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ABSTRAK
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberian bokasi kotoran sapi terhadap
pertumbuhan jagung manis (Zea mays saccharata), dan berat bokasi yang paling bagus untuk pertumbuhan jagung manis
(Zea mays Saccharata). Penelitian dimulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2013, di Desa Kendarom, Kecamatan
Kuaro, Kabupaten Tana Paser.
Penelitian ini adalah jenis eksperimen dengan menggunakan empat perlakuan dan satu kontrol. Rancangan
penelitian dengan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 5 pengulangan. Adapun masingmasing perlakuan yaitu P0 (300 gram/polybag), P1 (500 gram/polybag), P2 (400 gram/polybag), P3 (300 gram/polybag) dan
P4 (200 gram/polybag). Hasil pengamatan diambil setelah umur 10 hari, 20 hari dan 30 hari setelah tanam.
Hasil yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam yang kemudian dilanjutkan dengan uji BNT 5% dan 1%. Hasil
penelitian menunjukan pada pengamatan hari ke 10 untuk tinggi batang F hit (9,4) > Ftab (3,01 dan 4,77). Jumlah helai daun
Fhit (4,48) > Ftab (3,01 dan 4,77). Diameter batang Fhit (16,675) > Ftab (3,01 dan 4,77). Pengamatan pada hari ke 20 untuk
tinggi batang Fhit (32,72) > Ftab (3,01 dan 4,77). Jumlah helai daun Fhit (18,195) > Ftab (3,01 dan 4,77). Diameter batang Fhit
(25,304) > Ftab (3,01 dan 4,77). Pengamatan pada hari ke 30 untuk tinggi batang F hit (65,853) > Ftab (3,01 dan 4,77). Jumlah
helai daun Fhit (16,121) > Ftab (3,01 dan 4,77). Diameter batang Fhit (17,464) > Ftab (3,01 dan 4,77). Berdasarkan data
tersebut terbukti bahwa berbagai perlakuan atau banyaknya pupuk memberikan pengaruh yang nyata pada pertumbuhan
jagung manis. Perlakuan P2 dan P3 memberikan pengaruh yang nyata, dan perlakuan yang terbaik untuk pertumbuhan
jagung manis adalah perlakuan P3 (300 gram/polybag).
Kata kunci : bokasi kotoran sapi, hasil pertumbuhan, jagung manis
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of bokasi manure cow on the growth of sweet corn (Zea
mays saccharata). And heavy bokasi most good for the growth of Sweet Corn (Zea mays saccharata). Research began in
February and ending in June 2013, in the village of Kendarom, District Kuaro, Tana Paser.
This research is a type of experiment using four treatments and one control, stake experiment the randomized
block design (RBD) with 5 treatments and 5 repetition. As teach treatment is P 0 (300 gram/ polybag), P1 (500 gram/
polybag), P2 (400 gram/ polybag), P3 (300 gram/ polybag) and P4 (200 gram/ polybag). Observations taken after the age of
10 days, 20 days and 30 days after planting.
The results obtained were analyzed by analysis of variance followed by LSD 5% and 1%. The results showed the
stem observation days to 10 for showed higt growt F count (9,4) > Ftab (3,01 and 4,77). In observtion of amount of leaves
Fcount (4,48) > Ftab (3,01 and 4,77). In observation of the growth of stem diameter Fcount (16,675) > Ftab(3,01 and 4,77). The
results showed the stem observation days to 20 for showed higt growt F count (32,72) > Ftab(3,01 and 4,77). In observtion of
amount of leaves Fcount (18,195) > Ftab(3,01 and 4,77). ). In observation of the growth of stem diameter Fcount (25,304) >
Ftab(3,01 and 4,77). The results showed the stem observation days to 30 for showed high growth Fcount (65,853) > Ftab(3,01
and 4,77). In observtion of amount of leaves Fcount (16,121) > Ftab(3,01 and 4,77). ). In observation of the growth of stem
diametre Fcount (11,464) > Ftab(3,01 and 4,77). Days to 20 Fcount> Ftab and a day to 30 Fcount> Ftab. In observation of amount
of leaves to 10 day Fcount > Ftab, days to 20 Fcount > Ftab and a day to 30 Fcount > Ftab. In observation of the growth of stem
diametre to 10 Fcount > Ftab, days to 20 Fcount > Ftab and a day to 30 Fcount > Ftab. Based on these data proved that the various
treatments or many bokasi give real effect on the growth of sweet corn. P 2 and P3 treatments gave real effect, and the best
treatments for the growth of sweet corn is P3 treatment (300 g/ polybag).
Key words: bokasi manure cow, growth of sweet corn

Indonesia dikenal dengan negara agraris
berbagai macam tanaman bisa tumbuh subur

ditanah Indonesia. Seperti kacang-kacangan dan
biji-bijian. Setiap daerah mempunyai bahan
256

Jurnal ßIOêduKASI
Vol 2 No (2) Maret 2014

ISSN : 2301-4678

makanan pokok masing-masing, sehingga
banyak bermunculan tanaman kacang-kacangan
dan biji-bijian di tanah Indonesia. Tanaman
jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan
manusia ataupun hewan. Di indonesia jagung
merupakan makanan pokok kedua setelah padi,
penduduk beberapa daerah di Indonesia
(misalnya di Madura dan Nusa Tenggara).
Produksi jagung hingga kini di konsumsi oleh
manusia dalam berbagai bentuk penyajian.
Buah jagung yang masih muda , terutama jenis
jagung manis (Zea mays saccharata) sangat
disukai orang dan biasanya disajikan dalam
bentuk jagung rebus atau jagung bakar. Selain
itu juga sering dijumpai tepung jagung atau
tepung maizena dan minyak jagung (Agung,
2007).

Pupuk adalah bahan yang ditambahkan
ke dalam tanah untuk menyediakan unsur-unsur
esensial
bagi
pertumbuhan
tanaman.
Penggolongan pupuk umumnya didasarkan
pada sumber bahan yang digunakan, cara
aplikasi, bentuk dan kandungan unsur haranya.
Berdasarkan sumber bahan yang digunakan
pupuk dibedakan menjadi pupuk organik dan
pupuk anorganik. Pupuk organik padat adalah
pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya
terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa
tanaman, kotoran hewan dan kotoran manusia
yang berbentuk padat. Pupuk bokasi kotoran
ternak adalah pupuk yang bahan dasarnya
berasal dari kotoran dan urine ternak.
Umumnya, hampir semua kotoran hewan dapat
digunakan sebagai bokasi. Namun kotoran
hewan seperti kambing, sapi, domba dan ayam
merupakan kotoran yang paling sering
digunakan untuk dijadikan pupuk bokasi. Pupuk
bokasi tidak hanya membantu pertumbuhan,
tetapi juga dapat membantu menetralkan racun
logam berat di dalam tanah, memperbaiki
struktur tanah, membantu penyerapan hara dan
mempertahankan suhu tanah (Sukamto, 2007).

Produksi jagung di kalimantan timur
pada tahun 2012 mengalami kenaikan hingga
sebesar 6,46 % yakni 7.340 ton jagung pipilan
kering namun masih jauh dari produksi 2010.
Pada tahun 2011 seperti produksi pada 2010
sebesar 11.994 ton pipilan kering (Ghofar,
2012). Ada banyak manfaat yang dapat dipetik
dari limbah ternak, apalagi limbah tersebut
dapat diperbaharui selama ada ternak.
Mengolah kotoran sapi hingga menjadi pupuk
secara alami prosesnya berjalan sangat lama
antara 4-6 bulan sampai siap digunakan. Untuk
mempercepat proses pembuatan pupuk maka
dilakukan pembuatan bioaktivator. Bioaktivator
berfungsi
untuk
mempercepat
proses
pembuatan pupuk.

Ciri pupuk bokasi kotoran sapi yang
telah siap digunakan adalah dingin, remah,
wujud aslinya sudah tidak tampak dan baunya
telah jauh berkurang. Jika belum memiliki ciriciri tersebut, pupuk bokasi kotoran belum siap
di gunakan (Sukamto, 2007).
Kegunaan dari mikroorganisme yang
terdapat dalam EM4 (Effective Microorganism
4) menciptakan populasi mikroflora yang baik
bagi tanah yang akan membusukan materimateri organik dari sampah (contohnya sampah
hasil panen, kotoran binatang, jerami yang
setengah busuk, sampah makanan) dan
meningkatkan kualitas tanah. Bakteri EM4
(Effective Microorganism 4) mengandung
spesies-spesies
mikroorganisme
tertentu
termasuk bakteri fotosintesis dan asam laktat,
ragi dan jamur fermentasi (Krida, 2011).

Bioaktivator yaitu cara mengkorversikan
bahan-bahan organik menjadi bahan yang telah
dirombak lebih sederhana dengan menggunakan
aktifitas mikrobakteria, semacam perombakan
yang terjadi pada bahan organik dalam tanah
oleh bakteri tanah dengan EM4 (Effective
Microorganism 4) sebagai sumber bakteri yang
banyak di gunakan di dalam proses pembuatan
bokasi. Media ini akan membantu pembuatan
pupuk menjadi lebih singkat, mudah dan
berkualitas baik. Berbagai jenis EM4 (Effective
Microorganism 4) memang telah tersedia di
pasaran. Bahan aktivator yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah bakteri EM 4
(Effective Microorganism 4).

Pemberian
pupuk
organik
akan
menambah unsur hara yang dibutuhkan dalam
pertumbuhan tanaman. Memang persentase
unsur hara yang bertambah dari pupuk organik
masih lebih kecil dibanding pupuk organik
secara umum, fungsi pupuk organik yaitu
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kebutuhan
tanah
bertambah.
Adanya
penambahan unsur hara, humus dan bahan
organik kedalam tanah menimbulkan efek
residu, yaitu berpengaruh dalam jangka panjang
sifat fisik dan kimia tanah diperbaiki.
Pemberian pupuk organik menyebabkan
terjadinya perbaikan struktur tanah. Sifat
biologi tanah dapat diperbaiki dan mekanisme
jasad renik yang ada menjadi hidup (Ayub,
2010).

Microorganism 4), penanaman jagung manis
(Zea mays saccharata) dan pengukuran
pertumbuhan tinggi batang; jumlah helai daun
serta diameter batang.
Sebelum memulai pembuatan pupuk
bokasi kotoran sapi, langkah pertama yang
dilakukan adalah membuat bakteri EM4
(Effective Microorganism 4). Bakteri EM4
(Effective Microorganism 4) dibuat dengan cara
mencampurkan 5 sendok bioaktivator EM4
(Effective Microorganism 4) dengan 10 liter
air,15 liter air, dan 20 liter air .

METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan dari bulan
Februari sampai Juni, terhitung dari persiapan
bahan hingga pengambilan data terakhir.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kendarom
RT.01 Kecamatan Kuaro Kabupaten Tana
Paser.
Penelitian ini termasuk penelitian
eksperimen teknik Rancangan Acak Kelompok
(RAK). Kemudian data-data yang diperoleh
dianalisis secara sistematis berdasarkan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan
menggunakan analisis sidik ragam. Perlakuan
dalam penelitian ini adalah pemberian kotoran
sapi sebanyak 5 perlakuan yakni: pemberian
bokasi pupuk kandang sapi dengan jumlah 300
gr/ polybag (kontrol semua berisi pupuk), 500
gr/ polybag, 400 kg/ polybag, 300 kg/ polybag
dan 200 kg/ polybag. Pengulangan dilakukan
sebanyak 5 kali.

Setelah bakteri EM4 (Effective
Microorganism 4) siap, maka pembuatan bokasi
kotoran sapi dapat dilakukan. Proses pembuatan
bokasi ini dilakukan dalam tiga perlakuan
dengan pemberian dosis bakteri EM4 (Effective
Microorganism 4) yang berbeda pada setiap
bahan yaitu: bakteri EM4 sebanyak 10 liter,
bakteri EM4 sebanyak 15 liter dan bakteri EM4
sebanyak 20 liter.
Pada tahap penanaman jagung manis
tanah dari lokasi 5 kg di campur dengan
masing-masing berat bokasi (500 gr, 400 gr,
300 gr dan 200 gr) untuk media tanam kontrol
tidak perlu di tambah apapun hanya di siram
dengan air. Di campur di pot sebagai media
tanam lalu siram dengan air sebelum ditanami
benih jagung.
Setelah proses penenaman jagung manis,
dilanjutkan dengan tahap pengukuran yang
diukur meliputi pertumbuhan tinggi batang
dalam satuan cm yang diukur menggunakan
mistar (setelah 10 hari penanaman), jumlah
helai daun (setelah 20 hari penanaman), serta
pertambahan
diameter
batang
diukur
menggunakan auksanometer (setelah 30 hari
penanaman).

Parameter
yang
diamati
yaitu
pertambahan tinggi batang, pertambahan jumlah
helai daun dan pertambahan diameter batang
yang diamati dalam 10 hari, 20 hari dan 30 hari
setelah penanaman jagung.
Alat dan bahan yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain: tempat pembuatan
pupuk (sebaiknya ada naungan), sekop,
cangkul, terpal, alat timbang, poly bag
25
buah, ember, kamera mistar, auksanometer,
kotoran sapi yang bercampur dengan urine 7 kg,
bioaktivator EM4
, dedak 7 kg, sekam padi
7 kg, air 35 liter, gula putih 20 sendok dan bibit
jagung manis (Zea mays saccharata).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertumbuhan tinggi batang jagung manis
(Zea mays saccharata)
Hasil penelitian pertambahan tinggi
batang jagung manis (Zea mays saccharata) 10,
20 dan 30 hari setelah tanam (cm) terlihat ratarata pertambahan tinggi batang ada pada P3
yaitu 8,2 cm; 16,6 cm dan 32,2 cm sedangkan

Penelitian
ini
dilakukan
dengan
beberapa tahap, diantaranya pembuatan bakteri
EM4 (Effective Microorganism 4), pembuatan
bokasi kotoran sapi dengan EM4 (Effective
258
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rata-rata terendah ada pada P0 yaitu 3,4 cm; 4,4
cm dan 5,18 cm.

(4,48) > Ftab (3,01 dan 4,77) 10 hari setelah
tanam, Fhit (18,195) > Ftab (3,01 dan 4,77) 20
hari setelah tanam dan Fhit (16,121) > Ftab (3,01
dan 4,77) 30 hari setelah tanam, yang berarti
bahwa ada pengaruh bokasi kotoran sapi
terhadap pertambahan pertambahan jumlah
helai daun jagung manis.

Setelah
didapatkan
rata-rata
pertambahan tinggi batang jagung manis pada
tiap
perlakuan,
selanjutnya
dianalisis
menggunakan sidik ragam, dimana hasil Fhit
(9,4) > Ftab (3,01 dan 4,77) 10 hari setelah
tanam, Fhit (32,72) > Ftab (3,01 dan 4,77) 20 hari
setelah tanam dan Fhit (65,853) > Ftab (3,01 dan
4,77) 30 hari setelah tanam, yang berarti bahwa
ada pengaruh bokasi kotoran sapi terhadap
pertambahan tinggi batang jagung manis.

RATA-RATA PERTUMBUHAN HELAI
DAUN JAGUNG MANIS

RATA-RATA PERTUMBUHAN
TINGGI BATANG JAGUNG MANIS

P0

P1

P2

P3

P4

Gambar 2. Diagram rata-rata pertumbuhan helai
daun jagung manis
P0

P1

P2

P3

Keterangan :
Biru : diagram tinggi batang hari ke-10
Merah : diagram tinggi batang hari ke-20
Hijau : diagram tinggi batang hari ke-30

P4

Gambar 1. Diagram rata-rata pertumbuhan tinggi
batang jagung manis

Keterangan :
Biru : diagram tinggi batang hari ke-10
Merah : diagram tinggi batang hari ke-20
Hijau : diagram tinggi batang hari ke-30
2.

3.

Pertumbuhan jumlah diameter batang
jagung manis (Zea mays saccharata)

Hasil penelitian pertumbuhan jumlah
diameter batang jagung manis (Zea mays
saccharata) 10 dan 30 hari setelah tanam
(diameter) terlihat rata-rata pertambahan jumlah
diameter batang rata-rata tertinggi ada pada P3
yaitu 2,0 dan 3,4 sedangkan rata-rata terendah
ada pada P0 yaitu 1,1 dan 1,6. Serta
pertumbuhan jumlah diameter batang jagung
manis (Zea mays saccharata) 20 hari setelah
tanam (diameter) terlihat rata-rata pertambahan
jumlah diameter batang rata-rata tertinggi ada
pada P2 yaitu 2,7 diameter sedangkan rata-rata
terendah ada pada P0 yaitu 1,5 diameter.

Pertumbuhan jumlah helai daun jagung
manis (Zea mays saccharata)

Hasil penelitian pertambahan jumlah
helai daun jagung manis (Zea mays saccharata)
10 dan 30 hari setelah tanam terlihat rata-rata
pertambahan jumlah helai daun rata-rata
tertinggi ada pada P2 yaitu 3,8 helai 7,4 dan
helai P0 yaitu 2,8 helai dan 3,5 helai. Serta
pertambahan jumlah helai daun jagung manis
(Zea mays saccharata) 20 hari setelah tanam
(cm) terlihat bahwa rata-rata tertinggi ada pada
P3 yaitu 5,6 helai sedangkan rata-rata terendah
ada pada P0 yaitu 2,6 helai.

Setelah
didapatkan
rata-rata
pertambahan jumlah diameter batang jagung
manis pada tiap perlakuan, selanjutnya
dianalisis menggunakan sidik ragam dimana
hasil Fhit (16,675) > Ftab (3,01 dan 4,77) 10 hari
setelah tanam, Fhit (25,304) > Ftab (3,01 dan

Setelah
didapatkan
rata-rata
pertambahan jumlah helai daun jagung manis
pada tiap perlakuan, selanjutnya dianalisis
menggunakan sidik ragam dimana hasil Fhit
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4,77) 20 hari setelah tanam dan Fhit (17,464) >
Ftab (3,01 dan 4,77) 30 hari setelah tanam.

jagung manis (Zea mays saccharata) dalam
proses pertumbuhan. Sedangkan dugaan kenapa
perlakuan P0 (kontrol) memiliki pertumbuhan
yang paling lambat yaitu karena media pupuk
yang digunakan memiliki terlalu banyak unsur
hara sehingga pertumbuhan tanaman menjadi
tidak optimal. Hal ini sesuai dengan apa yang
disampaikan oleh Lakitan (2001), yang
menyatakan bahwa jika ketersediaan unsur hara
kurang atau berlebih dari jumlah yang
dibutuhkan tanaman, maka tanaman akan
terganggu metabolismenya.

RATA-RATA PERTUMBUHAN
DIAMETER BATANG JAGUNG
MANIS

P0

P1

P2

P3

Gejala kekurangan unsur hara dapat
berupa pertumbuhan tanaman yang terhambat
dan mengakibatkan tanaman menjadi kerdil.
Sedangkan tanaman yang diberi bokasi
mendapatkan tambahan unsur hara yang
berguna bagi tumbuhan dalam proses
pertumbuhan. Terutama N (nitrogen) yang
terdapat pada pupuk kandang sapi yang dapat
mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman.
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan
Hardjowigeno (1987), yang menyatakan bahwa
Nitrogen berfungsi
untuk
memperbaiki
pertumbuhan vegetatif tanaman. Sehingga
dengan tersedianya N yang cukup pada tanah
akan memenuhi kebutuhan tanaman sehingga
tanaman dapat tumbuh dengan optimal.

P4

Gambar 3. Diagram rata-rata pertumbuhan diameter
batang jagung manis

Keterangan :
Biru : diagram tinggi batang hari ke-10
Merah : diagram tinggi batang hari ke-20
Hijau : diagram tinggi batang hari ke-30
Perlakuan P3 menjadi perlakuan terbaik
karena ada dugaan unsur hara yang di sediakan
oleh bokasi perlakuan P3 sudah memenuhi
kebutuhan dari tanaman jagung manis (Zea
mays saccharata), sehingga tanaman tersebut
mengalami pertumbuhan yang optimal.
Sedangakan perlakuan P3 menyediakan unsur
hara yang lebih dari jumlah yang dibutuhkan
oleh jagung manis (Zea mays saccharata),
pertumbuhan tanaman tetap optimal tetapi tidak
berbeda nyata dengan perumbuhan dari
perlakuan P3. Ada dugaan unsur hara yang
berlebih tersebut disimpan sebagai cadangan
dalam persiapan pembentukan bunga.

Perakaran tanaman juga memiliki peran
yang sangat penting dalam proses pertumbuhan,
sebab akar yang bertugas menyerap unsur hara
yang ada pada tanah. Hal ini sesuai dengan
yang disampaikan Buckman dan Brady (1982),
yang menyatakan bahwa sistem perakaran
tanaman sangat menentukan proses penyerapan
unsur hara, morfologi sistem perakaran yang
sudah sempurna akan menyebabkan penyerapan
unsur hara menjadi optimal dan sebaliknya jika
morfologi sistem perakaran tanaman belum
sempurna akan menyebabkan penyerapan unsur
hara tidak maksimal. Disini peran P bagi
tanaman, kandungan fosfor dari bokasi
merangsang pertumbuhan akar sehingga
pertumbuhan akar pada tanaman menjadi
optimal dan penyerapan unsur hara pada tanah
dapat berjalan dengan baik. Pertumbuhan daun
juga terjadi pada pertumbuhan vegetatif, yang
mana pertumbuhan daun memerlukan N yang
cukup, ketersediaan N yang diberikan oleh

Unsur Nitrogen (N) berlebihan yang
disediakan oleh bokasi juga kurang bagus bagi
tanaman, sebab pemberian N yang berlebih
akan mempengaruhi perkembangan susunan
akar, yakni akar menjadi lebih panjang dan
lebih dalam masuk ke dalam tanah. Oleh karena
itu, dalamnya masuknya susunan akar kedalam
tanah yang tidak sepadan dengan kesuburan
pada bagian atas tanah, maka tanaman dalam
keadaan demikian akan lebih lekas kekeringan.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
perlakuan P3 adalah perlakuan terbaik untuk
menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh
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membuat

SARAN
Diharapkan masyarakat dapat mengolah
limbah kotoran sapi menjadi pupuk alternatif
yang bebas bahan kimia. Penelitian ini dapat
dijadikan sebagai referensi dan penunjang mata
kuliah bakteriologi.

EM4 (Effective Microorganism 4) yang
diberikan saat proses pembuatan bokasi juga
berpengaruh pada pertumbuhan jagung manis.
EM4 (Effective Microorganism 4) digunakan
untuk mempercepat proses fermentasi dengan
bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme yang
terdapat pada EM4 (Effective Microorganism 4)
bersifat baik untuk tanaman dan tanah, sehingga
dengan adanya campuran EM4 (Effective
Microorganism 4) struktur tanah menjadi lebih
baik dan meningkatkan unsur N dan P pada
tanah. Saat proses fermentasi terjadi
mikroorganisme menguraikan semua unsur
yang terdapat pada Jagung Manis (Zea mays
saccharata) menjadi unsur hara yang
bermanfaat bagi tanah. Hasil dari fermentasi
membuat semua unsur hara yang terkandung
pada bokasi kotoran sapi menjadi mudah di
serap oleh tanaman.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
data serta pembahasan yang telah penulis
lakukan pada pengaruh bokasi kotoran sapi
terhadap pertumbuhan jagung manis maka
dapat disimpulkan bahwa: (1) bokasi kotoran
sapi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
jagung manis (Zea mays saccharata) dan (2)
berat bokasi kotoran sapi sapi terbaik untuk
pertumbuhan jagung manis (Zea mays
saccharata) adalah 300 gr/polybag.
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