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Abstrak
Bunga pukul delapan (Turnera subulata) merupakan tanaman hias, tanaman refugia dan juga
tanaman obat yang berasal dari Hindia Barat. Penggunaan komposisi media tanam dengan
bahan organik dapat meningkatkan budidaya bunga pukul delapan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh perbandingan komposisi media tanam terbaik dengan
pemberian tanah inceptisol, pupuk kandang sapi dan sekam fermentasi. Penelitian dilaksanakan
selama bulan Mei – Agustus 2021 di Screen House Lantai 3 Gedung C Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan
rancangan acak kelompok lengkap (RAKL) satu faktor, yaitu perbandingan komposisi media
tanam (tanah : pupuk kandang sapi : sekam fermentasi) 1:2:2, 1:2:1, 1:1:1, 1:3:1, 1:1:3, 2:1:1
dan kontrol sebanyak 3 kali pengulangan. Parameter pengamatan meliputi tinggi tanaman,
diameter batang, jumlah daun dan jumlah bunga. Analisis data menggunakan sidik ragam
dengan taraf 5%, dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tanah inceptisol, pupuk kandang
sapi dan fermentasi sekam dosis 1:1:1 menghasilkan tinggi tanaman, diameter batang dan
jumlah daun yang lebih tinggi dibanding dosis lainnya.
Kata kunci: bunga pukul delapan (Turnera subulata J.E Smith), pupuk kandang sapi, sekam
fermentasi, tanah Inceptisol

Pendahuluan
Indonesia memiliki tanaman yang dapat dikategorikan sebagai tanaman hias dan tanaman
obat salah satu contohnya yaitu bunga pukul delapan. Bunga pukul delapan (Turnera subulata)
merupakan tanaman hias yang berasal dari Hindia Barat. Tanaman ini dapat ditemukan pada
ketinggian 10-250 mdpl di atas permukaan laut. Bunga pukul delapan banyak dijumpai di
daerah Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Bunga pukul delapan pada umumnya tumbuh liar dan
berkelompok.
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Bunga pukul delapan memiliki banyak manfaat dalam dunia kesehatan maupun pertanian.
Pada bidang pertanian, bunga pukul delapan sebagai tanaman refugia di perkebunan kelapa
sawit. Menurut And dan Bahadur (1984). Bunga T. subulata memiliki warna yang mencolok
dan nektarnya. Pada bidang kesehatan bagian daun bunga pukul delapan sering digunakan
sebagai obat untuk mengatasi gangguan pencernaan dan bengkak memar. Menurut Dalimartha
(2003), bunga pukul delapan dikenal sebagai tanaman obat karena pada daun dan batangnya
mengandung saponin, polifenol dan flavonoid. Ekstrak daun bunga pukul delapan memiliki
kandungan antioksidan yang tinggi dan memiliki banyak manfaat (Souza et al., 2016).
Keberhasilan perbanyakan bunga pukul delapan dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara
dan bahan organik di dalam tanah. Unsur hara yang tersedia dalam tanah umumnya berjumlah
sedikit, padahal tanaman membutuhkan unsur hara tinggi sehingga perlunya pemberian pupuk.
Pupuk tidak hanya berperan sebagai pemasok unsur hara tetapi dapat memperbaiki sifat fisik,
biologi, dan kimiawi tanah. Menurut Libing et al. (2017), pemberian pupuk bermanfaat bagi
pertumbuhan dan produksi akar-akar cabang tanaman. Oleh karena itu, perlu diupayakan
peningkatan budi daya bunga pukul delapan dengan penambahan pupuk organik. Pupuk yang
digunakan dapat berupa pupuk kandang dan pupuk organik dari sekam padi. Pupuk kandang
berasal dari pengomposan kotoran sapi , pupuk ini memiliki beberapa manfaat seperti
menambah unsur hara tanaman. Pupuk kandang sapi menambah unsur hara bagi tanaman dan
mengembangkan kehidupan mikroorganisme di dalam tanah. keunggulan pupuk kandang sapi
yaitu kadar seratnya yang tinggi, mengandung unsur hara makro dan mikro, serta dapat
memperbaiki daya serap air pada tanah (Hartatik et al., 2015).
Pupuk organik lainnya yaitu pupuk yang berasal dari sekam padi. Sekam padi
merupakan hasil sampingan penggilingan padi dan keberadaannya cukup berlimpah karena
berasal dari beras. Sekam merupakan biomassa yang digunakan untuk bahan baku industri,
pakan ternak dan media tanam (Sofhia et al., 2020). Fermentasi sekam merupakan hasil
fermentasi sekam dengan campuran EM4/pupuk hayati dan molase. Fermentasi sekam belum
familiar di kalangan petani karena biasanya hanya menggunakan arang sekam atau sekam
secara langsung tanpa melalui proses pengolahan/fermentasi terlebih dahulu. Fermentasi pada
sekam dibutuhkan untuk membuat nutrisi di dalam sekam padi lebih baik. Oleh karena itu, jika
sekam tanpa diolah/fermentasi terlebih dahulu akan merugikan tanaman karena dapat
berpotensi sebagai habitat jamur. Hal ini sangat merugikan karena jamur cenderung bersifat
saprofit atau bahkan parasite yang seringkali menyebabkan busuk akar. Tanaman yang diberi
fermentasi sekam memiliki pengaruh baik pada pertumbuhan (Sinaga 2016).
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Manfaat sekam dan pupuk kandang sapi yang mampu memperbaiki kondisi fisik, kimia,
dan biologi tanah dapat digunakan meningkatkan pertumbuhan bunga pukul delapan.
Kombinasi sekam dan pupuk kandang sapi yang mampu menjaga kelembaban tanah dan
menyediakan unsur hara diharapkan dapat memperbaiki kondisi tanah. Oleh karena itu, perlu
dilakukan penelitian baru tentang Pengaruh komposisi media tanam terhadap pertumbuhan
bunga pukul delapan (Turneta subulata J.E Smith).

Metode
Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei - Agustus 2021 di Screen House Gedung C,
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS). Alat yang digunakan dalam penelitian
yaitu botol plastik, pot ukuran 10 cm, gunting, penggaris, jangka sorong, gembor, timbangan
analitik, timbangan digital, cetok, polybag, selotip, dan tong. Bahan yang digunakan dalam
penelitian adalah pasir malang, tanah, air, pupuk kandang, sekam fermentasi, dan bunga pukul
delapan. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok
Lengkap (RAKL) terdiri atas satu faktor. Faktor komposisi media tanam dengan 7 taraf
perlakuan, sehingga terdapat 21 satuan percobaan. Perlakuan komposisi media tanah inceptisol,
pupuk kandang sapi dan sekam fermentasi yaitu kontrol 1 liter tanah inceptisol, 1:2:2, 1:2:1,
1:1:1,1:3:1, 1:1:3 dan 2:1:1.

Hasil dan Pembahasan
1. Tinggi tanaman
Uji DMRT (Tabel 1) menunjukkan bahwa perlakuan 1: 1: 3 merupakan perlakuan yang
menunjukkan rata-rata tinggi tanaman terendah yaitu 7,66 cm di umur 56 HST, sedangkan
nilai terbesar terdapat pada perlakuan 1: 1: 1 yang mampu meningkatkan tinggi tanaman
sebesar 2,63% dengan rata – rata tinggi tanaman 27,66 cm. Pertambahan tinggi tanam
dikarenakan media tanam yang digunakan seimbang, penambahan pupuk kandang dan
sekam fermentasi pada tanah inceptisol meningkatkan kadar unsur hara seperti kandungan
N,P, K dan bahan organik. Menurut Yuniarti et al. (2019), tanah inceptisol memerlukan
masukkan anorganik dan organik berupa pemupukan berimbang, sisa panen ke dalam
pengolahan tanah, pemberian pupuk kandang dan hijau. Sipayung dan Girsang (2020)
menambahkan bahwa pemberian pupuk kandang sapi menghasilkan kadar hara N yang
tinggi dan meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman semakin tinggi.
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Tabel 1. Tinggi tanaman bunga Pukul Delapan pada perlakuan komposisi media tanam pada
berbagai umur pengamatan (cm)
Perlakuan Tanah:
Umur Tanaman (HST)
Pupuk Kandang Sapi:
Sekam Fermentasi
14
28
42
56
Kontrol
5,93
7,63a
8,53ab
10,50a
1:2:2
7,48
10,16ab
15,50bcd
22,16bc
1:2:1
8,83
12,16ab
19,50cd
26,60c
1:1:1
8,93
14,33b
21,73d
27,66c
1:3:1
7,66
11,13ab
18,16cd
23,50bc
1:1:3
6,1
7,03a
7,70a
7,66a
2:1:1
7,23
9,93ab
13,50ab
18,33b
Keterangan: Angka dalam kolom dengan diikuti huruf pada kolom yang sama
menunjukkan berbeda tidak nyata pada Uji DMRT taraf 5%
2. Jumlah Daun
Tabel 2. Jumlah daun tanaman Bunga pukul delapan pada perlakuan komposisi media tanam
pada berbagai umur pengamatan
Perlakuan Tanah:
Pupuk Kandang Sapi:
Sekam Fermentasi

14

28

Kontrol

12,67

13,33

18,33a

24,33ab

1:2:2

12,00

17,00

54,00bc

110,67cd

1:2:1

15,00

22,67

74,00c

155,00de

1:1:1

13,33

22,67

84,33c

174,67e

1:3:1

13,67

30,00

74,67c

134,00de

1:1:3

11,67

31,33

15,33a

14,00a

Umur Tanaman (HST)
42

56

13,67
32,00
35,00ab
74,67bc
2:1:1
Keterangan: Angka dalam kolom dengan diikuti huruf pada kolom yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada Uji DMRT taraf 5%
Uji DMRT (Tabel 2) menunjukkan bahwa perlakuan 1: 1: 1 menghasilkan nilai
terbesar dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini dikarenakan pupuk kandang sapi dapat
memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur sehingga meningkatkan pertumbuhan
tinggi tanaman dan jumlah daun. Menurut Amir et al. (2017), perlakuan pupuk kandang
kotoran sapi menghasilkan jumlah daun terbanyak dibandingkan pupuk kandang lainnya.
Adanya penambahan pupuk kandang dan sekam fermentasi sebagai bahan organik yang
memiliki mikroorganisme positif yang berasalkan dari proses fermentasi, kedua media
tanam ini meningkatkan kandungan mikroorganisme di dalam tanah sehingga meningkatkan
kesuburan tanah dan membantu ketersediaan hara yang berpengaruh baik pada pertumbuhan
tanaman. Pada dasarnya bahan organik digunakan tanaman untuk pembentukan zat hijau
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daun, meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan meningkatkan produksi organik yang
bersumber dari pupuk organik karena kadar organik yang tinggi mendorong pertumbuhan
tanaman diatas tanah (Gole et al., 2019). Hal ini sesuai dengan hasil studi yang dilakukan
oleh Setiono dan Azwarta (2020) bahwa semakin tinggi tanaman maka semakin banyak
jumlah daun, hal ini dikarenakan daun tumbuh di setiap ruas batang tanaman.
3. Diameter Batang
Tabel 3. Diameter batang tanaman bunga pukul delapan pada perlakuan komposisi media
tanam (mm)
Perlakuan Tanah:
Pupuk Kandang Sapi:
Sekam Fermentasi

14

28

42

56

Kontrol

1,96

2,00

1,76a

2,23ab

1:2:2

2,06

2,03

2,53bc

3,23cd

1:2:1

1,96

2,10

2,70bc

3,73cd

1:1:1

2,30

2,10

3,00c

3,90d

1:3:1

2,00

2,13

2,50bc

3,66cd

1:1:3

1,90

2,23

2,06ab

2,03a

Umur Tanaman (HST)

2,03
2,36
2,40bc
2,96bc
2:1:1
Keterangan: Angka dalam kolom dengan diikuti huruf pada kolom yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada Uji DMRT taraf 5%
Uji DMRT (Tabel 3) menunjukkan perlakuan komposisi media memberikan pengaruh
terhadap diameter batang tanaman bunga pukul delapan pada pengamatan 42 HST dan 56
HST. Nilai hasil rata-rata diameter batang tertinggi yaitu pada perlakuan 1:1:1 dengan hasil
3,90 mm yang berhasil menaikkan nilai sejumlah 1,67 mm dari kontrol. Perbedaan nilai
diameter batang dipengaruhi oleh unsur K yang terdapat pada tanaman. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Fitri et al. (2017) unsur K dapat menguatkan vigor tanaman sehingga dapat
mempengaruhi besar diameter batang. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi
pertumbuhan diameter batang yaitu jenis tanah, cahaya matahari, suhu, ketersediaan air.
Hasil rata-rata diameter batang terendah yaitu pada nilai 2,03 mm yang disebabkan oleh
kekurangan air pada media karena ketersediaan air merupakan faktor yang mempengaruhi
diameter batang. Ketersediaan air berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan diameter
batang tanaman(Ahmed et al., 2017).
4. Jumlah Bunga
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Tabel 4. Jumlah bunga pada tanaman bunga pukul delapan perlakuan komposisi media
tanam (buah)
Perlakuan Tanah:
Pupuk Kandang Sapi:
Sekam Fermentasi

Jumlah Bunga
0,33a
7,33a
7,33a

Kontrol
1:2:2
1:2:1

11,00a
13,00a
1:3:1
0,00a
1:1:3
2,00a
2:1:1
Keterangan: Angka dalam kolom dengan diikuti huruf pada kolom yang sama
menunjukkan berbeda tidak nyata pada Uji DMRT taraf 5%
1:1:1

Uji DMRT (Tabel 4) menunjukkan bahwa pemberian komposisi media tanam pada
tanaman bunga pukul delapan tidak berpengaruh pada jumlah bunga tanaman. Nilai hasil
rata-rata bunga tertinggi yaitu 13 buah pada perlakuan 1:3:1 kemudian diikuti oleh perlakuan
1:1:1 sejumlah 11 buah. Kondisi ini dikarenakan penyerapan unsur hara terutama fosfor
untuk bunga tidak terlalu berbeda. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saputra et al. (2019)
bahwa unsur P pada tanaman mendorong pembungaan karena berperan dalam metabolisme
karbohidrat sebagai fungsi regulator dalam hasil fotosintesis antara sumber dan organ
reproduksi. Faktor lingkungan seperti kecukupan cahaya matahari dan unsur hara
mempengaruhi proses pembungaan. Kecukupan cahaya matahari berhubungan dengan
fotosintesis sebagai sumber energi, sedangkan unsur hara dalam tanah berguna untuk suplai
energi serta bahan pembangun bagi proses pembentukan dan perkembangan bunga
(Nurtjahjaningsih et al., 2012).

Kesimpulan dan Saran
Perbandingan komposisi media tanam tanah, pupuk kandang sapi dan sekam fermentasi
1:1:1 berhasil meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang.
Perlu adanya kajian lebih lanjut dengan perbandingan yang berbeda pada tanaman yang sama
maupun jenis tanaman yang berbeda untuk mendapatkan perbandingan terbaik dari komposisi
media tanam tanah, pupuk kandang sapi dan sekam fermentasi.
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