manis terutamanya organ generatif. 

3. Diameter Batang 

Tanaman jagung manis memiliki batang yang tidak bercabang, berbentuk 

silindris dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas (Nuning, dkk., 2008). Batang 

ini memiliki peranan yang penting karena berfungsi sebagai penopang dari 

keseluruhan tanaman, yaitu untuk menopang daun, bunga, biji dan buah serta 

dibantu oleh akar untuk menjaga tegaknya batang dari gangguan faktor 
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lingkungan yang lain. Batang merupakan bagian yang mengakumulasi 

pertumbuhan karena pada bagian ini terjadi proses translokasi fotosintat dari daun 

ke seluruh bagian tanaman. Pengamatan diameter batang dilakukan pada saat 

tanaman berumur 8 minggu yaitu pada saat tanaman telah memasuki fase 

vegetatif maksimal.  

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang berbeda 

nyata di antara semua perlakuan dosis kompos ampas aren terhadap diameter 

batang tanaman jagung manis (Lampiran 4.c). Hal ini karena pada semua 

perlakuan dosis kompos ampas aren dengan menggunakan konsentrasi aktivator 

rumen sapi mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman jagung 

manis dengan menggunakan media tanam tanah pasir pantai. Hakim, dkk. (1986) 

dalam Sri, dkk. (2013) menyatakan bahwa perkembangan batang memiliki kaitan 

dengan proses fisiologi tanaman yaitu seperti pembelahan sel, pemanjangan sel 

dan diferensiasi sel. Proses fisiologi tanaman tersebut dipengaruhi oleh 

ketersediaan unsur hara dalam tanaman, terutama ketiga unsur hara makro (N, P 

dan K). Unsur hara N, P dan K sangat diperlukan selama pertumbuhan vegetatif 

tanaman. 

Unsur N memiliki peranan dalam merangsang pertumbuhan vegetatif 

tanaman. Hal ini karena N merupakan penyusun asam amino, amida  basa 

bernitrogen seperti purin dan protein serta nukleoprotein yang merupakan unsur 

penting dalam pembelahan sel (Gardner, dkk., 1991).  Unsur P memiliki peranan 

dalam pembelahan dan pembesaran sel serta meningkatkan efisiensi penggunaan 

air (Sugeng, 2005). Selain itu, ketercukupan unsur K pada masa vegetatif juga 
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diperlukan karena unsur K dapat menguatkan vigor tanaman yang dapat 

mempengaruhi diameter batang (Pinus, 2003). 

Tabel 5. Rata-rata Diameter Batang Tanaman Jagung Manis pada Minggu ke-8 

Perlakuan Diameter Batang (cm) 

K1 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 60% 

1,790 

K2 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 70% 

1,865 

K3 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 80% 

1,773 

K4 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 90% 

1,911 

K5 = Dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 100% 

1,747 

K6 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 60% 

1,945 

K7 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 70% 

1,867 

K8 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 80% 

1,712 

K9 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 90% 

1,824 

K10 = Dosis 25 ton/hektar kompos ampas aren dengan 

konsentrasi aktivator rumen sapi 100% 

1,923 

Keterangan : Angka yang ada pada tabel menunjukkan tidak ada beda nyata 

berdasarkan sidik ragam dengan α = 5 % 

Pengaruh yang tidak berbeda nyata pada penggunaan dosis 20 ton/hektar dan 

25 ton/hektar menunjukkan bahwa dosis anjuran penggunaan pupuk organik telah 

mampu menyediakan kecukupan bahan organik untuk budidaya tanaman jagung 

manis hingga masa vegetatif maksimum di tanah pasir pantai dengan tingkat 

kebutuhan bahan organik yang lebih tinggi (Gunawan Budiyanto, 2009). Dosis 
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anjuran yang biasanya digunakan petani untuk budidaya tanaman jagung manis 

pada lahan konvensional yaitu 20 ton/hektar (Himmah, 2010). Sedangkan anjuran 

untuk pemberian bahan organik ke dalam tanah pasir yaitu 30-40 ton/hektar dari 

berbagai sumber bahan organik (Gunawan Budiyanto, 2014). Namun, pada 

pengaplikasian dosis 20 ton/hektar kompos ampas aren dengan menggunakan 

berbagai konsentrasi rumen sapi dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan 

memberikan pengaruh yang sama pada pemberian dosis 25 ton/hektar. 

 
Gambar 5. Rata-rata Diameter Batang 

Berdasar pada gambar 5 terlihat bahwa pertumbuhan diameter batang pada 

seluruh perlakuan dosis kompos ampas aren memiliki rata-rata diameter batang 

yang cenderung sama. Kompos ampas aren dengan menggunakan berbagai 

konsentrasi aktivator rumen sapi juga meningkatkan daya ikat tanah terhadap air 

dan jerapan unsur hara sehingga ketersediaan air dan unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman terpenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hal ini 

karena air sangat diperlukan sebagai salah satu bahan dasar dari proses 
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fotosintesis, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan batang, salah 

satunya diameter batang.  

Kompos ampas aren yang diaplikasikan pada media tanah pasir pantai 

membantu memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah pasir pantai sehingga tanaman 

jagung manis tidak mengalami kahat unsur hara. Hal ini terlihat pada gambar 5 

yang menunjukkan bahwa perkembangan diameter batang tanaman jagung manis 

tidak terhambat dan memiliki perkembangan diameter batang yang cenderung 

seragam berkisar antara 1,7-1,9 cm dengan rata-rata diameter batang yang paling 

kecil pada perlakuan K8 yang berukuran 1,712 cm. Sedang untuk rata-rata 

diameter batang terbesar pada perlakuan K6 dengan rata-rata diameter batang 

1,945 cm. 

Kompos ampas aren dapat membantu memperbaiki sifat fisik tanah pasir 

pantai diantaranya memperbaiki struktur tanah, berperan dalam pembentukan 

agregat tanah (Tate, 1987 dalam Jamilah, 2003), meningkatkan daya simpan 

lengas (Stevenson, 1982) dalam Jamilah, 2003), menjaga kelembapan tanah dan 

mengurangi fluktuasi temperatur tanah (Happy, 2014). Sifat kimia yang bisa 

diperbaiki dengan adanya kompos ampas aren ini yakni meningkatkan pH tanah, 

meningkatkan ketersediaan unsur hara, meningkatkan KTK dan mengikat unsur-

unsur penyebab salinitas sehingga dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara 

bagi tanaman (Happy, 2014). Dengan membaiknya sifat-sifat tanah pasir pantai 

karena pemberian input bahan organik maka pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman tidak mengalami kendala dan salah satunya pada pertumbuhan diameter 

batang. 


