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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pupuk organik limbah 
biogas cair kotoran sapi terhadap pertumbuhan dan produksi jagung manis. Manfaat 
penelitian ini sebagai masukan bagi petani untuk memanfaatkan limbah kotoran ternak 
sapi sebagai pupuk organik guna memperbaiki struktur tanah dan menghasilkan produk 
pertanian yang ramah lungkungan.  Penelitian ini di lakasanakan pada lahan petani 
di Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong yang berlangsung dari 
bulan Mei sampai dengan bulan juli, 2015. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode 
percobaan eksperimental di lapangan dengan menggunakan Rancangan Acak  Kelompok 
(Randomized Block Design) Gomez dan Gomez (1995) yang terdiri dari 4 perlakuan 
yaitu:  C0 = Kontrol,  C1 = Limbah biogas cair kotoran sapi =  (20 ml/ L air/petak),  
C2  =Limbah biogas cair kotoran sapi = (25 ml/ L air/petak), C3 =  Limbah biogas cair 
kotoran sapi   =  (30 ml/ L air/petak). Hasil penelitian menunjukan bahwa,Perlakuan 
berbagai pupuk organik limbah biogas cair dari kotoran sapi berpengaruh nyata 
terhadap semua variabel pengamatan diantaranya adalah  tinggi tanaman, jumlah daun 
umur berbunga, umur panen, jumlah tongkol, diameter tomgkol, jumlah tongkol, berat 
tongkol dan produksi jagung manis. Perlakuan pupuk organik limbah biogas kotoran 
sapi dengan konsentrasi 20 ml/L air/petak berpengaruh nyata terhadap tertinggi pada 
umur 2, 4,  6 dan 8 MST serta jumlah daun umur 6 dan 8 MST. Sedangkan perlakuan 
dengan dosis 25 ml/L air/petak berpengaruh nyata pada umur berbunga, umur panen, 
jumlah tongkol, diameter tongkol, berat tongkol dan produksi.
Kata Kunci : Limbah biogas, kotoran sapi,  Jagung Manis

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the effect of organic manure waste biogas 
liquid manure on the growth and production of sweet corn. The benefits of this research 
as inputs for farmers to use cow manure as organic fertilizer to improve soil structure 
and producing agricultural products lungkungan friendly. This study lakasanakan on 
farmers’ fields in the Village District Matalamagi North Sorong Sorong city that lasted 
from May until the month of July, 2015. The research was conducted by the method of 
experimental trials in the field using a randomized block design (Randomized Block 
Design) Gomez and Gomez ( 1995) which consisted of 4 treatment ie: C0 = Control, C1 
= waste biogas liquid manure = (20 ml / L of water / plot), C2 = waste biogas liquid 
manure = (25 ml / L of water / plot), C3 = waste biogas liquid manure = (30 ml / L of 
water / plot). The results showed that treatment of various organic manure waste biogas 
liquid manure significantly affected all the variables observation include plant height, 
number of leaves, flowering dates, time of harvest, number of cobs, diameter tomgkol, 
number of cobs, heavy cob and production of sweet corn. Treatment of waste organic 
fertilizer biogas manure with a concentration of 20 ml / L of water / plot significantly 
affected the highest at ages 2, 4, 6 and 8 weeks after planting and the number of leaves 
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aged 6 and 8 weeks after planting. While treatment with a dose of 25 ml / L of water 
/ plot real effect on flowering age, harvesting age, number of cobs, cob diameter, cob 
weight and production.
Keywords : Waste Biogas, Cow Manure, Sweet Corn

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Jagung manis (Zea mays saccharata Sturt) 

atau yang lebih dikenal dengan nama sweet corn 
mulai dikembangkan di Indonesia pada awal 
tahun 1980, diusahakan secara komersial dalam 
skala kecil untuk memenuhi kebutuhan hotel 
dan restoran. Sejalan dengan berkembangnya 
toko-toko swalayan dan meningkatnya daya beli 
masyarakat, meningkat pula permintaan akan 
jagung manis. Jagung manis semakin populer 
dan banyak dikonsumsi karena memiliki rasa 
yang lebih manis dan umur genja dibandingkan 
jagung biasa. sehingga sangat menguntungkan 
untuk diusahakan (Rukmana, 2008).

 Budidaya jagung manis merupakan 
alternatif yang dapat dipilih oleh petani karena 
memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan tanaman lainnya. Selain 
itu, peluang untuk memasarkannya semakin 
terbuka sehingga diharapkan usaha budidaya 
jagung manis dapat meningkatkan pendapatan 
petani. Saat ini sebagian besar petani dalam 
budidaya jagung manis masih tergantung pada 
pupuk anorganik karena mengandung beberapa 
unsur hara dalam jumlah yang banyak, padahal 
jika pupuk anorganik digunakan secara terus-
menerus akan menimbulkan dampak negatif 
terhadap kondisi tanah (Indriani, 2004). Upaya yang 
dapat dilakukan untuk memperbaiki kesuburan 
tanah dan meningkatkan produksi jagung manis 
diantaranya dengan menggunakan pupuk organik. 
Menurut Basa, dkk (1992) bahwa pemberian 
bahan organik diharapkan dapat mendukung 
peningkatan produktivitas lahan kering karena   
bahan organik mempunyai kemampuan untuk 
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologis 
tanah.

Pupuk organik  adalah pupuk yang 
sebagian besar  atau seluruhnya terdiri atas 
bahan organik yang berasal dari tanaman atau 
hewan yang telah melalui proses peguraian 
dan fermentasi, dapat berbentuk padat atau cair 

(Achmad, 2011). Pemberian pupuk organik 
biasa dan kebanyakan dilakukan petani hanya 
melalui tanah, sehingga unsur hara yang 
diberikan diserap oleh akar tanaman, kemudian 
ditransformasi menjadi bahan-bahan yang berguna 
bagi pertumbuhannya (Abdurahman dan Jumiati, 
2007). 

 Haryadi (2006) mengemukakan bahwa 
ada beberapa tanaman mengalami keterbatasan 
didalam proses pemanfaatan pupuk yang diberikan 
melalui tanah sehingga pemberian pupuk melalui 
daun akan membantu mengatasi ketersabatasan 
tersebut. Kelebihan dari pupuk organik cair 
adalah unsur hara yang terkandung didalamnya 
mudah diserap oleh tanaman. Adanya pemberian 
pupuk melalui daun maka unsur hara dari pupuk 
yang diberikan akan diabsorbsi oleh daun melalui 
stomata.  Karena itu, salah satu pupuk organik 
yang berbentuk cair dalam kajian penelitian ini 
adalah kotoran sapi hasil limbah biogas. Pupuk 
organik cair dari limbah biogas (slurry) sangat 
baik untuk dijadikan pupuk karena mengandung 
berbagai macam unsur yang dibutuhkan oleh 
tumbuhan seperti N.P, K, Mg, Ca, K, Cu dan Zn. 
Kandungan unsur hara dalam limbah (slurry) 
hasil pembuatan biogas terbilang lengkap tetapi 
jumlahnya sedikit sehingga perlu ditingkatkan  
kualitasnya dengan penambahan bahan lain 
yang mengandung unsur  hara makro yang 
menguntungkan seperti bioaktivator   EM-4 dan 
mikroba penambat nitrogen (Oman, 2003).

Penggunaan pupuk organik limbah 
biogas cair kotoran sapi mempunyai beberapa 
manfaat diantaranya dapat meningkatkan 
pembentukan klorofil daun, meningkatkan vigor 
tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh serta 
meningkatkan daya tahan tanaman terhadap 
kekeringan (Rizqiani dkk, 2007). 

Menurut Jatmiko dan Astuti, (2011) 
mengemukakan bahwa, beberapa penelitian yang 
relevan menunjukkan penggunaan pupuk organik 
limbah biogas cair dari kotoan sapi memberikan 
dampak positif terhadap komponen pertumbuhan 
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tanaman. Hal ini sesuai penelitian Rizqiani, dkk 
(2007) untuk tanaman buncis, Parman (2007) 
untuk tanaman kentang, Rahmi dan Jumiati 
(2007) untuk tanaman jagung manis.

 Berdasarkan hasil penelitian Affandi 
(2008), urin sapi hasil olahan biogas selain 
memiliki banyak kegunaan, antara lain urin 
sapi mengandung zat peransang tumbuh yang 
dapat digunakan sebagai pengatur tumbuh 
diantaranya IAA. Selain itu, urine sapi yang 
digunakan pada tanaman jagung dengan dosis 25 
ml/l air memberikan pengaruh positif terhadap 
pertumbuhan vegetatif tanaman jagung. 

Uji penggunaan bahan organik dari 
kotoran sapi hasil olahan biogas untuk tanaman 
pangan khususnya jagung manis belum banyak 
di laporkan. Dari uraian tersebut di atas maka 
perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 
pengaruh pupuk organik limbah biogas cair 
kotoran sapi terhadap pertumbuhan dan produksi 
jagung manis. 

Tujuan Penelitian
 Untuk mengetahui pengaruh pemberian 

pupuk organik limbah biogas cair kotoran sapi 
terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 
jagung manis

Manfaat Penelitian
 Sebagai bahan masukan bagi petani untuk 

memanfaatkan limbah kotoran ternak sapi sebagai 
pupuk organik guna memperbaiki struktur tanah 
dan menghasilkan produk pertanian yang ramah 
lungkungan. 

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian 
 Penelitian ini di lakasanakan pada lahan 

petani di Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong 
Utara Kota Sorong yang berlangsung dari bulan 
Mei sampai dengan bulan juli, 2015.  Bahan yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain: benih 
jagung manis varietas bisi sweet, pupuk organik 
cair limbah kotoran sapi hasil biogas,  Pupuk 
kompos  kotoran sapi (Sebagai pupuk dasar), 
Fungisida Dithane M-45, Insektisida Sevin 85, 
air, serta bahan-bahan lain yang diperlukan dalam 
penelitian.  Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah cangkul, parang, gembor, tali rafia, 
tangki, meteran, timbangan,  gunting, papan 
sampel, timbangan, alat tulis dan peralatan lain 
yang diperlukan dalam penelitian.

Metode Penelitian
 Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk 

percobaan di lapangan dengan menggunakan 
Rancangan Acak  Kelompok yang terdiri dari 
4 perlakuan yaitu: C0 = Kontrol. C1 = Limbah 
biogas cair kotoran sapi = (20 ml/ L air/petak). 
C2 = Limbah biogas cair kotoran sapi =  (25 ml/ 
L air/petak). C3 =  Limbah biogas cair kotoran 
sapi =  (30 ml/ L air/petak)

Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali 
sehingga seluruhnya terdapat 12 satuan petak 
percobaan. Setiap petak percobaan terdapat 24 
tanaman.  Sehingga keseluruhannya adalah 288 
tanaman,  setiap petak diambil 6 tanaman sebagai 
tanaman sampel.

Prosedur Penelitian
 Adapun prosedur penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut :Persiapan 
lahan, pengolahan tanah, pembuatan Bedengan, 
penanaman, aplikasi Pupuk, pemeliharaan, 
pemanenan

Variabel Pengamatan
1. Tinggi  tanaman (cm). Pengamatan tinggi 

tanaman diukur dari  pangkal  batang 
terbawah  sampai ujung  daun  tertinggi,  
dilakukan pada umur 2, 4, 6 dan 8  MST.

2. Jumlah daun (helai). Pengamatan jumlah daun 
tanaman dihitung pada umur 2, 4, 6 dan 8 
MST

3. Umur berbunga (hari), Pengamtan umur 
berbunga dihitung sejak benih di tanam 
sampai waktunya tanaman mulai berbunga 

4. Umur panen (hari), Pengamtan umur panen 
dihitung  pada saat penanaman sampai pada 
waktu panen tiba.  

5. Jumlah Tongkol. Pengamatan terhadap 
jumlah tongkol pada setiap tanaman sampel 
dilakukan bersamaan dengan panen 

6. Bobot buah per tanaman (g). Pengamatan 
terhadap buah tanaman sampel dilakukan 
sesuda panen dengan menggunakan 
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timbangan duduk jenis (Roller Conveyor)
7. Bobot buah per petak (kg). Pengamatan 

terhadap produksi buah/petak dilakukan 
sesudah panen dengan menggunakan 
timbangan duduk jenis (Roller Conveyor)

8. Produksi buah (ton ha).  Diperoleh dari 
konversi hasil ke petak 

Analisis Data
 Hasil penelitian ini selanjutnya akan 

dianalisis dengan menggunakan analisis sidik 
ragam (anova) sesuai dengan rancangan yang 
digunakan apabila berpengaruh nyata, maka  
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil 
(BNT) pada taraf kepercayaan 0,05 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi Tanaman dan jumlah daun
 Pupuk organik cair yang berasal dari 

limbah biogas kotoran sapi merupakan salah satu 

sumber  pupuk organik yang mengandung unsur 
hara makro dan mikro yang penting bagi tanaman.  
Limbah hasil pertanian  yang  sudah  diolah  
menjadi  pupuk  organik  cair  dapat  memberikan 
keuntungan bila dibandingkan dalam bentuk 
segar karena unsur hara yang terdapat dalam 
pupuk organik cair tersebut lebih mudah tersedia 
walaupun jumlahnya tidak dalam keadaan banyak, 
tetapi senyawa organik yang terkandung di dalam 
pupuk organik cair juga  dapat  memperbaiki  sifat  
fisik , kimia dan  biologi  tanah.

Sidik ragam menunjukkan bahwa 
perlakuan pupuk organik limbah biogas cair dari 
kotoran sapi berpengaruh nyata terhadap tinggi 
tanaman pada umur 2, 4, 6 dan 8 MST.  Dan tidak 
berpengaruh nyata terhadap jumlah daun pada 
umur 2 dan 4 MST namun berpengaruh nyata 
pada umur 6 dan 8 MST terhadap. 

Tabel 1. Rata-rata Tinggi Tanaman (cm) dan Jumlah Daun

Perlakuan

Limbah biogas cair

Tinggi tanaman

2 4 6 8

C0  (Kontrol ) 29,61c 109,52d 192,99c 274,43d

C1  (20 ml/L air/petak) 30,29a 113,69a 217,82a 283,36a

C2  (25 ml/L air/petak) 30,06a 110,36b 206,16a 276,76b

C3  (30 ml/L air/petak) 29,92b 110,05c 196,23b 275,68c

NP BNT0,05 0,3545 2,4579 15,7130 4,4141

Perlakuan

Limbah biogas cair

Jumlah  daun

4 MST 6 MST 8 MST 

C0  (Kontrol ) 7.56c 10.67c 12.61c

14.33a

14.11a

13.67b

C1  (20 ml/L air/petak) 8.17a 12.83a

C2  (25 ml/L air/petak) 8.00a 12.17a

C3  (30 ml/L air/petak) 7.67b 11.44b

NP BNT0,05 0.3723 1.4419 0.4543

Keterangan:
  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom berarti tidak berbeda nyata pada 

taraf uji α=0,05
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Hasil pengamatan terhadap rata-rata 
tinggi tanaman, jumlah daun akibat pemberian 
pupuk organik cair limbah biogas dari kotoran 
sapi tersebut memperlihatkan bahwa perlakuan 
berbagai konsentrasi pupuk organik cair 
limbah biogas dari kotoran sapi berpengaruh 
terhadap semua umur pengamatan. Hasil analisis 
statistik menunjukkan bahwa pemberian pupuk 
organik cair limbah biogas kotoran sapi dengan 
konsentrasi 20 ml/L air/petak menghasilkan rata-
rata pertumbuhan vegetatif tertinggi yang dapat 
dilihat pada komponen tinggi tanaman pada umur 
2 MST (30,29 cm), 4 MST (113,69 cm), 6 MST 
(217,82) dan 8 MST (283,36 cm) serta jumlah 
daun umur 6 MST (9,89 helai) dan 8 MST (12,44 
helai), namun tidak berpengaruh pada jumlah 
daun pada  umur 2 dan 4 MST.

Hal ini disebakan karena limbah cair dari 
kotoran sapi hasil biogas dapat menyediakan 
sejumlah unsur hara makro dan mikro yang 
dapat  memperbaiki struktur dan tekstur tanah, 
sehingga  dapat meningkatkan efektivitas 
penyerapan unsur hara bagi tanaman terutama 
unsur nitrogen. Unsur N yang terkandung dalam 
pupuk organik cair limbah biogas berguna dalam 
pembelahan dan pembesaran sel-sel yang terjadi 
pada meristem apikal sehingga memungkinkan 
terjadinya pertambahan tinggi tanaman jagung 
yang kemudian disusul dengan pertambahan daun 
yang berlangsung dengan pesat.      

 Setyamidjaja (2006), menyatakan 
bahwa unsur nitrogen berperan penting dalam 

merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman 
yaitu menambah tinggi tanaman serta jumlah 
daun, membuat tanaman menjadi lebih hijau.  
Selanjutnya Amir dkk., (2001), menambahkan 
bahwa Nitrogen merupakan unsur hara esensiil 
yang memberikan pengaruh lebih menonjol 
terhadap tanaman jagung, dibandingkan unsur 
hara lainnya.  Tanaman jagung memerlukan 
nitrogen dalam jumlah relatif banyak sebagai 
bahan penyusun protein dan protoplasma serta 
pembentuk bagian tanaman seperti batang dan 
daun. Namun sebaliknya jika unsur N  berlebihan 
menyebabkan perkembangan daun mengalami 
penurunan dan pada kondisi N yang parah daun 
menjadi kering mulai dari bagian atas sampai 
kebawah. Hara nitrogen merupakan unsur makro 
yang sangat penting untuk pertumbuhan dan 
produksi tanaman, sehingga perlu upaya untuk 
menambah agar tanaman dapat tumbuh dan 
menghasilkan jagung secara maksimal  

Umur Berbunga dan Umur Panen
Sidik ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan Pupuk organik ,limbah biogás cair 
kotoran sapi hasil biogas sangat berpengaruh 
nyata terhadap umur berbunga jantan, betina dan 
panen. Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan 
pupuk organik limbah biogas cair dari kotoran 
sapi 25 ml/L air/petak (C2) menghasilkan rata-rata 
umur berbunga jantan, betina dan umur panen 
tercepat (43,39, 45,78 dan 74 hari) dan berbeda 
nyata dibandingkan perlakuan pupuk lainnya.  

Tabel 2. Rata-rata Umur Berbunga dan Umur Panen (hari)
Perlakuan

Limbah biogas cair

Umur  dan umur panen (hari)

berbunga jantan berbunga betina     panen 
C0  (Kontrol ) 44,34d 46,56d 77,33d

C1  (20 ml/L air/petak) 43,94c 46,39c 75,33b

C2  (25 ml/L air/petak) 43,39a 45,78a 74,00a

C3  (30 ml/L air/petak) 43,89b 46,28b 76,00c

NP BNT0,05 0,3695 0,3090 1,3319
Keterangan : 
  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom  berarti tidak berbeda nyata pada 

taraf uji α=0,05

Hasil  pengamatan terhadap umur 
berbunga (jantan, betina)  dan umur panen 
setalah pemberian berbagai konsentrasi pupuk 
organik cair limbah biogas dari kotoran sapi 

disajikan pada Tabel 2. Hasil analisis statistik 
terhadap faktor yang diamati memperlihatkan 
bahwa pengaruh perlakuan konsentrasi pupuk 
organik cair limbah biogas dari kotoran sapi 
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berpengaruh nyata terhadap variabel pengamatan 
umur berbunga baik bunga jantan, bunga bentina 
dan umur panen.      

Berdasrkan hasil  yang diperoleh 
menunjukan bahwa rata-rata umur berbunga 
jantan, bunga betina dan umur panen tercepat 
(43,39, 45,78 dan 74 hari) dijumpai pada 
perlakuan 25 ml/L air/petak dan berbeda nyata 
dibandingkan perlakuan pupuk lainnya dan 
kontrol. Hal ini tentunya berhubungan dengan 
semakin  meningkatnya jumlah konsentrasi 
pemupukan yang diberikan, maka semakin 
banyak pula unsur  hara  yang  dapat disediakan 
dan diserap oleh tanaman jagung terutama unsur 
hara N, P dan K yang terkandung dalam pupuk 
organik cair limbah biogas dari kotoran sapi 
yang diberikan

 Tersedianya unsur N, P, dan K serta 
unsur-unsur  lain  yang terkandung di dalam  
pupuk organik cair  limbah biogas dapat diserap 
oleh tanaman jagung sehingga proses fotosintesis 
berjalan dengan lebih optimal dan fotosintat 
yang dihasilkan juga semakin meningkat. 
Sebagaimana di tegaskan oleh Sutedjo (2008) 
bahwa peran dari masing masing unsure seperti 
Nitrogen tanaman menjadi lebih hijau dan penting 
dalam fotosintesis, Unsur Phosfor  mempercepat 
pembungaan bunga menjadi buah dan biji dan 
unsure Kalium dapat meningkatkan kualitas 
hasil yang berupa bunga, buah dan biji (rasa dan 
warna). Selanjutnya Efendi (2009) dalam Andri, 
dkk (2014)  bahwa fungsi N dapat meningkatkan 
nilai warna hijau daun dan peningkatakan warna  
hijau  daun,  dan ini berhubungan dengan 
peningkatan hasil tanaman. 

 Tanaman jagung yang lebih cepat 
memasuki masa pembungaan menyebabkan 
proses pembentukan tongkol juga lebih cepat 
sehingga dihasilkan pula umur panen yang lebih 
cepat. Hal ini disebabkan pada saat tanaman 
memasuki tahap pertumbuhan generatif maka 
dibutuhkan sejumlah energi yang lebih besar, 
keberadaan posfor sangat berperan dalam 
penyediaan energi bagi proses fisiologis tanaman, 
sehingga dengan tersedianya energi yang cukup 
akan mendukung tanaman dalam memasuki 
tahap pembungaan. Leiwakabessy dan Sutandi 
(2004), fosfor berperan dalam pemecahan 

karbohidrat untuk energi, penyimpanan dan 
peredarannya ke seluruh tanaman dalam bentuk 
ADP dan ATP.  Selanjutnya Soepardi (2003), 
menambahkan bahwa pada proses pembungaan 
kebutuhan fosfor akan meningkat drastis karena 
kebutuhan energi meningkat dan fosfor adalah 
komponen penyusun enzym dan ATP yang 
berguna dalam proses tranfer energi. Poerwanto 
(2003) menyatakan bahwa fungsi fosfor sebagai 
penyusun karbohidrat dan penyusun asam 
amino yang merupakan faktor internal yang 
mempengaruhi induksi pembungaan. Kekurangan 
karbohidrat pada tanaman dapat menghambat 
pembentukan bunga dan buah.

Jumlah Tongkol Terbentuk dan Diameter 
Tongkol 

Sidik ragam menunjukkan bahwa 
perlakuan perlakuan pupuk organik limbah biogas 
cair ari kotoran sapi sangat berpengaruh nyata 
terhadap jumlah tongkol terbentuk dan diameter 
tongkol. Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan 
pupuk organik limbah biogas cair dari kotoran 
sapi 25 ml/L air/petak (C2) menghasilkan rata-rata 
jumlah tongkol yang terbentuk terbanyak (1,50 
buah) dan berbeda nyata dibandingkan perlakuan 
pupuk lainnya. Dan menghasilkan rata-rata 
diameter tongkol terbesar (5,25 cm) dan berbeda 
nyata dibandingkan perlakuan pupuk lainnya

  Hasil pengamatan terhadap jumlah 
tongkol dan diameter tongkol  akibat pemberian 
berbagai konsentrasi pupuk organik cair limbah 
biogas dari kotoran sapi  yang disajikan pada 
Tabel 3. Hasil analisis statistik terhadap faktor 
yang diamati memperlihatkan bahwa pengaruh 
perlakuan berbagai konsentrasi pupuk organik 
cair limbah biogas dari kotoran sapi dengan 
konsentrasi 25 ml/L air/petak (C2) berpengaruh 
nyata terhadap variabel pengamatan Jumlah 
tongkol dan diameter tongkol dengan nilai 
rata-rata jumlah tongkol terbentuk (1,50 buah), 
dan diameter tongkol terlebar (5,25 cm)  dan 
berbeda nyata dengan perlakuan lainnya dan 
tanpa perlakuan.

Hal ini disebakan karena pupuk organik 
cair limbah biogas kotoran sapi dengan konsentrasi 
25 ml/L air/petak merupakan takaran optimal, 
sehingga mampu memberikan pengaruh positif 
pada kuantitas hasil, yaitu jumlah tongkol dan 



Ajang Maruapey

197Jurnal Agroforestri  X Nomor 3 September 2015

diameter tongkol. Pupuk cari limbah biogas yang 
diberikan lewat daun memenuhi kebutuhan hara 
makro dan mikro, sehingga dapat mempercepat 
pertumbuhan, dan meningkatkan produksi 
tanaman menjadi lebih baik Selain itu, kandunga 
unsure hara P (Phosfor) yang ada pada pupuk 
cair limbah bioga kotoran sapi berperan penting 
dalam pembentukan bunga. Sutedjo (2008) 

Berat Tongkol dan Produksi
Sidik ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan pupuk organik limbah biogas cair dari 
kotoran sapi berpengaruh nyata terhadap berat 
tongkol dengan klobot dan sangat berpengaruh 
nyata terhadap berat tongkol tanpa klobot. 
Tabel 6 menunjukkan bahwa perlakuan pupuk 
organik limbah biogas cair dari kotoran sapi 
25 ml/L air/petak (C2) menghasilkan rata-rata 
tongkol dengan klobot terberat (125,75 g) tetapi 

Tabel 3. Rata-rata Jumlah Tongkol Terbentuk (buah) dan Diameter Tongkol
Perlakuan

Limbah biogas cair
Rata-rata Jumlah tongkol NP BNT0,05

C0  (Kontrol ) 1,00d 0,2288
C1  (20 ml/L air/petak) 1,22b

C2  (25 ml/L air/petak) 1,50a

C3  (30 ml/L air/petak) 1,11c  
Perlakuan

Limbah biogas cair Rata-rata diameter tongkol
NP BNT0,05

C0  (Kontrol ) 4,90bc 0,1035
C1  (20 ml/L air/petak) 5,04b

C2  (25 ml/L air/petak) 5,25a

C3  (30 ml/L air/petak) 4,96bc

Keterangan : 
  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom berarti tidak berbeda nyata pada 

taraf uji α=0,05

menegaskan bahawa peran unsur hara P dalam 
pembentukan bunga mempengaruhi pembentukan 
dan ukuran tongkol, karena tongkol merupakan 
perkembangan dari bunga betina, jika bunga 
betina dapat terbentuk dengan sempurna maka 
dipastikan pembentukan tongkol terbaentuk 
dengan sempurna.

berbeda tidak nyata dengan perlakuan (C3) dan 
rata-rata tongkol tanpa klobot terberat (119,37 
g) dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. 
Tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan (C3) 
dan kontrol. perlakuan pupuk organik limbah 
biogas cair dari kotoran sapi 25 ml/L air/petak 
(C2) sedangkan menghasilkan rata-rata produksi 
tanaman tertinggi (5.62 kg/petak atau 12,48 ton/
ha) dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya 
dan kontrol.
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Tabel 6. Rata-rata Berat Tongkol (g) dan Produksi Petak-1 dan ton Ha-1

Perlakuan

Limbah biogas cair

Berat tongkol (g)

Dengan klobot Tanpa Klobot

C0  (Kontrol ) 120.16c 115.57c

C1  (20 ml/L air/petak) 124.58b 117.27b

C2  (25 ml/L air/petak) 125.75a 119.37a

C3  (30 ml/L air/petak) 125.08a 118.68a

NP BNT0,05 3.8476 2.3960
Perlakuan

Limbah biogas cair

Rata-rata Produksi Petak dan ton/ha

Kg/petak Ton/ha
C0  (Kontrol ) 5.26d 11.68
C1  (20 ml/L air/petak) 5.32c 1.82
C2  (25 ml/L air/petak) 5.62a 12.48
C3  (30 ml/L air/petak) 5.42b  12.04

NP BNT0,05 0.1680
Keterangan : 
  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom  berarti tidak berbeda nyata pada 

taraf uji α=0,05
Hasil analisis ragam menunjukan 

peralakuan  pupuk organik cair limbah biogas 
kotoran sapi berpengaruh sangat nyata terhadap 
berat tongkol dan produksi jagung manis. Setelah 
dianalisis secara statistik diperoleh perlakuan 
pupuk organik cair limbah biogas dengan 
konsentrasi 25 ml/L air/petak  menghasilakn 
rata-rata berat tongkol dengan klobot terberat 
(125.753 g), berat tongkol tanpa klobot terberat 
(119.37 g) dan berbeda nyata dengan peralakuan 
lainnya dan rata-rata produksi tanaman tertinggi 
5.62 kg/petak atau 12.48 ton/ha) dan berbeda 
nyata dengan perlakuan lainnya. Hal ini disebakan 
Limbah biogas, yaitu kotoran ternak yang telah 
hilang gasnya (sllurry) merupakan pupuk organik 
baik padat maupun cair yang sangat kaya akan 
unsure hara sehingga mampu menyediakan 
unsur hara yang lebih lengkap dan sesuai untuk 
kebutuhan pertumbuhan tanaman.

Menurut Gibson dan Torare (2013) unsur 
hara makro yang ada pada pupuk kandang 
biogas dari kotoran sapi sangat penting bagi 
tanaman. Disamping menghasilkan unsur hara 
makro, pupuk kandang biogas juga menghasilkan 
sejumlah unsur hara mikro, seperti Fe, Zn, Bo, 
Mn, Cu, dan Mo. Jadi dapat dikatakan bahwa, 
pupuk kandang ini dapat dianggap sebagai 
pupuk alternatif untuk mempertahankan produksi 
tanaman secara maksimal dengan tetap menjaga 
keamanan dan kelestarian produk organik tanpa 

merubah rekayasa genetik sehingga akrab 
terhadap lingkungan. Selanjutnya Menurut 
Setyati (1991), tersedianya unsur hara yang 
lengkap dengan jumlah masing-masing unsur 
hara sesuai dengan kebutuhan tanaman akan 
dapat merangsang pertumbuhan dan produksi 
tanaman.

Peran unsur hara P dalam proses fisiologis 
tanaman terutama untuk menghasilkan jumlah 
tongkol dengan ukuran yang optimal sangat 
penting, sebaliknya jika kekuranga unsur 
hara P pada masa pembentukan tongkol akan 
menyebabkan tongkol yang dihasilkan akan 
berukuran kecil. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Sutedjo (2008) bahwa peran unsur hara P yang 
tersedia dapat mempengaruhi besarnya ukuran 
tongkol

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Perlakuan berbagai pupuk organik limbah 

biogas cair dari kotoran sapi berpengaruh 
nyata terhadap semua variabel pengamatan 
diantaranya adalah  tinggi tanaman, jumlah 
daun umur berbunga, umur panen, jumlah 
tongkol, diameter tomgkol, jumlah tongkol, 
berat tongkol dan produksi jagung manis.
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2. Perlakuan pupuk organik limbah biogas 
kotoran sapi dengan konsentrasi 20 ml/L 
air/petak berpengaruh nyata terhadap 
tertinggi pada umur 2, 4,  6 dan 8 MST serta 
jumlah daun umur 6 dan 8 MST. Sedangkan 
perlakuan dengan dosis 25 ml/L air/petak 
berpengaruh nyata pada umur berbunga, 
umur panen, jumlah tongkol, diameter 
tongkol, berat tongkol dan produksi
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mengkombinasikan limbah biogas cair dan padat 
kotoran sapi untuk melihat pengaruh masing-
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serta tetap melakukan upaya pengembangan 
program biogas di Kota dan Kabupaten Sorong.
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