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ABSTRAK
Nama

: Pipit Wardiyanti

Jurusan

: Tadris Biologi

Judul

: Pengaruh Pupuk Limbah Kulit Kopi (Coffea liberica W. Bull
ex Hiern) Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan
Terung Kopek (Solanum melongena L)

Limbah kulit kopi mempunyai kandungan makro yang sangat baik bagi tanaman.
Diantaranya yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium sehingga limbah kulit kopi ternyata
dapat memperbaiki kesuburan tanah, merangsang pertumbuhan akar, batang dan
daun. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh
pemberian kompos limbah kulit kopi terhadap pertumbuhan dan perkembangan
tanaman terung kopek serta untuk mengetahui konsentrasi kulit kopi terhadap
pertumbuhan dan
perkembangan tanaman terung kopek. Penelitian ini
dilaksanakan dilahan sekolah PAUD Cempaka Biru bersama Ibu Paini di Desa
Serdang Jaya kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan
menggunakan metode eksperimen dan rancang acak lengkap (RAL) yang terdiri
dari 5 perlakuan dan 3 ulangan perlakuan yaitu A0 = Tanpa penambahan pupuk
kompos limbah kulit kopi (kontrol), A1 = Menambahkan pupuk kompos limbah
kulit kopi (Coeffea liberica W. Bull ex Hiern) sebanyak 90 gram, A2 =
Menambahkan pupuk kompos limbah kulit kopi sebanyak 120 gram, A3 =
Penambahan pupuk kompos limbah kulit kopi sebanyak 150 gram, A4 =
Penambahan pupuk kompos limbah kulit kopi sebanyak 180 gram. Data dianalisis
dengan menggunakan analisis anova satu jalur. Parameter dari penelitian ini
adalah tinggi batang, jumlah daun, jumlah bunga dan berat basah buah.
Kesimpulannya pemberian limbah kulit kopi 180 gram memberikan pengaruh
yang signifikan untuk pertumbuhan tanaman terung kopek, dibuktikan dengan
pemberian kulit kopi berpengaruh terhadap tinggi batang yang mencapai 44 cm,
jumlah daun mencapai 20 tangkai, dan untuk perkembangan dibutuhkan 90 gram
limbah kulit kopi sehingga jumlah bunga mencapai 3 buah, dan berat basah buah
mencapai 4 gr.
Kata Kunci : Terung kopek (Solanum melongena L), Pupuk kompos limbah kulit
kopi (Coffea liberica W. Bull ex Hiern)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kopi merupakan tanaman yang berasal dari Afrika dan Asia Selatan,
termasuk family Rubiaceae dengan tinggi mencapai 5 meter. Daunnya sekitar 510 cm panjangnya dan buahnya memiliki panjang 1,5 cm berwarna hijau
kemudian kekuningan bila sudah tua atau siap dipanen. Buah terdiri dari daging
buah dan biji. Daging buah terdiri atas tiga bagian lapisan kulit luar (eksokarp) ,
lapisan daging (mesokarp) dan lapisan kulitb tanduk (endocarp) yang tipis tetapi
keras. Biji kopi sangat disukai masyarakat Indonesia karena kekhasan rasanya dan
wanginya, namun pada saat ini tidak ada orang yang memanfaatkan kulit kopi
sehingga hanya menjadi limbah yang menumpuk.
Limbah kulit kopi mempunyai kandungan makro yang sangat baik bagi
tanaman. Diantaranya yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium sehingga limbah kulit
kopi ternyata dapat memperbaiki kesuburan tanah, merangsang pertumbuhan akar,
batang dan daun. Hasil analisis menunjukkan bahwa amelioran asal kulit buah
kopi liberika memiliki sifat-sifat fisik dan kimia yang cukup baik. Kadar bahan
organik cukup tinggi, yaitu sebesar 14,71 (C-organik 8,53%), kadar nitrogen
1,19%, kadar fosfor (P2O5) 6,43%, kadar kaium (K2O) 1,62% dan kapasitas tukar
kation (KTK) 39,57 me/100g. Kadar C-organik yang tinggi tersebut sangat cocok
untuk perbaikan tanah karena tanah-tanah perkebunan kopi dan kakao umumnya
memiliki kadar C-organik kurang dari 2%. Dengan bertambahnya kandungan Corganik di dalam tanah maka kemapuan tanah dalam mendukung pertumbuhan
dan produksi tanaman akan menjadi lebih tinggi. Sedangkan fosfor merupakan
unsur hara yang diperlukan dalam jumlah besar atau makro bagi tanaman, baik
bagi pertumbuhan bunga dan buah, sebagai bahan untuk pembentukan inti sel dan
dinding sel pada tanaman, untuk merangsang pertumbuhan akar muda, pemasakan
biji dan pembentukan klorofil (Pujiyanto, 2007, hal.163).
Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup,
seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan dan manusia. Pupuk organik dapat
dibentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan
1
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biologi tanaman. Selain harganya murah, pupuk organik mengandung banyak
unsur hara. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk kandang, limbah
ternak, limbah kota (sampah) dan sisa panen salah satunya yaitu limbah kulit kopi.
Limbah kulit kopi termasuk limbah padat yang mengandung beberapa unsur
makro organik (Haryani, dkk, 2013, hal.3-5).
Secara umum kompos merupakan dekomposisi bahan-bahan organik atau
proses perombakan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana
dengan bantuan mikroorganisme. Kompos berfungsi memperbaiki struktur tanah,
tekstur tanah, aerase dan peningkatan daya resap tanah terhadap air. Kompos juga
berfungsi sebagai stimulus untuk meningkatkan kesehatan akar tanaman dan
menyediakan makanan untuk mikroorganisme yang dapat menjaga tanah dalam
kondisi sehat dan seimbang. Penggunaan kompos mampu mengatasi kelangkaan
pupuk anorganik yang mahal (Soeryoko, 2011, hlm.2-3).
Limbah kulit kopi banyak ditemukan di Desa Serdang Jaya Kecamatan
Betara Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Di desa ini limbah kulit kopi
liberika banyak dibuang atau ditumpuk begitu saja di lahan kosong dekat
pemukiman penduduk setempat, tanpa ada warga yang berinisiatif untuk
memanfaatkannya atau mengolahnya sebagai pupuk organik yang baik untuk
pertumbuhan tanaman. Hal ini terlihat dari menumpuknya limbah kulit kopi
liberika di sekitar tempat penggilingan kopi dan perkebunan rakyat serta tempat
usaha pengilingan biji kopi yang ada di wilayah Desa Serdang Jaya.
Sebagian masyarakat menanggulangi penumpukan limbah tersebut dengan
membakarnya begitu saja. Padahal, seharusnya limbah tersebut dapat menjadi
sesuatu yang memiliki nilai tinggi jika dimanfaatkan dengan baik dan tepat.
Secara sederhana limbah kulit kopi liberika dapat dijadikan sebagai pupuk alami
pada tanaman sayur-sayuran contohnya pada tomat, cabai, terung dan masih
banyak lagi sayuran yang lain yang bisa diberi pupuk limbah kulit kopi liberika
dalam penanamannya.
Di Indonesia tanaman terung merupakan sayuran yang cukup dikenal dan
digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. Buah terung yang masih muda selain
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enak untuk dijadikan berbagai sayuran dan lalapan, juga mengandung gizi yang
cukup tinggi dengan komposisi yang lengkap.
Terung kopek (Solanum melongena L.) merupakan tanaman asli daerah
tropis yang cukup dikenal di Indonesia. Sebagai salah satu sayuran pribumi, buah
terung kopek hampir selalu ditemukan di pasar tani atau pasar tradisional dengan
harga yang relatif murah. Akhir-akhir ini bisnis terung kopek masih memberikan
peluang pasar yang cukup baik terutama untuk memenuhi permintaan pasar dalam
negeri (Lingga, 2010, hal.137).
Tanaman terung berasal dari Benua Asia, terdapatnya di India dan Birma.
Di daerah tersebut pada mulanya tanaman terung kopek tumbuh secara liar,
kemudian secara berangsur-angsur tanaman terung kopek mulai dibudidayakan
karena buahnya dapat digunakan untuk bahan makanan sayuran, namun tidak ada
kejelasan yang pasti kapan tanaman terung kopek mulai dibudidayakan manusia.
Selain di India dan Birma, di Afrika diketahui banyak terdapat sumber genetik
(plasma nutfa) tanaman terung kopek, salah satunya adalah Solanum
marcrocarpon L (Lingga,2010, hal.373).
Meskipun terung kopek termasuk sayuran yang digemari masyarakat,
nampaknya budidaya tanaman terung kopek ini tidak seintensif budidaya tanaman
sayuran favorit lain seperti cabai, tomat, bawang, dan lainnya. Tentu saja hal ini
tidak terlepas dari masalah kurang pentingnya peran komonditas terung kopek di
masyarakat. Padahal potensi pasaran dalam negeri mempunyai peluang yang
cerah (Sunaryono, 1977, hal.36).
Rendahnya produktifitas tanaman terung kopek tentu saja erat kaitannya
dengan teknik budidaya yang harus dioptimalkan disamping penggunaan benih
terung kopek yang selama ini dipakai petani. Sensus pertanian 2016
mengungkapkan adanya kecenderungan peningkatan baik dari peroduksi maupun
luas areal sayuran terung kopek di Indonesia yaitu sekitar 14,31 persen, namun
dibandingkan luas areal sayuran potensial yang ada konstribusinya sangat kecil.
Bahkan ada kecenderungan areal penanamannya semakin lama semakin
berkurang. Padahal dengan adanya peningkatan permintaan tersebut menunjukkan
peluang pasar terung kopek masih terbuka (Kanisius, 1992, hal.121).
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Salah satu upaya untuk mendapatkan hasil tanaman terung kopek yang
optimum yaitu dengan melakukan teknik budidaya tanaman terung kopek yang
baik dan penggunaan pupuk yang efisien. Tanaman terung kopek membutuhkan
media tanam yang tepat dan sesuai agar pertumbuhan nya baik. Media yang ideal
adalah campuran antara tanah tertentu yang mempunyai tekstur cukup berpasir
dan kandungan unsur hara yang cukup. Media merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan tanaman sebagai tempat tumbuh, media perakaran,
dan sumber unsur hara (Soepardi, 1983, hal.7).
Karakteristik penting yang harus dimiliki media tanam sebagai tempat
tumbuh adalah mempunyai kemampuan memegang air yang baik, mempunyai
aerase dan drainase yang baik, mempunyai pH yang sesuai dengan jenis tanaman,
dan mengandung unsur hara penting yang tersedia untuk mendukung
pertumbuhan tanaman. Media tanam adalah salah satu faktor yang dapat
menentukan baik buruknya pertumbuhan akar tanaman, karena di dalamnya telah
mengandung bahan organik yang merupakan sumber ketersediaan unsur hara
(Sunaryono, 1990, hal.36).
Ketersedian hara di dalam tanah sifatnya terbatas maka penggunaan pupuk
merupakan suatu kebutuhan bagi tanaman dalam hal mencukupi kebutuhan nutrisi
dan menjaga keseimbangan hara yang tersedia selama siklus pertumbuhan
tanaman. Makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan untuk tumbuh
membutuhkan nutrisi dan kondisi yang sesuai dan kondisi yang sesui dengan
kebutuhannya. Misalnya tumbuhan akan selalu membutuhkan air, unsur hara dan
suhu matahari untuk tetap hidup dan berkembang.
Pada pertumbuhan tanaman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan tersebut. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dari luar
tanaman itu disebut faktor eksternal, sedangkan faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan tanaman dari tanaman itu sendiri disebut faktor internal (Fahmi,
2013, hal.30).
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
pertumbuhan dan perkembangan tanaman terung kopek yang diberi limbah kulit
kopi liberika. Apakah pemberian kulit kopi liberika memberikan efek terhadap
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pertumbuhan dan perkembangan tanaman terung kopek. Seberapa efektifnya
pengaruh kulit kopi liberika dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan
tanaman terung. Untuk melihat lebih lanjut dan langsung mengamati pengaruh
kulit kopi liberika sebagai pupuk kompos terhadap pertumbuhan dan
perkembangan tanaman terung kopek maka perlu dilakukan suatu percobaan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian mengenai Pengaruh Pupuk
Kompos Limbah Kulit Kopi Liberika (Coffea liberica W. Bullex Hiern)
Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Terung Kopek (Solanum
melongena L) dipandang penting untuk dilaksanakan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mencoba merumuskan
masalah yang akan diteliti sebagai berikut :
1. Apakah pemberian kompos limbah kulit kopi liberika berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman terung kopek, dengan
beberapa parameter pada pertumbuhan yakni : tinggi tanaman dan jumlah
daun sedangkan parameter perkembangan yakni: jumlah bunga dan berat
basah buah ?
2. Berapakah jumlah konsentrasi kompos limbah kulit kopi liberika yang
efektif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman terung
kopek ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :
a. Untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh pemberian kompos
limbah kulit kopi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman
terung kopek.
b. Untuk mengetahui konsentrasi kulit kopi terhadap pertumbuhan dan
perkembangan tanaman terung kopek.
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS JAMBI
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2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
a. Diharapkan memberikan informasi tentang Pengaruh Pupuk Kompos
Limbah Kulit Kopi Di Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Hingga
Perkembangan Terung kopek.
b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam dunia
pendidikan umumnya dan pendidikan biologi khususnya praktikum
materi pertumbuhan dan perkembangan untuk mata kuliah Fisiologi
Tumbuhan.
c. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi petani atau semua pihak
yang berkepentingan untuk menggunakan pupuk kompos limbah kulit
kopi liberika bagi tanaman.
d. Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Strata Satu (S1) di
Jurusan Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Kopi Liberika
Tanaman kopi merupakan kelompok tumbuhan berbentuk pohon
dalam marga Coffea. Genus ini memiliki sekitar 100 spesiaes tanaman tetapi
hanya 3 jenis yang memiliki nilai ekonomis bagi manusia sehingga
dibudidayakan oleh masyarakat, yaitu Robusta, Arabica dan Leberika. Kedua
jenis tanaman kopi yakni, Robusta dan Arabica, umumnya dibudidayakan di
Indonesia termasuk di Papua. Klasifikasi jenis tanaman ini sebagai berikut :
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Tracheophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Gentianales

Family

: Rubiaceae

Genus

: Coffea

Spesiaes

: Coffea liberica W. Bull ex Hiern (Sianipar, 2017, hal.7).

Gambar 2.1 Buah kopi liberika
Sumber : http;//15 khasiat dan manfaat kopi untuk kesehatan
2. Morfologi dan Fisiologi Tanaman Kopi
Tanaman kopi terdiri atas akar, batang, daun, bunga dan buah.
Tanaman kopi berbentuk pohon semak bercabang. Apabila dibiarkan tumbuh,
bisa mencapai ketinggian sampai 12 meter. Tanaman kopi dipangkas secara
7
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rutin untuk merancang pembungaan dan pembuahan. Sehingga, umumnya
tanaman kopi tumbuh pendek dengan ketinggian sekitar 2 meter saja.
Tanaman kopi tumbuh di anatara tanaman pelindung karena tanaman dapat
tumbuh baik ditempat terbuka dengan intensitas matahari yang tidak
berlebihan. Sebab paparan sinar matahari yang berlebihan atau sebaiknya
kekurangan, akan mengganggu pertumbuhan tanaman kopi (Najiyati, 2006,
hal.7).
a. Morfologi tanaman kopi
Morfologi tanaman merupakan salah satu hal penting yang harus
diketahui oleh calon pengusaha kebun kopi. Sifat morfologi tanaman
digunakan untuk mengenal klon atau vaietas kopi yang meliputi organ
generatif dan vegetatif tanaman. Bagian-bagian vegetatif tanamn yang sering
dijadikan pembeda adalah batang, tajuk, daun dan cabang. Sementara itu,
untuk membedakan organ generatifnya bisa dilihat dari bentuk, bunga, buah
dan biji. Namun tidak semua bagian tanaman dapat digunakan sebagai penciri
dari suatu varietas atau klon (Najiyati, 2006, hal.7).
Sementara itu, secara umum, morfologi tanaman kopi dapat dijabarkan
sebagai berikut :
1) Akar
Akar tanaman kopi tunggang, pendek, tegak lurus ke bawah,
dengan sistem perakaran yang dangkal. Hampir 90% bagian akar tanaman
berbeda di kedalaman tanah 0-30 cm. Dengan demikian, akar sangat
sensitif terhadap bentuk pengolahan tanah, keberadaan unsur organik,
maupun persaingan dengan tanaman lain.
Pada bagian pusat akar muncul percabangan akar yang
menyamping (5-8 akar samping) dan tumbuh cenderung ke bawah
sepanjang sekitar 3 cm. Pada bagian tersebut, muncul akar serabut yang
merata dan masuk lebih dalam. Sistem perakaran kopi yang kuat akan
menghasilkan tanaman yang kuat pula. Sebaiknya, pada tanaman yang
sistem perakarannya yang tidak kuat akan menyebabkan tanaman mati
ketika tanaman tersebut berbuah lebat (Najiyati, 2006, hal.10-11).
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2) Batang dan cabang
Batang tanaman kopi sudah tampak sejak tanaman berusia muda.
Batang kelihatan jelas beruas sekitar 10 cm. pada setiap ruas, muncul daun
yang berhadapan dan berkembang menjadi cabang (Najiyati, 2006, hal.89). Cabang pada tanaman kopi ada 2, yaitu sebagai berikut :
a) Orthotrop
Cabang ini disebut juga cabang wiwilan, tunas air, atau cabang
air. Cabang ini tumbuh vertikal atau tegak lurus ke atas dan dapat
menggantikan posisi batang utaman.
b) Plagiotrop
Cabang ini disebut juga cabang buah. Disebut demikian karena
bunga dan buah muncul pada cabang ini. Cabang tumbuh horizontal
kesamping pada bagian cabang orthotrop.
3) Daun
Daun tanaman kopi tumbuh berhadapan di bagian batang, cabang
dan ranting. Daun pada cabang vertical tumbuh berselang-seling,
sedangkan daun pada cabang horizontal tumbuh pada ruas yang sama dan
tidak berselang-seling. Daun berbentuk bulat oval seperti telur dengan
ujung yang meruncing sampai bulat. Daun yang sudah tua berwarna hijau
tua, sedangkan daun yang masih muda berwarna perunggu.
Besar kecilnya daun tergantung jenis kopi. Pada kopi arabika, daun
tua paling besar panjang sekitar 15 cm, sedangkan pada kopi jenis lainnya
ukuran paling kecil panjangnya 15-30 cm. Umur daun kopi umumnya 1
tahun. Setelah itu, daun akan berguguran dan berganti dengan daun baru.
Ketebalan dan permukaan daun juga tergantung pada jenis kopi dan
lingkungan tempat kopi tumbuh. Ada daun kopi yang tebal, ada juga daun
kopi yang tipis. Ada yang kaku, ada juga yang lembek. Ada permukaan
daun yang datar, ada juga yang melengkung membentuk seperti talang
(Najiyati, 2006, hal.15).
4) Kuncup
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Pada batang utama kopi terdapat mata kuncup. Tepatnya pada
bagian ketiak daun, di atas buku tumbuh. Bagian ini muncul pada buku ke5 atau ke-6 dari leher batang atau pangkal batang di atas permukaan tanah.
Kuncup tanaman kopi ada dua, yaitu sebagai berikut :
a) Kuncup reproduksi
Kuncup reproduksi merupakan kuncup yang akan membentuk
cabang orthrotop. Ada sekita 5 kuncup yang tumbuh di ketiak daun
dan tidak bisa dilihat mata begitu saja. Mata kuncup ini bisa tumbuh
apabila batang atasnya terluka atau dipotong.
b) Kuncup tunas primer
Kuncup tunas primer merupakan kuncup yang akan menjadi
cabang plagiotrop yang tumbuh mendatar. Kuncup ini muncul sekitar
1-3 mm di atas tempat tumbuhnya mata reproduksi. Cabang dari mata
tunas primer atau legitium menjadi cabang primer dan kayu sekunder.
Kuncup pada cabang primer ini akan tumbuh menjadi bunga lamakelamaan, bagian ini akan berkurang produktivitasnya dan akhirnya
mati mulai dari bagian ujung (Najiyati, 2006, hal.16).
5) Bunga
Bunga kopi bertangkai pendek, saat mekar berwarna putih,
sebelum mekar berupa kuncup putih kehijauan berukuran panjang sekitara
5 mm. Bunga memiliki sekitar 3-8 helai mahkota, tergantung jenis
kopinya. Bunga biasanya akan mekar setelah 7-14 hari diguyur hujan.
Selama belum diguyur hujan, bunga tidak akan mekar dan kuncup bunga
tidak berkembang. Sehingga, tampak seperti bagian tanaman yang berhenti
berkembang. Dari warna hijau, bunga berubah menjadi kekuningan dan
kondisi semacam ini bisa berlangsung selama 2 bulan atau lebih.
Pada fase ini, bunga kopi dinamakan bunga lilin karena bentuknya
seperti lilin. Apabila dalam fase ini terlalu lama tidak terkena hujan, maka
bunga tidak akan bisa berkembang lebih lanjut, bahkan kering begitu saja.
Tetapi bila mendapat hujan, bunga akan mekar serentak selama 2 hari saja.
Tetapi bila mendapat huajn, bunga akan mekar serentak selama 2 hari saja.
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Setelah itu, mahkota bunga akan rontok dan menyisakan bagian ovaria
yang akan berkembang menjadi buah. Tetapi, lagi-lagi cuaca memegang
peranan dalam proses pembentukan buah (Najiyati, 2006, hal.11-12).
6) Buah
Buah kopi adalah bagian utama dari tanaman ini. Karena bagian
inilah yang dimanfaatkan sebagai bahan minuman. Buah kopi berbentuk
bulat seperti kelereng, dengan diameter sekitar 1 cm. saat masih muda,
kulit kopi berwarna hijau, kemudian mejadi kuning, dan setelah masak
berwarna merah.
Ada 3 lapisan kulit buah kopi, yaitu sebagai berikut :
a) Exocarp, bagian paling luar dan tipis yang berubah warna dari
hijau ke merah.
b) Mesocarp, bagian kulit dibawah exocarp berupa daging buah yang
lunak berwarna kekuningan, sedikit berair dan rasanya manis.
Daging buah kopi sedikit berserat dan sangat disukai binatangbinatang pemakan biji, seperti musang, kelelawar, dll.
c) Endocarp, kulit yang berbatasan langsung dengan biji, berupa kulit
tanduk yang keras.
Biji kopi yang berada pada bagian paling dalam buah kopi
berwarna coklat kehijauan. Lapisan luar biji kopi berupa kulit ari yang
sangat tipis. Bagian dalam berupa endosperma yang membentuk belahan
tepat di bagian tengah buah, sehingga buah tampak terbelah sama besar.
Buah kopi umumnya terdiri dari dua keping biji yang masingmasing mempunyai permukaan datar dan cembung. Ada juga biji yang
tunggal (kopi lanang atau kopi jantan atau kopi bulat) maupun lebih dari 2
keping (polisperma). Keberhasilan bunga membentuk buah sangat
tergantung pada kondisi lingkungan. Tingkat kegagalan akibat cuaca yang
mengakibatkan bunga-bunga kopi rontok bisa mencapai 70% (Najiyati,
2006, hal.14).
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3. Pupuk Kompos
Pupuk dapat dikatakan sebagai bahan-bahan yang diberikan pada tanah
agar dapat menambah unsur-unsur atau zat makanan yang diperlukan tanah
baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian, pemupukan pada
umumnya bertujuan untuk memelihara atau memperbaiki kesuburan tanah,
dimana secara langsung atau tidak akan dapat juga menyumbangkan bahan
makanan kepada tanaman yang tumbuh ditanah tersebut (Soeryoko, 2011,
hal.1).
Dalam memupuk kita harus memperhatikan zat-zat apa yang perlu
ditambahkan pada tanah agar dapat mencapai hasil tanaman yang maksimal.
Juga berapa banyak dan bagaimana perbandingan perbandingan zat-zat yang
harus diberikan itu dan perlu juga diperhatikan pengaruh tak langsung
penambahan zat-zat itu, pengaruh apa yang ditimbulkannya terhadap bagianbagian dan sifat-sifat tanah serta tanaman-tanaman (Apriadji, 1995, hal.12).
Kompos ialah bahan organik yang telah menjadi lapuk, seperti daundaunan, jerami, alang-alang, rumput-rumputan, dedak padi, batang jagung,
sulur, carang-carang serta kotoran hewan. Bila bahan-bahan itu sudah hancur
dan lapuk, disebut pupuk organik. Jenis-jenis bahan ini menjadi lapuk dan
busuk bila berada dalam keadaan basah dan lembab, seperti halnya daun-daun
menjadi lapuk bila jatuh ketanah dan berubah menjadi bagian tanah
(Soeryoko, 2011, hal. 2).
Di lingkungan alam terbuka, kompos biasa terjadi dengan sendirinya.
Lewat proses alam, rumput, daun-daunan dan kotoran hewan serta sampah
lainnya lama kelamaan membusuk karena kerja sama antara mikroorganik
dengan cuaca. Proses tersebut biasa dipercepat oleh perlakuan manusia,
hingga menghasilkan kompos yang berkualias baik, dalam waktu yang tidak
terlalu lama. Sebab jika sewaktu-waktu kompos tersebut kita perlukan segera,
kita tidak mungkin menunggu kompos dari hasil proses alam membutuhkan
jangka waktu agak lama itu (Apriadji, 1995, hal.12).
Salah satu unsur pembentuk tanah adalah bahan organik. Jadi jelas
betapa pentingnya penambahan bahan organik ke dalam dunia tanah. Seperti
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yang kita ketahui, bahan organis berbentuk dari sisa tanaman, hewan atau
kotoran hewan, juga sisa jutaan makhluk kecil yang berupa bakteri jamur,
ganggang, hewan satu sel maupun banyak sel. Sisa hewan dan dan tumbuhtumbuhan ini sebelum menjadi organis, akan mengalami proses perubahan
lebih dahulu (Apriadji, 1995, hal.13).
Sebelum mengalami proses perubahan, sisa hewan dan tumbuhan ini
tidak berguna bagi tanaman. Karena unsur hara terikat dalam bentuk yang
tidak dapat diserap oleh tanaman. Oleh sebab itu, perlu dikomposkan. Selama
proses perubahan dan peruraian bahan organik, unsur hara makanan akan
bebas menjadi bentuk yang larut dan dapat diserap tanah. Bahan organis yang
telah terkompos dengan baik, bukan hanya memperkaya bahan makanan tetapi
terutama berperan besar terhadap perbaikan sifat-sifat tanah :
a. Bahan organis memperbesar daya ikat tanah yang berpasir, sehingga
struktur tanah dapat diperbaiki dan tidak terlalu berderai.
b. Bahan organis dapat memperbaiki struktur tanah berlempung sehingga
tanah yang tadinya berat dengan penambahan bahan organis akan menjadi
lebih ringan.
c. Bahan organis dalam tanah akan mempertinggi kemampuan penampungan
air, sehingga tanah dapat lebih banyak menyediakan air bagi tanaman.
Mengingat pentingnya fungsi bahan organis bagi tanah, serta makin
intensif penggunaan pupuk buatan, maka sangat penting untuk memperhatikan
kebutuhan bahan organik tanah. Kompos yang telah matang dapat di pakai
sebagai bahan untuk memperkaya bahan organis tanah, di samping pupuk
organis yang lain kita dapat memanfaatkan sisa tanaman yang terbuang dan
sampah sebagai pupuk sesudah diolah menjadi kompos (Najiyati, 2007, hal.2)
4. Limbah kulit kopi
Berdasarkan hasil penelitian para ahli limbah kulit kopi bermanfaat
dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, yaitu sebagai kompos,
nutrisi protein dan serat tambahan pada pakan ternak. Limbah pada buah kulit
kopi ini memiliki kadar bahan organik dan unsur hara yang dapat
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memperbaiki struktur tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
penanganan jumlah limbah kulit kopi menjadi kompos. Keunggulan kompos
kulit kopi adalah kandungan Nitrogennya yang cukup tinggi berkisar 6%
sehingga dapat mensubstitusi pupuk yang mengandung nitrogen (Apriadji,
1995, hal.14).
Limbah kulit kopi dinilai layak dijadikan kompos karena bisa
diuraikan secara organik. Proses pengolahan dari limbah kopi menjadi kompos
dilakukan secara aerobik yaitu memerlukan bantuan oksigen. Pupuk kompos
dari limbah kopi ini menjadi alternatif para petani agar mengurangi limbah
serta menjadi pilihan tepat mendapatkan pupuk untuk tanaman lain secara
lebih ekonomis (Apriadji, 1995, hal.15).

Gambar 2.2 Kulit kopi liberika
Sumber : Dokumentasi Penelitian
5. Terung Kopek
Sistematika tumbuhan, kedudukan tanaman terung diklasifikasikan
sebagai berikut :
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Magnoliopsida

Sub Divisi

: Spermatophyta

Kelas

: Dycotyledonae

Sub Kelas

: Asteridae

Ordo

: Solanales

Family

: Solanaceae
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Genus

: Solanum

Spesies

: Solanum melongena L (Kanisius, 1994, hal.15).

6. Diskripsi dan Morfologi Tanaman Terung
Tanaman terung termasuk tanaman sayuran buah berumur pendek
(semusim), yang berbentuk semak perdu (herba). Tumbuhnya pendek dengan
tinggi sekitar 50 – 150 cm atau lebih, tergantung jenis atau varietasnya
(Sudaryono, dkk, 1987, hal. 35). Secara morfologi, organ - organ tanaman
terung mencakup :
a. Akar
Tanaman terung tunggang dan berakar serabut. Akar tunggangnya
yang tumbuh lurus bisa mencapai kedalamn 100 cm , dan akar serabutnya
berkembang dengan cara mengembang horizontal hingga 80 cm dari
pangkal batang tanaman (Prianto, 2016, hal.14).
b. Batang
Tanaman terung mempunyai batang pendek dan agak lengkung
namun kuat yang terdapat pada bagian yang berada di luar tanah.
Batangnya berbentuk bulat, beruas-ruas, dan mempunyai bulu-bulu
keputihan yang halus, Batang tanaman terung berwarna kehijau - hijauan
atau ungu kehijauan, dan bersifat tidak keras. Setelah dewasa batangnya
bisa

berubah ungu kehitaman. Panjangnya bervariasi tergantung

varietasnya, dan umumnya bercabang (batang skunder) (Prianto, 2016, hal.
13).
c. Daun
Daun tanaman terung berbentuk bulat atau bulat panjang
(Lonjong), dengan ujung daun meruncing, dan pangkal daun menyempit,
sedangkan bagian tengahnya melebar. Ada juga yang berkerut (bergerigi),
berbulu, berwarna hijau muda, sampai hijau gelap.
Tangkai daunnya ada yang pendek dan ada juga yang panjang, ada
yang sempit dan ada yang lebar berwarna hijau hingga hijau tua, bersifat
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kuat dan halus. Tulang - tulang daunnya bercabang - cabang dan menyirip
(Prianto, 2016, hal. 11-12).
d. Bunga
Ukuran bunganya kecil, dengan diameter 2 - 3 cm, berbentuk
rotatus (bintang) bunga terung berkelamin ganda (hemproditus), karena
alat kelamin betina (kepala putik yang berjumlah dua buah) dan alat
kelamin jantan (benang sari) yang berjumlah 5 – 6 buah terletak dalam
satu bunga. Itulah sebabnya bunga terung disebut juga bunga sempurna
(Prianto, 2016, hal. 9).
Bagian bunga terdiri dari tangkai, kelopak, mahkota, benang sari,
kepala putik, dan bakal buah (ovarium). Kelopak bunganya terletak di
bagian bawah (pangkal bunga) berjumlah 3 – 5 buah, dengan variasi warna
antara ungu merah, merah, hitam dan hijau, tergantung varietasnya. Setiap
bunga mempunyai bakal buah yang menonjol di atas kelopak bunga.
Sedangkan mahkotanya berwarna ungu cerah atau biru, berjumlah 5 – 8
buah berbentuk susunan bintang (Pracaya, 2016, hal. 69).
Pada setiap cabang dari batang tanaman terung, muncul bunga
pada ketiak daun yang tumbuh cukup banyak di tiap batangnya. Dalam
proses penyerbukan, bunga tanaman terung dapat melakukan penyerbukan
sendiri atau pun dengan bantuan angin dan serangga. Bunga berfungsi
sebagai alat penyerbukan yang kelak menghasilkan buah dan biji – bijian
untuk pembenihan.
e. Buah
Buah terung merupakan buah sejati tunggal, berdaging tebal,
lunak, dan berair terdapat pada tangkai buah. Walau jumlahnya bisa lebih,
namun dalam satu tangkai umumnya hanya terdapat satu buah. Bentuk,
ukuran, maupun warna kulitnya beragam, tergantung varietasnya. Ada
buah yang bentuknya bulat, bulat panjang, dan setengah bulat. Ukurannya
bervariasi dari kecil, sedang, hingga besar. Warna kulitnya bervariasi, dari
ungu, hijau keputih-putihan, putih, putih keunguan, serta hitam atau ungu
tua. Didalam buah terdapat biji dalam jumlah yang banyak, berbentuk
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pipih, dan berwarna coklat muda. Biji merupakan alat reproduksi atau
perbanyakan tanaman secara generatif (Sudaryono, 1987, hal. 37).

Gambar 2.3 Terung kopek (Solanum melongena L) yang sudah berbuah
Sumber : Dokumentasi penelitian
7. Syarat Tumbuh Tanaman Terung
a. Iklim : Terung cocok dengan musim panas, tetapi juga tahan terhadap
musim hujan asal tanahnya tidak menjadi becek.

Oleh karena itu

dipersawahan terung ditanam pada musim kemarau dan ditegal pada
musim hujan.
b. Tanah : Dikehendaki tanah yang gembur, yang mudah meneruskan
air,lebih bagus lagi tanah lempung berpasir yang mendapatkan pupuk
orgais.
c. Daerah : Dapat tumbuh di dataran rendah sampai daerah pegunungan
yang ketinggiannya + 1200 di atas permukaan air (Kanisius, 1991,
hal.121) (Kanisius, 1994, hal. 24).
B. Hasil Penelitian Yang Relevan
Ada beberapa penelitian yang secara tidak langsung isinya berkaitan
dengan tema pembahasan penelitian penulis yang berjudul “Pengaruh Pupuk
Kompos Limbah Kulit Kopi Liberika (Coffea liberica W. Bull ex Hiern)
Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Terung Kopek (Solanum
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melongena L)”. Berikut ini di paparkan secara singkat dalam tabel state of the art
this research berikut ini :
Tabel 2.1 State of the art this research
N Peneliti

Judul

o

Jenis

Persamaan

Perbedaan

Penelitian

1 Zainal

Pengaruh

Eksperimen Persamaan

Dalam penelitian

Berlian

Pemberian

penelitian kali

kali ini

(2015)

Limbah

ini pada metode

menggunakan

Kulit Kopi

riset

tanaman cabai

(Coffea

menggunakan

keriting (Capsicum

robusta

RAL

annum L.) untuk

L.)

(Rancangan

mengetahui

terhadap

Acak Lengkap)

berpengaruh atau

pertumbuh

tidaknya kompos

an cabai

kulit kopi dan

keriting

dalam analisis

(Capsicum

datanya

annum L.).

menggunakan uji
BJND

2 Oleh

Pengaruh

Eksperimen Penitian kali ini

Tanaman yang

Dende Sri pemberian

memiliki

Haryani

limbah

persamaan dalam mengetahui

dkk

kulit kopi

metode riset

berpengaruh atau

(2013)

terhadap

menggunakan

tidaknya kompos

pertumbuh

RAL (Rancang

kulit kopi yaitu

an

Acak Lengkap)

dengan

vegetatif

dan dalam

menggunakan

kacang

analisis datanya

tanaman kacang

tanah

menggunakan

tanah (Arachis

(arachis

ANOVA

hypogaea L)

digunakan untuk
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hypogaea
l.)

dalam

upaya
pembuatan
brosur
bagi
masyaraka
t
3 Oleh

Pengaruh

Eksperimen Penelitian kali

Dalam penelitian

Ramli

kompos

ini dalam metode kali ini

Dkk

kulit buah

riset

menggunakan

kopi

menggunakan

tanaman Petsai

terhadap

RAL (Rancang

digunakan untuk

pertumbuh

Acak Lengkap)

mengetahui

an

dan

berpengaruh atau

hasil

tidaknya kompos

tanaman

kulit kopi pada

petsai

tanah Aluvia dan

pada tanah

analisis datanya

alluvial

menggunakan
BJND
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di lahan sekolah PAUD Cempaka Biru
bersama Ibu Paini di Desa Serdang Jaya kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi. Waktu penelitian dari penanaman benih tanggal 15 Juli 2018
hingga penanaman bibit pada tanggal 01 Agustus 2018 hingga 30 September 2018
pada musim kemarau.
B. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, meteran atau
alat pengukur, polibag, papan nama, timbangan, kamera, dan alat tulis. Bahan
yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya benih tanaman terung kopek
(Solanum melongena L), kemudian limbah kulit kopi yang sudah dijadikan pupuk
kompos.
C. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan RAL (Rancang Acak Lengkap) digunakan
untuk percobaan yang mempunyai media atau tempat percobaan yang seragam
atau homogen. Sehingga RAL banyak digunakan untuk percobaan laboratorium,
rumah kaca dan peternakan. RAL (Rancang Acak Lengkap) merupakan racangan
yang paling sederhana jika dibandingkan dengan rancanga-rancangan lainnya.
Dalam rancangan ini tidak terdapat lokal kontrol, sehingga sumber keragaman
yang diamati hanya perlakuan dan galat. Oleh karena itu, RAL (Rancang Acak
Lengkap) umumnya cocok digunakan untuk kondisi lingkungan, alat, bahan dan
media yang homogen (Muhammad, 2014, hal.184).
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Metode penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan 5
perlakuan :
(1)

0(

)

(6)

4(

)

(11)

1(

)

(2)

2(

)

(7)

0(

)

(12)

2(

)

(3)

1(

)

(8)

1(

)

(13)

4(

)

(4)

3(

)

(9)

2(

)

(14)

0(

)

(5)

4(

)

(10)

3(

)

(15)

3(

)

Keterangan :
A0 : Tanpa diberi kulit kopi (kontro 1)
A1 : Diberi kulit kopi sebanyak 90 gr
A2 : Diberi kulit kopi sebanyak 120 gr
A3 : Diberi kuli kopi sebanyak 150 gr
A4 : Diberi kulit kopi sebanyak 180 gr
Setiap perlakuan diulang masing-masing sebanyak tiga kali sehingga unit
percobaan adalah adalah 5 x 3 = 15 percobaan. Masing-masing unit percobaan
berisi 1 batang tanaman terung kopek dan memiliki 3 ulangan dalam 5 perlakuan
sehingga semua tanaman terung kopek berjumlah 15 batang. Adapun parameter
yang diamati adalah tinggi batang, jumlah cabang tanaman, jumlah daun, dan luas
daun karena ingin melihat kualitas pertumbuhan dan perkembangan pada tiap-tiap
terung kopek.
D. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel
1. Pembuatan Pupuk Dari Kulit Kopi
a. Kompos yang digunakan adalah limbah dari kulit kopi liberika yang
sudah kering
b. Kulit kopi liberika sebanyak 5 kg
c. 5 liter air
d. Air tersebut disiramkan pada tumpukan limbah kulit

kopi secara

merata
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e. Kadar air yang cukup ditandai dengan apabila bahan digenggam tidak
meneteskan air dan mekar apabila dilepaskan
f. Bahan yang sudah tercampur dimasukkan kedalam karung lalu diberi
lubang dengan paku untuk aerasi selama proses pengomposan
g. Suhu tumpukan bahan yang dikomposkan pertahankan antara 30-40%
h. Karung disimpan ditempat yang kering dan terlindung dari hujan serta
sinar matahari secara langsung
i. Proses fermentasi ditandai dengan suhu karung yang hangat
j. Kompos yang sudah jadi (siap dijadikan kompos) dicirikan dengan
warna hitam, gembur dan tidak panas (Berlian, dkk, 2015, hal.23).
2. Tahap persiapan
a. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan
b. Menyiapkan bibit terung kopek
c. Menyiapkan kompos limbah kulit kopi
d. Menyiapkan polibag yang telah berisi tanah gambut (tanah gambut
adalah tanah yang terbentuk dari bahan induk bahan endapan organik
yang merupakan hasil proses akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang telah
melapuk. Ciri-ciri tanah gambut yaitu : berwarna coklat sampai hitam,
lunak saat kita tekan, air dapat dikeluarkan dengan mudah karena
mengandung banyak air).
3. Tahap pelaksanaan
a. Menyebar benih terung setelah tumbuh hingga dua helai daun terung
b. Menanam bibit terung kedalam polibag
c. Menanam bibit terung pada masing-masing polibag diisi dengan 1
tanaman terung
d. Memberi tanaman dengan kulit kopi setelah tanaman berumur 2
minggu pada masing-masing polibeg dengan perlakuan sebagai berikut
:
1) Hanya tanah tidak diberi kulit kopi (A0)
2) Diberi kulit kopi sebanyak 90 gr (A1)
3) Diberi kulit kopi sebanyak 120 gr (A2)
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4) Diberi kulit kopi sebanyak 150 gr (A3)
5) Diberi kulit kopi sebanyak 180 gr (A4) (Berlian, dkk, 2015, hal.
24).
4. Tahap pengamatan
a. Mengamati pertumbuhan tiap-tiap tanaman terung
b. Pengambilan data pengamatan dilakukan pada setiap minggu
c. Dilakukan pengamatan terhadap tinggi batang tanaman, jumlah cabang
tanaman, jumlah daun, dan lebar daun pada tiap-tiap tanaman.

Gambar 3.1 Kompos kulit kopi liberika
Sumber : Dokumentasi penelitian
E. Analisis Data
Analisis data dari penelitian ini menggunakan Analisis Of Varian
(ANOVA). Analisis Of Varian adalah salah satu teknik statistik yang
memungkinkan kita untuk mengetahuin apakah dua atau lebih mean populasi akan
bernilai sama dengan menggunakan data dari sampel masing-masing populasi
(Harinaldi, 2005, hal. 192).
Analisis Of Varian merupakan ujian perhitungan yang diterapkan untuk
data yang dihasilkan oleh eksperimen yang dirancang atau pada kasus dimana data
dikumpul pada variabel yang terkontrol. Tujuan Analisis Of Varians untuk
melokalisasi variabel-variabel bebas yang penting dalam suatu penelitian dan
menentukan bagaimana mereka berinteraksi dan mempengaruhi respon.
Model matematis Anova, sebagai berikut :
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Zĳ = µ+ αі+∑ĳ
Xĳ = hasil pengamatan dari perlakuan ke i ulangan ke j
µ = nilai rata-rata (variabel kulit kopi ke i)
∑ĳ = pengaruh galat pada perlakuan ke i ulangan ke j
Langkah-langkah sidik ragam Anova :
1. Menggunakan tabel data pengamatan
2. Menentukan derajat bebas untuk perlakuan, galat dan total
a. Db total = jumlah seluruh observasi
b. Db perlakuan = jumlah perlakuan
c. Db Galat = db total – db perlakuan
3. Menghitung jumlah kuadrat (JK)
a. t = jumlah perlakuan, r = jumlah ulangan
b. Faktor korelasi (FK)
c. JK Total =Yij² – FK
d. Jumlah perlakuan = (jumlah hasil perlakuan)²- FK : R
e. JK Galat = JK total – JK perlakuan
4. Menghitung kuadrat tengah (KT)
a. KT perlakuan = JK perlakuan : db galat
b. KT galat = JK galat : db galat
5. Mencari F hitung = KT perlakuan : KT galat
6. Mengamati tabel taraf 5%
7. Mengisi tabel ANOVA yang diperoleh
Tabel 3.1 Anova
Sumber

Derajat

Jumlah

Kuadrat

keragaman

bebas

kuadrat

tengah

(SK)

(Db)

(JK)

(KT)

Perlakuan

t-1

JKP

JKP/(t-1)

Galat

(rt-1) – (t- JKG

JKG/(rt-t)

F hitung

F tabel
5%

KTP/KTG

1)
Total

Rt – 1

JKP+JKG
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Uji ANOVA hanya memberikan indikasi tentang ada tidaknya beda antara
rata-rata dari keseluruhan perlakuan, namun belum memberikan informasi tentang
ada tidaknya perbedaan antara individu perlakuan yang satu dengan invidu
perlakuan yang lainnya. Sederhananya bila ada 5 perlakuan yang ingin diuji,
misalnya perlakuan A, B, C, D, dan E. Makan bila uji ANOVA
menginformasikan adanya perbedaan yang signifikan, maka dapat disimpulkan
bahwa secara keseluruhan terdapat perbedaan yang signifikan antar rata-rata
perlakuan. Namun, belum tentu rata-rata perlakuan A berbeda dengan perlakuan
B, dan seterusnya. Untuk uji yang lebih mendalam maka mesti dilakukan uji
lanjut (Post hoc test). Ada berbagai macam uji lanjut, untuk menentukan jenis uji
lanjutan yang sesuai maka harus diperhatikan apakah uji yang akan digunakan
adalah untuk perbandingan yang bersifat terencana atau tidak. Perbandingan
terencana adalah perbandingan yang memang direncanakan sebelum data suatu
percobaan diperoleh atau sebelum percobaan dilakukan, sedangkan perbandingan
tidak terencana adalah perbandingan yang dilakukan setelah data diperoleh.
Pada penelitian ini menggunakan jenis uji lanjut berupa uji BNt (Beda
Nyata terkecil) atau lebih dikenal dengan uji LSD (Least Significance Different)
adalah metode yang dikenalkan oleh Ronald Fisher. Metode ini menjadikan nilai
BNt atau nilai LSD sebagai acuan dalam menentukan apakah rata-rata dua
perlakuan berbeda secara statistik atau tidak.
Uji ini adalah prosedur perbandingan dari nilai tengah perlakuan (rata-rata
perlakuan) dengan menggunakan gabungan kuadrat tengah sisa (KTG/S) dan hasil
sidik ragam.
Dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menghitung SD =
2. Menghitung BNt taraf 5%
BNt 5% = t x SD
3. Membuat tabel BNt 5%
4. Membandingkan nilai-nilai perlakuan dalam tabel dengan BNt taraf 5%
5. Membuat keputusan taraf 5%
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BNt diturunkan dari rumus uji t yang digunakan untuk membandingkan
atau dua nilai tengah yang memang berdekatan. Dalam prakteknya setelah
ANOVA nyata, maka digunakan untuk menguji seluruh pasangan perlakuan yang
dicoba, sehingga akan terjadi juga perbandingan dua nilai yang minimum dengan
maksimum (Sastrosupandi, 2000, hal.62).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Pupuk dari limbah kulit kopi yang sudah siap diberikan pada tanaman
terung kopek berwarna hitam, struktur lunak dan suhunya sudah tidak panas lagi.
Kemudian diberikan kepada tanaman terung kopek pada 5 percobaan yaitu 1
polybag tanpa diberikan limbah kulit kopi dan 4 polybag diberikan pupuk limbah
kulit kopi sebanyak 90 gram, 120 gram, 150 gram dan 180 gram. Sehingga
didapatilah hasil dari perlakuan-perlakuan tersebut sebagai berikut :
1. Tinggi Batang
Berdasarkan hasil pengamatan rataan pertumbuhan dan perkembangan
tinggi batang pada terung kopek adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1 Pengaruh Penggunaan Kulit Kopi Terhadap Pertumbuhan
Tinggi Batang
Ulangan

Perlakuan

Jumlah

Rata

1

2

3

0 gr

22,43

34,45

28,31

85,19

28,40

90 gr

37,68

28,97

36,16

102,81

34,27

120 gr

36,32

32

32,58

100,9

33,63

150 gr

36,29

42,10

41,36

119,75

39,92

180 gr

38,73

41,28

50,81

130,82

43,61

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa perlakuan
penggunaan kulit kopi mempengaruhi tinggi batang pada tanaman terung
kopek. Pada pemberian kulit kopi 0 gr diperoleh rata-rata 28,40 cm,
penggunaan kulit kopi 90 gr diperoleh rata-rata 34,27 cm, penggunaan kulit
kopi 120 gr diperoleh rata-rata 33,63 cm, penggunaan kulit kopi 150 gr
diperoleh rata-rata 39,92 cm dan penggunaan kulit kopi 180 gr diperoleh ratarata 43,6 cm.
27
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS JAMBI

28

Distribusi hasil pengamatan pada tinggi batang tanaman terung kopek
dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :
Y (Tinggi Batang Tanaman )
60
50
40
Ulangan 1

30

Ulangan 2
Ulangan 3

20
10
0

0 gr

90 gr

120 gr

150 gr

180 gr

Gambar 4.1 Grafik rata-rata tinggi batang pada tanaman terung kopek (Solanum
melongena L)
Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui rata-rata tinggi batang
tanaman terung kopek yang diberi pupuk kulit kopi dari hasil tertinggi dan
terendah yaitu 180 gr, 150 gr, 120 gr, 90 gr, dan 0 gr sebagai kelas kontrol
perlakuan.
Perlakuan kontrol tanpa penggunaan kulit kopi sebagai kompos
menghasilkan tinggi batang yang paling rendah dibandingkan pada perlakuan
dengan menggunakan kulit kopi sebagai pupuk kompos. Hal ini dikarenakan
pada perlakuan dengan penggunaan kulit kopi sebagai pupuk dapat
meningkatkan kandungan organik tanah sehingga mempertahankan dan
menambah kesuburan tanah. Kompos bermanfaat untuk memperbaiki struktur
tanah

dengan

meningkatkan

kandungan

bahan

organik

tanah

dan

meningkatkan kemampuan tanaman untuk menyerap unsur hara tanah dan
akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air
tanah. Aktifitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan
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meningkatdengan penambahan kompos. Aktivitas mikroba ini membantu
tanaman menghadapi serangan penyakit (Nugroho, 2013, hal.25). Tanaman
yang diberi pupuk kompos kulit kopi cenderung lebih baik kualitasnya
dibanding yang tidak diberi pupuk sama sekali.
Data hasil pengamatan tinggi batang pada tanaman terung kopek
(Solanum melongena L), kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis
anova satu jalur. Hasil analisis variansi satu jalur disajikan pada tabel berikut.
Tabel 4.2 Hasil Analisis Variansi Satu Jalur Pada Pengaruh Penggunaan
Kulit Kopi Terhadap Tinggi Batang
SK

DB

JK

KT
5%

Perlakuan 2

9.417,951

4.708,96

Galat

12

-8.880,03

784,83

Total

14

537,921

5,99

3,48

Keterangan :
SK

: Sumber Keragaman

DB

: Derajat Bebas

JK

: Jumlah Kuadrat

KT

: Kuadrat Tengah

Dari hasil analisa diketahui terdapat pengaruh yang signifikan pada
tinggi batang ini berarti

diterima

ditolak, maka analisis dilanjutkan

dengan uji BNt.
Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa antar perlakuan
menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Untuk parameter tinggi batang
menunjukkan bahwa

yaitu pada taraf signifikasi 5% yaitu 5,99

> 3,48 artinya bahwa signifikasi atau ada pengaruh pemberian pupuk kulit
kopi terhadap tinggi batang tanaman terung kopek (Solanum melongen L).
2. Jumlah Daun
Berdasarkan hasil pengamatan rataan pertumbuhan dan perkembangan
jumlah daun pada terung kopek adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.3 Pengaruh Penggunaan Kulit Kopi Terhadap Jumlah Daun
Ulangan

Perlakuan

Jumlah

Rata

1

2

3

0 gr

8

8

8

24

8

90 gr

14

15

14

43

14,3

120 gr

14

16

15

45

15

150 gr

18

17

15

50

16,6

180 gr

19

20

18

57

19

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa perlakuan
penggunaan kulit kopi mempengaruhi pertumbuhan daun, pada pemberian
kulit kopi 0 gr diperoleh rata-rata 8 helai, pemberian kulit kopi 90 gr diperoleh
rata-rata 14,3 helai, pemberian kulit kopi 120 gr diperoleh rata-rata 15 helai,
pemberian kulit kopi 150 gr diperoleh rata-rata 16,6 helai, pada pemberian
kulit kopi 180 gr diperoleh rata-rata 19 helai.
Distribusi hasil pengamatan pada jumlah daun pada tanaman terung
kopek divisualisasikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :
Jumlah Daun
25
20
15

Ulangan 1
Ulangan 2

10

Ulangan 3

5
0

0 gr

90 gr

120 gr

150 gr

180 gr

X (Berat
Pupuk)

Gambar 4.2 Grafik rata-rata jumlah daun pada tanaman terung kopek
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Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui rata-rata jumlah daun pada
penggunaan kulit kopi sebagai pupuk dari hasil yang paling banyak hingga
yang sedikit yaitu dimulai pada pemberian kulit kopi 180 gr, 150 gr, 120 gr,
90 gr dan 0 gr sebagai kelas kontrol perlakuan.
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa kelas kontrol yang tidak
diberi pupuk kulit kopi menghasilkan jumlah yang paling rendah diantara
yang lain, sedangkan tanaman terung kopek yang diberi kulit kopi 180 gr
merupakan tanaman terung kopek yang paling tinggi diantara yang lainnya.
Jadi pupuk kulit kopi sangat berpengaruh terhadap jumlah daun. Hal ini
dikarenakan kulit kopi banyak mengandung C-Organik nitrogen yang
berperan dalam sintesis protein dan untuk pertumbuhan daun dan batang
(Pujianto, 2007, hal. 161).
Data hasil pengamatan jumlah daun pada tanaman terung kopek
(Solanum melongena L), kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis
anova satu jalur. Hasil analisis variansi satu jalur disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.4 Hasil Analisis Variansi Satu Jalur Pada Pengaruh Penggunaan
Kulit Kopi Terhadap Jumlah Daun
SK

DB

JK

KT
5%

Perlakuan

2

202,27

101,135

Galat

12

44.561,33

16,85

Total

14

44.763,6

6

3,48

Keterangan :
SK : Sumber Keragaman
DB : Derajat Bebas
JK : Jumlah Kuadrat
KT : Kuadrat Tengah
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa antar perlakuan
menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Untuk parameter jumlah daun
menunjukkan bahwa

>

yaitu pada taraf signifikasi 5 % yaitu 6
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> 3,48, artinya signifikan atau ada pengaruh pemberian pupuk kulit kopi
terhadap jumlah daun pada tanaman terung kopek (Solanum melongena L).
3. Jumlah Bunga
Berdasarkan hasil pengamatan rataan perkembangan jumlah bunga
pada tanaman terung kopek adalah sebagai berikut.
Tabel 4.5 Pengaruh Penggunaan Kulit Kopi Terhadap Perkembangan Jumlah
Bunga
Ulangan

Percobaan
1

Jumlah

2

Rata

3

0 gr

0

0

0

0

0

90 gr

2

2

2

6

2

120 gr

1

2

2

5

1,6

150 gr

2

2

1

5

1,6

180 gr

1

1

1

3

1

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa perlakuan
penggunaan kulit kopi sebagai pupuk mempengaruhi jumlah bunga, pada
pemberian kulit kopi 0 gr diperoleh rata-rata 0 tangkai bunga, pada pemberian
kulit kopi 90 gr diperoleh rata-rata 2 tangkai bunga, pada pemberian kulit kopi
120 gr diperoleh rata-rata 1,6 tangkai bunga, pada pemberian kulit kopi 150 gr
dapat diperoleh rata-rata 1,6 tangkai bunga dan pada pemberian kulit kopi 180
gr dapat diperoleh rata-rata 1 tangkai bunga.
Distribusi hasil pengamatan pada jumlah bunga dapat divisualisasikan
dalam bentuk grafik sebagai berikut :
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Y (Jumlah Bunga)
2.5
2
1.5

Ulangan 1
Ulangan 2

1

Ulangan 3

0.5
0

0 gr

90 gr

120 gr

150 gr

180 gr

X (Berat
Pupuk)

Gambar 4.3 Grafik rata-rata jumlah bunga pada tanaman terung kopek
Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah
bunga pada pemberian kulit kopi sebagai pupuk dari hasil terbanyak hingga
yang paling sedikit yaitu dimulai dari hasil tertinggi hingga terendah yaitu 90
gr, 120 gr, 150 gr, 0 gr dan 180 gr.
Hasil tertinggi yaitu pada perlakuan 90 gr sedangkan terendah yaitu
180 gr, dari pengamatan ini dapat diketahui bahwa penggunaan kulit kopi
yang terlalu banyak yaitu 180 gr ternyata menghambat jumlah bunga pada
tanaman terung kopek.
Dari hasil pengamatan jumlah bunga pada tanaman terung kopek
(Solanum melongena L), kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis
anova satu jalur. Hasil analisis variansi satu jalur disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.6 Hasil Analisis Variansi Satu Jalur Pada Pengaruh Penggunaan
Kulit Kopi Terhadap Jumlah Bunga
SK

DB

JK

KT
5%

Perlakuan

2

7,64

3,82

Galat

12

329,3

0,63

Total

14

336,94

6,06

3,48
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Keterangan :
SK

: Sumber Keragaman

DB

: Derajat Bebas

JK

: Jumlah Kuadrat

KT

: Kuadrat Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa antara perlakuan
menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Untuk parameter jumlah bunga
menunjukkan

yaitu pada taraf signifikan 5% yaitu 6,06 >

>

3,48. Artinya signifikan atau ada pengaruh yang nyata pemberian pupuk
limbah kulit kopi terhadap jumlah bunga.
4. Berat basah buah
Berdasarkan hasil pengamatan rataan perkembangan jumlah bunga
pada tanaman terung kopek adalah sebagai berikut.
Tabel 4.7 Pengaruh Penggunaan Kulit Kopi Terhadap Berat Basah Buah
Percobaan

Jumlah

Ulangan

Rata

1

2

3

0 gr

0

0

0

0,00

0

90 gr

4

2

2

8

2,6

120 gr

3

2

1

6

2

150 gr

2

2

2

6

2

180 gr

1

1

1

3

1

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa perlakuan
pemberian kulit kopi sebagai pupuk mempengaruhi berat basah buah, pada
pemberian kulit kopi 0 gr diperoleh rata-rata 0 gr, pada pemberian kulit kopi
90 gr diperoleh rata-rata 2,6 gr, pada pemberian kulit kopi 120 gr diperoleh
rata-rata 2 gr, pada pemberian kulit kopi 150 gr diperoleh rata-rata 2 gr, pada
pemberian kulit kopi 180 gr diperoleh rata-rata 1 gr.
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Distribusi hasil pengamatan pada jumlah berat basah buah pada
tanaman terung kopek dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik sebagai
berikut.
Y (Berat Basah Buah)
4.5
4
3.5
3
2.5

Ulangan 1

2

Ulangan 2

1.5

Ulangan 3

1
0.5
0

0 gr

90 gr

120 gr

150 gr

180 gr

X (Berat
Pupuk)

Gambar 4.4 Grafik rata-rata berat basah buah terung kopek
Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui rata-rata jumlah berat
basah buah terung kopek pada pemberian kulit kopi sebagai pupuk dimulai
dari yang tertinggi hingga terendah yaitu dimulai dari 90 gr, 120 gr, 150 gr,
180 gr, dan 0 gr.
Data hasil pengamatan jumlah berat basah buah pada tanaman terung
kopek (Solanum melongena L), kemudian dianalisis dengan menggunakan
analisis anova satu jalur. Hasil analisis variansi satu jalur disajikan pada tabel
berikut :
Tabel 4.8 Hasil Analisis variansi Satu Jalur Pada Pengaruh Penggunaan
Kulit Kopi Terhadap Jumlah Berat Basah Buah
SK

DB

JK

KT
5%

Perlakuan

2

13,04

6,52

Galat

12

480,7

1,08

Total

14

493,74

6,03

3,48
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Keterangan :
SK

: Sumber Keragaman

DB

: Derajat Bebas

JK

: Jumlah Kuadrat

KT

: Kuadrat Tengah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa antar perlakuan
menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Untuk parameter jumlah bunga
menunjukkan

>

yaitu pada taraf signifikan 5% yaitu 6,03 >

3,48. Artinya bahwa signifikan atau ada pengaruh yang nyata pemberian
pupuk limbah kulit kopi terhadap berat basah buah.
B. Pembahasan
1. Tinggi batang terung kopek
Hasil analisis perhitungan statistik diperoleh bahwa perlakuan
pemberian pupuk kulit kopi 180 gr menunjukkan perlakuan terbaik diantara
perlakuan yang lainnya dan perlakuan kontrol. Hal ini diduga batas jumlah
pemberian pupuk kulit kopi adalah 180 gr. Pada perhitungan analisis statistik
sederhana dan anova perlakuan 90 gr (A1), 120 gr (A2) dan 150 gr (A3) tidak
menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap tinggi batang namun
berbeda nyata dengan perlakuan kontrol (K0) atau tanpa menggunakan pupuk
kulit kopi. Hal ini disebabkan setiap tanaman memiliki batas kebutuhan unsur
hara yang berbeda-beda.
Kondisi tanah ideal untuk budidaya terung adalah tanah lempung
berpasir dengan kisaran pH 6,5-7. Terung berproduksi maksimal pada kisaran
suhu 22-30°C. Tanaman terung kopek membutuhkan sinar matahari yang
cukup, oleh karena itu cocok ditanam pada musim kemarau (Soetasad, dkk,
2003, hal.3).

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS JAMBI

37

2. Jumlah daun terung kopek
Hasil analisis perhitungan statistik diperoleh bahwa perlakuan
pemberian pupuk dari kulit kopi 180 gr menunjukkan perlakuan terbaik
dibandingkan perlakuan lainnya dan kelas kontrol.
Jadi dalam hal ini dapat diartikan batas pemberian pupuk dari kulit
kopi yang baik untuk pertumbuhan tanaman terung kopek adalah 180 gr. Pada
perhitungan analisis statistik sederhana dan anova, perlakuan 90 gr (A1), 120
gr (A2) dan 150 gr (A3) tidak menunjukkan perbedaan signifikan terhadap
jumlah daun namun berbeda dengan (A0) atau tanpa pupuk kulit kopi.
Hal ini dikarenakan tanaman sangat memerlukan unsur hara yang
cukup dalam pertumbuahannya agar lebih baik. Berdasarkan hasil tersebut
dapat dilihat bahwa semakin banyak kadar pemberian kulit kopi terhadap
tanaman terung kopek maka semakin baik untuk pertumbuhan daun.
Penambahan bahan organik seperti kompos akan meningkatkan
aktivitas mikroorganisme dalam tanah yang menghasilkan berbagai hormon
yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, seperti auksin, giberelin dan
sitokinin. Hormon giberelin akan merangsang sintesis protein triftofan sebagai
precursor auksin endogen sehingga kandungan aukis dalam tanah dapat
meningkat. Auksin pada konsentrasi yang tepat dalam mengaktifkan kerja
sitokinin untuk pembelahan sel pada meristem (Najiyati, 2006, hal. 13).
Dalam pertumbuhan juga dipengaruhi oleh hormon, diantaranya
hormon auksin pemacu disintesis dalam ujung-ujung, paling tidak

pada

tanaman vegetatif dan bergerak dengan polaritas yang nyata dan tidak dalam
sistem pengangkutan, secara basipetal dalam tunas dan secara akropetal dalam
akar. Selanjutnya hormon giberelin disintesis dalam daun-daun muda yang
sedang berkembang dan bergerak keseluruh tubuh tanaman tanpa polaritas
yang nyata dan kelihatannya dalam xylem dan floem (Najiyati, 2006, hal. 28).
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3. Jumlah bunga terung kopek
Hasil analisis perhitungan statistik diperoleh bahwa perlakuan
pemberian pupuk kulit kopi 90 gr menunjukkan perlakuan terbaik diantara
perlakuan yang lainnya dan perlakuan kontrol.
Kandungan C-Organik yang ada pada kulit kopi sangat cocok untuk
perbaikan tanah dan dengan bertambahnnya kandungan C-Organik di dalam
tanah maka kemampuan tanah dalam mendukung pertumbuhan tanaman akan
menjadi tinggi (Pujianto, 2007, hal.163).
Selain penambahan bahan organik berupa pemberian kompos kulit
kopi dapat memenuhi nutrisi untuk pembentukan daun. Secara umum
pengomposan dengan sistem aerobik termasuk pengomposan limbah kulit
kopi adalah modifikasi yang terjadi secara biologis pada struktur kimia atau
biologi dengan kehadiran oksigen. Dalam proses ini banyak koloni bakteri
yang berperan, yang ditandai dengan adanya perubahan temperatur. Pada saat
limbah kulit kopi mengalami dekomposisi, nitrogen dibebaskan dalam bentuk
kation NH4+ (amonium) (Sahputra, dkk, 2013, hal.30).
Perlakuan pemberian kulit kopi menghasilkan jumlah bunga yang lebih
banyak dibandingkan pada perlakuan kontrol. Pemberian pupuk organik
terhadap tanaman mampu mempengaruhi muncul bunga atau bakal bunga,
dikarenakan perlakuan dengan pemberian pupuk organik dapat meningkatkan
kandungan organik tanah sehingga menambahkan dan mempertahankan
kesuburan tanah petani.
Pada penelitian ini jumlah pupuk kopi yang wajar atau lebih baik
untuk perkembangan jumlah bunga adalah 90 gr, karena memberi pengaruh
yang lebih besar untuk jumlah bunga pada tanaman terung kopek ( Solanum
melongena L).
4. Jumlah berat basah buah terung kopek
Hasil analisis perhitungan statistik diperoleh bahwa perlakuan
pemberian pupuk kulit kopi 90 gr menunjukkan perlakuan terbaik diantara
perlakuan yang lainnya dan perlakuan kontrol.
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Kulit kopi memiliki unsur hara penting seperti fosfor yang diberikan
pada tanaman sehingga memacu pertumbuhan dan perkembanagan yang lebih
baik sesuai dengan pendapat Kanisius (1994, hal.15) bahwa pada tanaman
leguminosae fosfor berfungsi mempercepat fiksasi N dengan mendorong
pembungaan dan pembentukan biji dan buah serta mempercepat masak
polong.
Pertumbuhan buah membutuhkan zat mineral yang banyak seperti
nitrogen, fosfor dan kalium. Sehingga menyebabkan terjadinya mobilisasi dan
transport dari bagian vegetatif ketempat perkembangan buah. Di dalam kulit
kopi mengandung salah satu senyawa fosfor yang berguna untuk
meningkatkan hasil. Proses pematangan buah sangat dipengaruhi oleh kadar
fosfor yang diserap tanaman dari dalam tanah. Karena bila kekurangan fosfor
akan menurunkan kualitas hasil dan membantu proses asimilasi dan respirasi.
Unsur fosfor yang tersedia dapat meningkatkan proses fisiologis tanaman
dalam pembentukan karbohidrat dan protein kemudian ditransfer kebagian
buah (Pujianto, 2007, hal.164).
Tanah memang sangat berperan penting bagi tanaman dalam
menyediakan unsur hara, air, udara dan sekaligus sebagai penopang akar.
Apalagi jika tanah tersebut subur sehingga tanaman yang tumbuh di atasnya
menjadi subur. Suatu tanah dikatakan subur apabila memenuhi syarat-syarat
seperti mengandung banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman,
mengandung air dalam jumlah cukup serta memiliki strukur yang baik.
Pengunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak kualitas tanah
sehingga tanaman akan kekurangan asupan unsur hara yang diperlukan
(Kemas, 2005, hal.19). Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila pertanian
organik dilaksanakan dengan baik maka dengan cepat akan memulihkan tanah
yang sakit akibat penggunaan bahan kimia pertanian (Kemas, 2005, hal.21).
Pemberian pupuk kompos kulit kopi berpengaruh nyata terhadap
parameter berat basah buah. Hal ini disebabkan kompos kulit kopi dapat
memperbaiki struktur tanah, menyediakan unsur hara bagi tanaman sehingga
tanaman dapat tumbuh secara optimal dan dapat memacu absorbsi air dan hara
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karena semakin memperluas permukaan kontak antara akar dan tanah. Hal ini
juga sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa limbah kulit kopi
memiliki kadar bahan organik dan unsur hara yang memungkinkan untuk
memperbaiki sifat tanah (Pujianto, 2007, hal.163).
Pemberian pupuk kulit kopi yang dapat memberi pengaruh lebih besar
untuk pertumbuhan berat basah adalah pada jumlah 90 gr karena berdasarkan
penelitian lapangan penelitian tanaman terung kopek yang diberi pupuk 90 gr
dapat mempercepat pertumbuhan buah, mempercepat masa panen dan juga
berat basah buah terung kopek ( Solanum melongena L).
Budidaya terung kopek dengan menggunakan pupuk kulit kopi sangat
baik, karena berasal dari alam dengan jumlah dan jenis unsur hara yang
terkandung secara alami. Pupuk organik bermanfaat untuk memperbaiki
kesuburan tanah. Penggunaan pupuk organik juga tidak meninggalkan residu
pada hasil tanaman sehingga aman bagi manusia (Prianto, 2006, hal.20).
Penggunaan

kompos

sebagai

bahan

pembenah

tanah

dapat

meningkatkan kandungan organik tanah sehingga mempertahankan dan
menambah kesuburan tanah pertanian. Kompos kulit kopi juga bermanfaat
untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kemampuan tanah untuk
mempertahankan kandungan air tanah. Peranan unsur hara pada kompos
sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar. Nitrogen dalam jaringan
tumbuhan merupakan komponen penyusun dari banyak senyawa esensial bagi
tumbuhan (Kanisius, 1994, hal.22).
Tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik
kualitasnya daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, seperti
menghasilkan panenan yang lebih tahan lama disimpan, lebih berat dan lebih
segar. Setiap tanaman mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk
kebutuhan unsur hara yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan
tanaman. pada tanaman terung kopek (Solanum melongena L) membutuhkan
penambahan pupuk dari kulit kopi sebanyak 90 gr untuk membantu
perkembangan bunga dan agar perkembangan bunga dan buah lebih baik dan
jumlah yang lebih banyak. Jadi tanaman terung kopek memerlukan tambahan
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pupuk kulit kopi sebanyak 90 gr agar perkembangan menjadi lebih baik dan
menghasilkan kualitas buah terung kopek yang lebih banyak jika ingin
pertumbuhan tinggi dan jumlah daun terung kopek lebih baik maka
dibutuhkan pupuk kulit kopi sebanyak 180 gr. Karena jika tanaman kelebihan
atau kekurangan unsur hara akan mengakibatkan pertumbuahn dan
perkembangan tanaman menjadi tidak stabil atau tidak sempurna.
Kandungan unsur hara dalam kulit kopi terdiri dari Nitrogen, Fosfor
dan Kalium. Jika tanaman kekurangan unsur hara Fosfor maka akan
mengakibatkan daun kecil, warna hijau keunguan, bagian tepi coklat hangus
dan daun lebih cepat rontok dimulai dari daun tertua, bila kelebihan Fosfor
akan mengakibatkan buah lebih cepat busuk. Selanjutnya apabila tanaman
kelebihan kalium maka menyebabkan pertumbuhan terhambat dan jika
kekuranga kalium maka menyebabkan pertumbuhan mengalami defisiensi.
Selanjutnya jika tanaman kekurangan Nitrogen maka akan mengakibatkan
warna daun menjadi pucat dan bila kelebihan Nitrogen akan mengakibatkan
perkembangan bungan dan buah akan terhambat (Fahmi, 2013, hal.44).
Jadi pada pupuk kulit kopi 180 gr tidak menghasilkan perkembangan
bunga dan buah dengan baik karena berlebih unsur hara Nitrogen. Sehingga
untuk perkembangan tanaman terung kopek pupuk kulit kopi 90 gr
merupakan konsentrasi yang sangat tepat untuk membantu perkembangan
tanaman terung kopek sehingga kualitas terung kopek menjadi lebih baik.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pemberian kulit kopi memberi pengaruh yang signifikan untuk
pertumbuhan tanaman terung kopek, dibuktikan dengan pemberian kulit kopi
berpengaruh terhadap tinggi batang yang mencapai 44 cm, jumlah daun mencapai
19 tangkai, jumlah bunga mencapai 2 buah, dan berat basah buah mencapai 2,6
gr.
Pemberian kulit kopi yang terbaik untuk pertumbuhan tinggi batang dan
jumlah daun dibutuhkan 180 gr, sedangkan untuk perkembangan jumlah bunga
dan jumlah berat basah buah terung kopek yaitu sebanyak 90 gr, karena jika
tanaman kelebihan atau kekurangan unsur hara akan mengakibatkan pertumbuahn
dan perkembangan tanaman menjadi tidak stabil atau tidak sempurna.
Jadi pada pupuk kulit kopi 180 gr tidak menghasilkan perkembangan
bunga dan buah dengan baik karena berlebih unsur hara Nitrogen. Sehingga untuk
perkembangan tanaman terung kopek pupuk kulit kopi 90 gr merupakan
konsentrasi yang sangat tepat untuk membantu perkembangan tanaman terung
kopek sehingga kualitas terung kopek menjadi lebih baik.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diilakukan, penelitian berharap :
1. Ada penelitian lebih lanjut dengan jumlah kulit kopi yang berbeda untuk
mendapatkan hasil produksi yang lebih maksimal sehingga penggunaan
kulit kopi lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan terung kopek
2. Sebaiknya pupuk ini dapat digunakan petani agar dapat membantu
pertumbuhan terung kopek serta dapat mengurangi limbah sampah kulit
kopi serta mengurangi pemakaian pupuk kimia.
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Lampiran 1. Analisis Pupuk Kompos Limbah Kulit Kopi Terhadap
Pertumbuhan dan Perkembangan Terung Kopek (Solanum
melongena L)
Tabel 1. Tinggi Batang
Perlakuan
Ulangan Mingguan

Jumlah

Rata-rata

1

2

3

0 gr

22,43

34,45

28,31

85,19

28,40

90 gr

37,68

28,97

36,16

102,81

34,27

120 gr

36,32

32

32,58

100,9

33,63

150 gr

36,29

42,10

41,36

119,75

39,92

180 gr

38,73

41,28

50,81

130,82

43,61

Jumlah

Rata-rata

Tabel 2. Jumlah Daun
Perlakuan

Ulangan Mingguan
1

2

3

0 gr

8

8

8

24

8

90 gr

14

15

14

43

14,3

120 gr

14

16

15

45

15

150 gr

18

17

15

50

16,6

180 gr

19

20

18

57

19

Jumlah

Rata-rata

Tabel 3. Jumlah Bunga
Perlakuan

Ulangan Mingguan
1

2

3

0 gr

0

0

0

0

0,00

90 gr

2

2

2

6

2

120 gr

1

2

2

5

16

150 gr

2

2

1

5

1,6

180 gr

1

1

1

3

1

Tabel 4. Berat Basah Buah
Perlakuan

Ulangan Mingguan

Jumlah

Rata-rata

1

2

3

0 gr

0

0

0

0

0,00

90 gr

4

2

2

8

2,6

120 gr

3

2

1

6

2

150 gr

2

2

2

6

2

180 gr

1

1

1

3

1

Lampiran 2. Uji Statistik
1. Pengaruh Pupuk Kulit Kopi Terhadapat Tinggi Batang Terung Kopek
(Solanum melongena L)
DB Total

= Jumlah Seluruh Observasi – 1
= 15 – 1
= 14

DB Perlakuan = Jumlah Perlakuan – 1
=3–1
=2
DB Galat

= DB Total – DB Perlakuan
= 14- 2
= 12

Fk

=

(

)

=
=

,

,

= 1,549
JK Total

= 𝑌𝑖𝑗 – 𝐹𝐾

= (22,43 + 37,68 + 36,32 + 36,29 + 38,73 + 34,45 + 28,97 + 32 +
42,10 + 41,28 + 28,31 + 36,16 + 32,58 + 41,36 + 50,81)² – 1,549

= 537,921
JK Perlakuan =
=
=

,
.

²

²

² ⋯

,

,

²

²

− 𝐹𝐾

, ²

,

− 1,549

= 9.419,5 – 1,549
= 9.417,951
JK Galat

= JK Total – JK Perlakuan
= 537,921– 9.417,951
= -8.880,03

²

,

²

− 𝐹𝐾

KT Perlakuan =
=

.

,

.

,

= 4.708,96
KT Galat

=
=

= 784,83
F Hitung

=
=

.

,

= 5,99
Mencari F Tabel = 𝐹(
= 𝐹(

= 𝐹(

. ,
,

= 3,48

SK

,

)(

,

)

)( , )

)( ,

DB

)

JK

KT

Perlakuan

2

9.417,951

4.708,96

Galat

12

-8.880,03

784,83

Total

14

537,921

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh 𝐹

𝐹

𝐹

5%

5,99

3,48

= 5,99 dengan 𝐹

dilihat dari daftar distribusi uji F dengan α 0,05 DB Perlakuan = 2 dan DB Galat =
12 didapat harga 𝐹

= 3,48 maka 𝐹

> 𝐹

yang berarti berbeda nyata.

Lanjut uji BNt tanam terhadapat tinggi batang terung kopek:
Uji BNt

= tα (db galat)
= 0,05 (10)

.

= 0,05 x 523,22

,

= 0,5 x 22,88
= 11,44
Maka :
Perlakuan

Nilai

Notasi

A0

28,40 + 11,44 = 39,84

A

A1

34,27 + 11,44 = 45,71

Bc

A2

33,63 + 11,44 = 45,07

Cb

A3

39,92 + 11,44 = 51,36

De

A4

43,61 + 11,44 = 55,05

ed

Keterangan : Perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak
berbeda nyata pengaruhnya menurut BNt 5%. Dilihat dari
notasi di atas menunjukkan perlakuan A0 berbeda nyata
menurut BNt 5%.

2. Pengaruh Pupuk Kompos Limbah Kulit Kopi Terhadap Jumlah Daun
Terung Kopek (Solanum melongna L)
DB Total

= Jumlah Seluruh Observasi – 1
= 15 – 1
= 14

DB Perlakuan = Jumlah Perlakuan – 1
=3–1
=2
DB Galat

= DB Total – DB Perlakuan
= 14- 2
= 12

Fk

=

(

)

=
.

=

= 3.197,4
JK Total

= 𝑌𝑖𝑗 – 𝐹𝐾

= (8 + 8 + 8 + 14 + 15 + 14 + 14 + 16 + 15 + 18 + 17 + 15 + 19 +
20 + 18)² – 3.197,4

= 44.763,6
JK Perlakuan =
=
=

(

(

.

²

²

²

⋯

²

− 3.197,4

)

²)

− 𝐹K

− 𝐹𝐾

= 3.399,67- 3.197,4
= 202,27
JK Galat

= JK Total – JK Perlakuan
= 44.763,6 – 202,27
= 44.561,33

KT Perlakuan =
,

=

= 101,135
KT Galat

=
,

=

= 16,85
F Hitung

=
,

=

,

=6,002
Mencari F Tabel = 𝐹(
= 𝐹(

= 𝐹(

. ,
,

= 3,48

SK

)(

,

)

)( , )

)( ,

)

DB

JK

KT

Perlakuan

2

202,27

101,135

Galat

12

44.561,33

16,85

Total

14

44.763,6

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh 𝐹

𝐹

𝐹

5%
6

3,48

= 6 dengan 𝐹

dilihat

dari daftar distribusi uji F dengan α 0,05 DB Perlakuan = 2 dan DB Galat = 12
didapat harga 𝐹

= 3,48 maka 𝐹

> 𝐹

yang berarti berbeda nyata.

Lanjut uji BNt tanaman terhadap jumlah daun terung kopek :
Uji BNt

= tα (db galat)
= 0,05 (10)
= 0,05 √11,24

.

,

= 0,5 . 3,35
= 1,675
Maka :
Perlakuan

Nilai

Notasi

A0

8 + 1,675 = 9,675

a

A1

14,3 + 1,675 = 15,975

bc

A2

15 + 1,675 = 16,675

cb

A3

16,6 + 1,67 = 18,275

d

A4

19 + 1,675 = 20,675

e

Keterangan : Perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak
berbeda nyata pengaruhnya menurut BNt 5%. Dilihat dari
notasi di atas menunjukkan perlakuan A0 berbeda nyata
menurut BNt 5%.

3. Pengaruh Kompos Limbah Kulit Kopi Terhadap Jumlah Bunga
Tanaman Terung Kopek ( Solanum melongena L)
DB Total

= Jumlah Seluruh Observasi – 1
= 15 – 1
= 14

DB Perlakuan = Jumlah Perlakuan – 1
=3–1
=2
DB Galat

= DB Total – DB Perlakuan
= 14- 2
= 12

Fk

=

(

)

=
=
= 24,06
JK Total

= 𝑌𝑖𝑗 – 𝐹𝐾

= (2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1)² – 24,06
= 361 – 24,06
= 336,94

JK Perlakuan =
=
=

(

( ²

²

²

⋯

²)

− 24,06

)

− 𝐹𝐾

− 𝐹K

= 31,7 – 24,06
= 7.64
JK Galat

= JK Total – JK Perlakuan
= 336,94 – 7.64
= 329,3

KT Perlakuan =
=

,

= 3,82
KT Galat

=
=

,

= 0,63
F Hitung

=
=

,
,

= 6,06
Mencari F Tabel = 𝐹(
= 𝐹(

= 𝐹(

. ,
,

= 3,48

SK

)(

,

)

)( , )

)( ,

)

DB

JK

KT

Perlakuan

2

7,64

3,82

Galat

12

329,3

0,63

Total

14

336,94

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh 𝐹

𝐹

5%

6,06

3,48

𝐹

= 6,06 dengan 𝐹

dilihat dari daftar distribusi uji F dengan α 0,05 DB Perlakuan = 2 dan DB Galat =
12 didapat harga 𝐹

= 3,48 maka 𝐹

> 𝐹

yang berarti berbeda nyata.

Lanjut uji BNt tanaman terhadap jumlah bunga terung kopek:
Uji BNt

= tα (db galat)
= 0,05 (10)
= 0,05 √0,42

. ,

= 0,5 . 0,64
= 0,32
Maka :
Perlakuan

Nilai

Notasi

A0

0,00 + 0,32 = 0,32

a

A1

2 + 0,32 = 2,32

bc

A2

1,6 + 0,32 = 1,92

cb

A3

1,6 + 0,32 = 1,92

de

A4

1 + 0,32 = 1,32

ed

Keterangan : Perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak
berbeda nyata pengaruhnya menurut BNt 5%. Dilihat dari
notasi di atas menunjukkan perlakuan A0 berbeda nyata
menurut BNt 5%.

4. Pengaruh Kompos Limbah Kulit Kopi Terhadap Berat Basah Buah
Tanaman Terung Kopek (Solanum melongena L)
DB Total

= Jumlah Seluruh Observasi – 1
= 15 – 1
= 14

DB Perlakuan = Jumlah Perlakuan – 1
=3–1
=2
DB Galat

= DB Total – DB Perlakuan
= 14- 2
= 12

Fk

=

(

=

²

)

=
= 35,26
JK Total

= 𝑌𝑖𝑗 – 𝐹𝐾

= (4 + 2 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1) ²– 35,26
= 529 – 35,26
= 493,74

JK Perlakuan =
=
=

(

( ²

²

²

⋯

²)

− 35,26

)

− 𝐹𝐾

− 𝐹K

= 48,3 – 35,26
= 13,04
JK Galat

= JK Total – JK Perlakuan
= 493,74 – 13,04
= 480,7

KT Perlakuan =
,

=

= 6,52
KT Galat

=
,

=

= 1,08
F Hitung

=
=

,
,

= 6,03
Mencari F Tabel = 𝐹(
= 𝐹(

= 𝐹(

. ,
,

= 3,48

SK

)(

,

)

)( , )

)( ,

)

DB

JK

KT

Perlakuan

2

13,04

6,52

Galat

12

480,7

1,08

Total

14

493,74

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh 𝐹

𝐹

5%

6,03

3,48

𝐹

= 6,03 dengan 𝐹

dilihat dari daftar distribusi uji F dengan α 0,05 DB Perlakuan = 2 dan DB Galat =
12 didapat harga 𝐹

= 3,48 maka 𝐹

> 𝐹

yang berarti berbeda nyata.

Lanjut uji BNt tanaman terhadap berat basah buah pada terung kopek:
Uji BNt

= tα (db galat)
= 0,05 (10)
= 0,05 √0,72

. ,

= 0,5 . 0,84
= 0,42
Maka :

Perlakuan

Nilai

Notasi

A0

0,00 + 0,42 = 0,42

a

A1

2,6 + 0,42 = 3,02

b

A2

2 + 0,42 = 2,42

cd

A3

2 + 0,42 = 2,42

dc

A4

1 + 0,42 = 1,42

e

Keterangan : Perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak
berbeda nyata pengaruhnya menurut BNt 5%. Dilihat dari
notasi di atas menunjukkan perlakuan A0 berbeda nyata
menurut BNt 5%.

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Persiapan untuk penyemaian
benih terung kopek

Beni terung kopek mulai
bercambah pada usia 1 minggu
setelah disemai

Persiapan seberapa besar
untuk penyemaian benih
terung kopek

Beni terung kopek mulai
bercambah pada usia 1
minggu setelah disemai

Terung kopek yang berumur
2 minggu setelah semai

Bibit terung kopek umur 3
minggu yang sudah siap di
pindahkan

Bibit terung kopek umur 2
minggu setelah semai

Bibit terung kopek umur 3
minggu yang sudah siap di
pindahkan

Bibit terung kopek yang
berumur 3 minggu baru
dipindahkan atau dipisahkan

Tanaman terung umur 4
minggu yang diberi pupuk

Terung kopek yang sudah
berumur 4 minggu, sudah
diberi pupuk limbah kulit kopi

Tanaman terung kopek 4
minggu yang diberi pupuk
kulit kopi sebanyak 150 gr

Tanaman terung kopek 4 minggu
yang diberi pupuk kulit kopi
sebanyak 120 gr

Tanaman terung kopek 4 minggu
yang diberi pupuk kulit kopi
sebanyak 90 gr

Terung kopek umur 7 minggu
yang tidak di berikan pupuk
limbah kulit kopi

Tanaman terung kopek 4
minggu yang diberi pupuk
kulit kopi sebanyak 180 gr

Tanaman terung kopek 4
minggu yang tanpa pupuk
kompos terung kopek

Terung kopek umur 7
minggu yang diberi limbah
kulit kopi sebanyak 120 gr

Terung kopek umur 7 minggu yang
diberi limbah kulit kopi sebanyak
180 gr

Terung kopek umur 7
minggu yang diberi limbah
kulit kopi sebanyak 90 gr

Terung kopek umur 7
minggu yang diberi limbah
kulit kopi sebanyak 150 gr

Terung kopek umur 8 minggu
yang sudah mulai berkembang
munculnya bunga

Terung kopek umur 8 minggu yang
sudah mulai berkembang
munculnya buah

Terung kopek umur 8 minggu yang
sudah mulai berkembang
munculnya buah

Terung kopek umur 9 minggu
yang sudah mulai berkembang
munculnya buah

Terung kopek umur 8 minggu yang
sudah mulai berkembang
munculnya buah dan daunnya
terkena hama

Buah terung kopek yang sudah dapat dijual

PENDAHULUAN
Kopi merupakan

yang

(KTK) 39,57 me/100g. Kadar C-organik

berasal dari Afrika dan Asia Selatan,

yang tinggi tersebut sangat cocok untuk

termasuk family Rubiaceae dengan tinggi

perbaikan

mencapai 5 meter. Daunnya sekitar 5-10 cm

perkebunan kopi dan kakao umumnya

panjangnya dan buahnya memiliki panjang

memiliki kadar C-organik kurang dari 2%.

1,5

kemudian

Dengan bertambahnya kandungan C-organik

kekuningan bila sudah tua atau siap dipanen.

di dalam tanah maka kemapuan tanah dalam

Buah terdiri dari daging buah dan biji.

mendukung

Daging buah terdiri atas tiga bagian lapisan

tanaman

kulit luar (eksokarp) , lapisan daging

Sedangkan fosfor merupakan unsur hara

(mesokarp)

tanduk

yang diperlukan dalam jumlah besar atau

(endocarp) yang tipis tetapi keras. Biji kopi

makro bagi tanaman, baik bagi pertumbuhan

sangat disukai masyarakat Indonesia karena

bunga dan buah, sebagai bahan untuk

kekhasan rasanya dan wanginya, namun

pembentukan inti sel dan dinding sel pada

pada saat ini tidak ada orang yang

tanaman, untuk merangsang pertumbuhan

memanfaatkan kulit kopi sehingga hanya

akar

menjadi limbah yang menumpuk.

pembentukan klorofil

cm

berwarna

dan

Limbah

tanaman

hijau

lapisan

kulit

kulit

kopi

mempunyai

tanah

karena

pertumbuhan

akan

muda,

menjadi

tanah-tanah

dan

produksi

lebih

pemasakan

tinggi.

biji

dan

(Pujiyanto, 2007,

hal.163).

kandungan makro yang sangat baik bagi

Limbah kulit kopi banyak ditemukan

tanaman. Diantaranya yaitu nitrogen, fosfor,

di Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara

dan kalium sehingga limbah kulit kopi

Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Di

ternyata

desa ini limbah kulit kopi liberika banyak

tanah,
batang

dapat

memperbaiki

merangsang
dan

kesuburan

pertumbuhan

daun.

Hasil

akar,

dibuang atau ditumpuk begitu saja di lahan

analisis

kosong

dekat

pemukiman

penduduk

menunjukkan bahwa amelioran asal kulit

setempat, tanpa ada warga yang berinisiatif

buah kopi liberika memiliki sifat-sifat fisik

untuk memanfaatkannya atau mengolahnya

dan kimia yang cukup baik. Kadar bahan

sebagai pupuk organik yang baik untuk

organik cukup tinggi, yaitu sebesar 14,71

pertumbuhan tanaman. Hal ini terlihat dari

(C-organik 8,53%), kadar nitrogen 1,19%,

menumpuknya limbah kulit kopi liberika di

kadar fosfor (P2O5) 6,43%, kadar kaium

sekitar

(K2O) 1,62% dan kapasitas tukar kation

perkebunan rakyat serta tempat usaha
2

tempat

penggilingan

kopi

dan

pengilingan biji kopi yang ada di wilayah

adanya kecenderungan peningkatan baik

Desa Serdang Jaya.

dari peroduksi maupun luas areal sayuran

Sebagian masyarakat menanggulangi
penumpukan

limbah

membakarnya

begitu

tersebut

dengan

saja.

Padahal,

terung kopek di Indonesia yaitu sekitar
14,31 persen, namun dibandingkan luas
areal

sayuran

potensial

yang

ada

seharusnya limbah tersebut dapat menjadi

konstribusinya sangat kecil. Bahkan ada

sesuatu yang memiliki nilai tinggi jika

kecenderungan

dimanfaatkan dengan baik dan tepat. Secara

semakin lama semakin berkurang. Padahal

sederhana limbah kulit kopi liberika dapat

dengan adanya peningkatan permintaan

dijadikan sebagai pupuk alami pada tanaman

tersebut menunjukkan peluang pasar terung

sayur-sayuran contohnya pada tomat, cabai,

kopek masih terbuka (Kanisius, 1992, hal.

terung dan masih banyak lagi sayuran yang

121).

lain yang bisa diberi pupuk limbah kulit

areal

penanamannya

Salah satu upaya untuk mendapatkan

kopi liberika dalam penanamannya.

hasil tanaman terung kopek yang optimum

Terung kopek (Solanum melongena

yaitu dengan melakukan teknik budidaya

L.) merupakan tanaman asli daerah tropis

tanaman terung kopek yang baik dan

yang cukup dikenal di Indonesia. Sebagai

penggunaan pupuk yang efisien. Tanaman

salah satu sayuran pribumi, buah terung

terung kopek membutuhkan media tanam

kopek hampir selalu ditemukan di pasar tani

yang tepat dan sesuai agar pertumbuhan nya

atau pasar tradisional dengan harga yang

baik. Media yang ideal adalah campuran

relatif murah. Akhir-akhir ini bisnis terung

antara tanah tertentu yang mempunyai

kopek masih memberikan peluang pasar

tekstur cukup berpasir dan kandungan unsur

yang cukup baik terutama untuk memenuhi

hara yang cukup. Media merupakan salah

permintaan pasar dalam negeri (Lingga,

satu

2010, hal. 137).

pertumbuhan

Rendahnya

produktifitas

tanaman

teknik

budidaya

yang

yang
tanaman

mempengaruhi
sebagai

tempat

tumbuh, media perakaran, dan sumber unsur

terung kopek tentu saja erat kaitannya
dengan

faktor

hara (Soepardi, 1983, hal.7).

harus

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

dioptimalkan disamping penggunaan benih

melakukan penelitian mengenai pertumbuhan

terung kopek yang selama ini dipakai petani.

dan perkembangan tanaman terung kopek yang
diberi limbah kulit kopi liberika. Apakah

Sensus pertanian 2016 mengungkapkan

pemberian kulit kopi liberika memberikan efek
3

perkembangan

Penelitian ini dilaksanakan di lahan

tanaman terung kopek. Seberapa efektifnya

sekolah PAUD Cempaka Biru bersama Ibu

pengaruh kulit kopi liberika dalam mendukung

Paini di Desa Serdang Jaya kecamatan

terhadap

pertumbuhan

pertumbuhan

dan

dan

perkembangan

tanaman

terung. Untuk melihat lebih lanjut dan langsung
mengamati pengaruh kulit kopi liberika sebagai
pupuk kompos terhadap pertumbuhan dan

Betara Tanjung Jabung Barat Provinsi
Jambi.
HASIL DAN PEMBAHASAN

perkembangan tanaman terung kopek maka
perlu

dilakukan

suatu

Hasil

Dari

percobaan.

maka

peneliti

Pupuk dari limbah kulit kopi yang

Pengaruh

Pupuk

sudah siap diberikan pada tanaman terung

Kompos Limbah Kulit Kopi Liberika

kopek berwarna hitam, struktur lunak dan

(Coffea

Hiern)

suhunya sudah tidak panas lagi. Kemudian

dan

diberikan kepada tanaman terung kopek

permasalahan

diatas

mengembangkan
liberica

Terhadap

W.

Bullex

Pertumbuhan

Perkembangan Terung Kopek (Solanum

pada 5 percobaan yaitu 1 polybag

tanpa

melongena L)

diberikan limbah kulit kopi dan 4 polybag
diberikan pupuk limbah kulit kopi sebanyak

METODE

90 gram, 120 gram, 150 gram dan 180 gram.

Penelitian ini

menggunakan RAL

Sehingga didapatilah hasil dari perlakuan-

(Rancang Acak Lengkap) digunakan untuk

perlakuan tersebut sebagai berikut :

percobaan yang mempunyai media atau

Tinggi Batang
Berdasarkan hasil pengamatan rataan

tempat

percobaan

yang

seragam

atau

homogen. Sehingga RAL banyak digunakan
untuk percobaan laboratorium, rumah kaca
dan peternakan. RAL (Rancang Acak
Lengkap) merupakan racangan yang paling
sederhana

jika

dibandingkan

pertumbuhan

0 gr
90 gr
120 gr
150 gr
180 gr

1
22,43
37,68
36,32
36,29
38,73

tinggi

berikut :
Tabel 4.1 Pengaruh Penggunaan Kulit Kopi
Terhadap Pertumbuhan Tinggi

dengan
Ulangan
2
34,45
28,97
32
42,10
41,28

perkembangan

batang pada terung kopek adalah sebagai

Batang

rancanga-rancangan lainnya.
Perlakuan

dan

3
28,31
36,16
32,58
41,36
450,81

Jumlah
85,19
102,81
100,9
119,75
130,82

Rata
28,40
34,27
33,63
39,92
43,61

melongena L), kemudian dianalisis dengan
menggunakan analisis anova satu jalur.
Untuk parameter tinggi batang menunjukkan
bahwa
yaitu pada taraf
signifikasi 5% yaitu 5,99 > 3,48 artinya
bahwa signifikasi atau ada pengaruh
pemberian pupuk kulit kopi terhadap tinggi
batang tanaman terung kopek (Solanum
melongen L).
Jumlah Daun
Berdasarkan hasil pengamatan rataan

Berdasarkan tabel diatas maka dapat
dijelaskan bahwa perlakuan penggunaan
kulit kopi mempengaruhi tinggi batang pada
tanaman terung kopek. Pada pemberian kulit
kopi 0 gr diperoleh rata-rata 28,40 cm,
penggunaan kulit kopi 90 gr diperoleh ratarata 34,27 cm, penggunaan kulit kopi 120 gr
diperoleh rata-rata 33,63 cm, penggunaan
kulit kopi 150 gr diperoleh rata-rata 39,92

pertumbuhan dan perkembangan jumlah

cm dan penggunaan kulit kopi 180 gr

daun pada terung kopek adalah sebagai

diperoleh rata-rata 43,6 cm.

berikut :
Tabel 4.3 Pengaruh Penggunaan Kulit Kopi
Terhadap Jumlah Daun

Perlakuan

Ulangan

Jumlah

1

2

3

0 gr

8

8

8

24

8

90 gr

14

15

14

43

14,3

120 gr

14

16

15

45

15

150 gr

18

17

15

50

16,6

180 gr

19

20

18

57

19

pemberian kulit kopi 150 gr diperoleh rata-

Berdasarkan tabel diatas maka dapat

rata 16,6 helai, pada pemberian kulit kopi

dijelaskan bahwa perlakuan penggunaan
kulit

Rata

kopi

mempengaruhi

180 gr diperoleh rata-rata 19 helai.

pertumbuhan

Data hasil pengamatan jumlah daun

daun, pada pemberian kulit kopi 0 gr

pada tanaman terung kopek (Solanum

diperoleh rata-rata 8 helai, pemberian kulit

melongena L), kemudian dianalisis dengan

kopi 90 gr diperoleh rata-rata 14,3 helai,

menggunakan analisis anova satu jalur.

pemberian kulit kopi 120 gr diperoleh rata-

Untuk

rata 15 helai,

menunjukkan

Data hasil pengamatan tinggi
batang pada tanaman terung kopek (Solanum

parameter
bahwa

jumlah
>

daun

yaitu pada taraf signifikasi 5 % yaitu 6 >
5

3,48, artinya signifikan atau ada pengaruh

Jumlah Bunga
Berdasarkan hasil pengamatan rataan

pemberian pupuk kulit kopi terhadap jumlah

perkembangan jumlah bunga pada tanaman

daun pada tanaman terung kopek (Solanum

terung kopek adalah sebagai berikut.

melongena L).

Tabel 4.5 Pengaruh Penggunaan Kulit Kopi
Terhadap Perkembangan Jumlah
Bunga

Percobaan

Ulangan
1

Jumlah

2

Rata

3

0 gr

0

0

0

0

0

90 gr

2

2

2

6

2

120 gr

1

2

2

5

1,6

150 gr

2

2

1

5

1,6

180 gr

1

1

1

3

1
Dari hasil pengamatan jumlah bunga

Berdasarkan tabel di atas maka
perlakuan

pada tanaman terung kopek (Solanum

penggunaan kulit kopi sebagai pupuk

melongena L), kemudian dianalisis dengan

mempengaruhi

menggunakan analisis anova satu jalur.

dapat

dijelaskan

bahwa

jumlah

bunga,

pada

pemberian kulit kopi 0 gr diperoleh rata-

Untuk

rata 0 tangkai bunga, pada pemberian

menunjukkan

kulit kopi 90 gr diperoleh rata-rata 2

taraf signifikan 5% yaitu 6,06 > 3,48.

tangkai bunga, pada pemberian kulit

Artinya signifikan atau ada pengaruh yang

kopi 120 gr diperoleh rata-rata 1,6

nyata pemberian pupuk limbah kulit kopi

tangkai bunga, pada pemberian kulit

terhadap jumlah bunga.

kopi 150 gr dapat diperoleh rata-rata 1,6

Berat basah buah
Berdasarkan hasil pengamatan rataan

tangkai bunga dan pada pemberian kulit

parameter

jumlah
>

bunga
yaitu pada

perkembangan jumlah bunga pada tanaman

kopi 180 gr dapat diperoleh rata-rata 1

terung kopek adalah sebagai berikut:

tangkai bunga.
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Tabel 4.7 Pengaruh Penggunaan Kulit

Berdasarkan tabel diatas maka dapat
dijelaskan bahwa perlakuan pemberian kulit
kopi sebagai pupuk mempengaruhi berat
basah buah,

Kopi Terhadap Berat Basah
Buah
Percobaan

Ulangan
2

3

0 gr

0

0

0

0,00

0

90 gr

4

2

2

8

2,6

120 gr

3

2

1

6

2

150 gr

2

2

2

6

2

180 gr

1

1

1

3

1

Pembahasan
Tinggi batang terung kopek
Hasil analisis perhitungan statistik

rata-rata 0 gr, pada pemberian kulit kopi 90
gr diperoleh rata-rata 2,6 gr, pada pemberian

diperoleh

kulit kopi 120 gr diperoleh rata-rata 2 gr,

diduga batas jumlah pemberian pupuk kulit

Data hasil pengamatan jumlah berat

kopi adalah 180 gr. Pada perhitungan

basah buah pada tanaman terong kopek

analisis

kemudian

statistik

sederhana

dan

anova

perlakuan 90 gr (A1), 120 gr (A2) dan 150

dianalisis dengan menggunakan analisis

gr (A3) tidak menunjukkan perbedaan yang

anova satu jalur. Untuk parameter jumlah
menunjukkan

pemberian

lainnya dan perlakuan kontrol. Hal ini

gr diperoleh rata-rata 1 gr.

L),

perlakuan

perlakuan terbaik diantara perlakuan yang

rata-rata 2 gr, pada pemberian kulit kopi 180

melongena

bahwa

pupuk kulit kopi 180 gr menunjukkan

pada pemberian kulit kopi 150 gr diperoleh

bunga

Rata

1

pada pemberian kulit kopi 0 gr diperoleh

(Solanum

Jumlah

signifikan terhadap tinggi batang namun

>

berbeda nyata dengan perlakuan kontrol

yaitu pada taraf signifikan 5% yaitu 6,03 >

(K0) atau tanpa menggunakan pupuk kulit

3,48. Artinya bahwa signifikan atau ada

kopi. Hal ini disebabkan setiap tanaman

pengaruh yang nyata pemberian pupuk

memiliki batas kebutuhan unsur hara yang

limbah kulit kopi terhadap berat basah

berbeda-beda.

buah.

Kondisi tanah ideal untuk budidaya
terung adalah tanah lempung berpasir
7

dengan

kisaran

pH

6,5-7.

Terung

Jumlah bunga terung kopek
Hasil analisis perhitungan statistik

berproduksi maksimal pada kisaran suhu 22-

diperoleh

30°C. Tanaman terung kopek membutuhkan
ditanam

pada

musim

perlakuan

pemberian

pupuk kulit kopi 90 gr menunjukkan

sinar matahari yang cukup, oleh karena itu
cocok

bahwa

perlakuan terbaik diantara perlakuan yang

kemarau

(Soetasad, dkk, 2003, hal.3).

lainnya dan perlakuan kontrol.

Jumlah daun terung kopek
Hasil analisis perhitungan statistik

menghasilkan jumlah bunga yang lebih

diperoleh

banyak

bahwa

perlakuan

Perlakuan

pemberian

pemberian

dibandingkan

pada

kulit

kopi

perlakuan

pupuk dari kulit kopi 180 gr menunjukkan

kontrol. Pemberian pupuk organik terhadap

perlakuan terbaik dibandingkan perlakuan

tanaman mampu mempengaruhi muncul

lainnya dan kelas kontrol.

bunga

atau

bakal

bunga,

dikarenakan

Jadi dalam hal ini dapat diartikan

perlakuan dengan pemberian pupuk organik

batas pemberian pupuk dari kulit kopi yang

dapat meningkatkan kandungan organik

baik untuk pertumbuhan tanaman terung

tanah

kopek adalah 180 gr. Pada perhitungan

mempertahankan kesuburan tanah petani.

sehingga

menambahkan

dan

analisis statistik sederhana dan anova,

Pada penelitian ini jumlah pupuk

perlakuan 90 gr (A1), 120 gr (A2) dan 150

kopi yang wajar atau lebih baik untuk

gr (A3) tidak menunjukkan perbedaan

perkembangan jumlah bunga adalah 90 gr,

signifikan terhadap jumlah daun namun

karena memberi pengaruh yang lebih besar

berbeda dengan (A0) atau tanpa pupuk kulit

untuk jumlah bunga pada tanaman terung

kopi.

kopek ( Solanum melongena L).
Hal ini dikarenakan tanaman sangat

Jumlah berat basah buah terung kopek
Hasil analisis perhitungan statistik

memerlukan unsur hara yang cukup dalam
pertumbuahannya

agar

lebih

diperoleh

baik.

bahwa

perlakuan

pemberian

pupuk kulit kopi 90 gr menunjukkan

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat

perlakuan terbaik diantara perlakuan yang

bahwa semakin banyak kadar pemberian

lainnya dan perlakuan kontrol.

kulit kopi terhadap tanaman terung kopek

Pemberian pupuk kompos kulit kopi

maka semakin baik untuk pertumbuhan

berpengaruh nyata terhadap parameter berat

daun.

basah buah. Hal ini disebabkan kompos kulit
kopi dapat memperbaiki struktur tanah,
8

menyediakan unsur hara bagi tanaman

kualitasnya daripada tanaman yang dipupuk

sehingga tanaman dapat tumbuh secara

dengan pupuk kimia, seperti menghasilkan

optimal dan dapat memacu absorbsi air dan

panenan yang lebih tahan lama disimpan,

hara

memperluas

lebih berat dan lebih segar. Setiap tanaman

permukaan kontak antara akar dan tanah.

mempunyai kemampuan yang berbeda-beda

Hal ini juga sesuai dengan literatur yang

untuk

menyatakan

mendukung

karena

semakin

bahwa

limbah

kulit

kopi

kebutuhan

unsur

hara

pertumbuhan

yang
dan

memiliki kadar bahan organik dan unsur

perkembangan tanaman.

hara

untuk

terung kopek (Solanum melongena L)

memperbaiki sifat tanah (Pujianto, 2007,

membutuhkan penambahan pupuk dari kulit

hal.163).

kopi sebanyak 90 gr untuk membantu

yang

memungkinkan

Pemberian pupuk kulit kopi yang

perkembangan

pada tanaman

bunga

dan

agar

dapat memberi pengaruh lebih besar untuk

perkembangan bunga dan buah lebih baik

pertumbuhan berat basah adalah pada

dan jumlah yang lebih banyak. Jadi tanaman

jumlah 90 gr karena berdasarkan penelitian

terung kopek memerlukan tambahan pupuk

lapangan penelitian tanaman terung kopek

kulit

yang diberi pupuk 90 gr dapat mempercepat

perkembangan menjadi lebih baik dan

pertumbuhan

masa

menghasilkan kualitas buah terung kopek

panen dan juga berat basah buah terung

yang lebih banyak jika ingin pertumbuhan

kopek ( Solanum melongena L).

tinggi dan jumlah daun terung kopek lebih

buah,

mempercepat

kopi

sebanyak

90

gr

agar

dengan

baik maka dibutuhkan pupuk kulit kopi

menggunakan pupuk kulit kopi sangat baik,

sebanyak 180 gr. Karena jika tanaman

karena berasal dari alam dengan jumlah dan

kelebihan atau kekurangan unsur hara akan

jenis unsur hara yang terkandung secara

mengakibatkan

alami. Pupuk organik bermanfaat untuk

perkembangan tanaman menjadi tidak stabil

memperbaiki kesuburan tanah. Penggunaan

atau tidak sempurna.

Budidaya

terung

kopek

pertumbuahn

dan

pupuk organik juga tidak meninggalkan

Kandungan unsur hara dalam kulit

residu pada hasil tanaman sehingga aman

kopi terdiri dari Nitrogen, Fosfor dan

bagi manusia (Prianto, 2006, hal.20).

Kalium. Jika tanaman kekurangan unsur

Tanaman
kompos

juga

yang

dipupuk

cenderung

lebih

dengan

hara Fosfor maka akan mengakibatkan daun

baik

kecil, warna hijau keunguan, bagian tepi
9

coklat hangus dan daun lebih cepat rontok

Pemberian kulit kopi yang terbaik

dimulai dari daun tertua, bila kelebihan

untuk pertumbuhan tinggi batang dan jumlah

Fosfor akan mengakibatkan buah lebih cepat

daun dibutuhkan 180 gr, sedangkan untuk

busuk.

tanaman

perkembangan jumlah bunga dan jumlah

menyebabkan

berat basah buah terung kopek yaitu

pertumbuhan terhambat dan jika kekuranga

sebanyak 90 gr, karena jika tanaman

kalium maka menyebabkan pertumbuhan

kelebihan atau kekurangan unsur hara akan

mengalami

mengakibatkan

Selanjutnya

kelebihan

kalium

apabila
maka

defisiensi.

Selanjutnya

jika

pertumbuahn

dan

tanaman kekurangan Nitrogen maka akan

perkembangan tanaman menjadi tidak stabil

mengakibatkan warna daun menjadi pucat

atau tidak sempurna.

dan

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah

bila

kelebihan

Nitrogen

akan

mengakibatkan perkembangan bungan dan

diilakukan, penelitian berharap :

buah akan terhambat (Fahmi, 2013, hal.44).

1. Ada penelitian lebih lanjut dengan

Jadi pada pupuk kulit kopi 180 gr

jumlah kulit kopi yang berbeda untuk

tidak menghasilkan perkembangan bunga

mendapatkan hasil produksi yang

dan buah dengan baik karena berlebih unsur
hara

Nitrogen.

Sehingga

lebih maksimal sehingga penggunaan

untuk

kulit

perkembangan tanaman terung kopek pupuk

tanaman terung kopek sehingga kualitas
terung kopek menjadi lebih baik.

pengaruh

signifikan

dalam

memberi

2. Sebaiknya

pupuk

ini

dapat

digunakan

petani

agar

dapat

membantu

pertumbuhan

kopek

serta

dapat

terung

mengurangi

untuk

limbah sampah kulit kopi serta

kopek,

mengurangi pemakaian pupuk kimia.

dibuktikan dengan pemberian kulit kopi
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