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Abstrak. Provinsi Jambi  memiliki durian yang khas yaitu durian varietas Selat dan telah 

ditetapkan sebagai varietas unggul lokal. Salah satu upaya meningkatkan kualitas dan 

pertumbuhan taaman durian, dengan memberikan pupuk hijau yang kaya akan unsur hara 

seperti tumbuhan enceng gondok (Eichhornia crassipes Solms,). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai dosis pupuk hijau enceng gondok 

(Eichhornia crassipes Solms.) terhadap pertumbuhan bibit durian (Durio zibethinus Murr.) 

dan untuk memperoleh dosis pupuk hijau enceng gondok (Eichhornia crassipes Solms.) 

yang memberikan pengaruh paling baik terhadap pertumbuhan bibit durian (Durio 

zibethinus Murr.). Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan pemberian dosis pupuk hijau enceng 

gondok (Eichhornia crassipes Solms.) yang terdiri dari 5 taraf yaitu 0 g, 10 g, 20 g, 30 g, 

dan 40 g. Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Parameter yang diamati adalah 

pertambahan tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, warna daun,  berat basah tanaman dan  

berat kering tanaman. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik melalui Analisis Of 

Variance (ANOVA), apabila terdapat pengaruh antar perlakuan maka dilanjutkan dengan 

uji Duncan Multiple Range Test (DNMRT) pada taraf nyata 5%. Hasil analisis ragam 

(ANOVA) menunjukkan bahwa dosis pupuk hijau enceng gondok (Eichhornia crassipes 

Solms.) hanya berpengaruh terhadap berat kering  bibit durian (Durio zibethinus Murr. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dosis pupuk hijau 

enceng gondok (Eichhornia crassipes Solms.) terhadap pertumbuhan bibit durian (Durio 

zibethinus Murr.). Dosis yang terbaik adalah  dosis 20 g dengan rata-rata 9,97 g. Disarankan 

untuk menggunakan pupuk hijau enceng gondok dengan dosis 20 g/tanaman pada media 

tanam agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan kualitas bibit durian. 

 

 Kata kunci: pupuk hijau, enceng gondok, durian, Durio zibethinus Murr. 
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Abstract. Jambi province having durian that is distinctive namely durian varieties the Selat 

and was appointed a local superior varieties. One effort to improve the quality of and growth 

plants durian, by giving green manure which is rich nutrients namely hyacinth (Eichhornia 

crassipes Solms.). Research aims to understand the influence of the provision of various 

doses of green manure hyacinth (E. crassipes Solms.) on the growth of seedling durian 

(Durio zibethinus Murr.) as well as to obtain a dose of green manure hyacinth (E. crassipes 

Solms.), that  provides the influence of the best on the growth seedling of durian (Durio 

zibethinus Murr.). The research is experiments with  Compleks Randomized Design (CRD) 

treatment with the provision of a dose of green manure hyacinth (E. crassipes Solms.) 

consisting of 5 levels of namely 0 g , 10 g , 20 g , 30 g , and 40 g. Every treatment repeated 

as many as five times. Parameter that observed are: plant height, number of leaves, broad 

leaves, colored leaves, fresh weight and dry weight. The data was  analyzed  by Analysis Of 

Variance (ANOVA), if there was the influence of between treatment and continued by  

Duncan Multiple Range Test (DMRT) 5% the first. The results of this research shows that a 

dose of green manure hyacinth (E. crassipes Solms.). Have influence the growth of seedling 

of durian (D. zibethinus Murr.). The conclusion of this research is the dose of green manure 

of hyacinth influence the seedling of durian. The optimum dose of green manure is 29 g with 

an avarage 9,97 g of dry weight of seedling. Suggested to use green manure water hyacinth 

with a dose of 20 g/plants growing in a media in order to enhance its growth and the quality  

seedling of durian  

 

 

Key Word: green manure, enceng gondok, durian, Durio zibethinus Murr.
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PENDAHULUAN 

 

 Tumbuhan enceng gondok  (Eichhornia 

crassipes Solms.) digolongkan  sebagai tanaman  

gulma yang dapat merugikan, selain 

perkembangan enceng gondok tersebut sangat 

cepat dan mampu menutupi permukaan air, 

enceng gondok dianggap sebagai tumbuhan 

yang dapat merusak habitat air yang ada di 

sekitarnya, karena enceng gondok yang sudah 

mati akan turun ke dasar perairan sehingga 

menyebabkan pendangkalan. Enceng gondok 

yang menutupi permukaan air menyebabkan 

menurunnya jumlah cahaya matahari yang 

masuk sehingga tingkat kelarutan oksigen dalam 

air juga menurun.  

Pupuk organik merupakan bahan 

pembenahan tanah yang paling baik dibanding 

bahan pembenahan lainnya. Nilai pupuk yang 

dikandung pupuk organik  pada umumnya 

rendah dan sangat bervariasi, misalnya unsur 

nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K) tetapi 

juga mengandung unsur mikro esensiallainnya. 

Pupuk organik membantu dalam mencegah 

terjadinya erosi dan mengurangi terjadinya 

retakan tanah (Sutanto, 2002:35). 

Sumber bahan organik, pada umumnya 

dapat diperoleh dari berbagai jenis pupuk, 

seperti pupuk kandang ayam, kandang sapi 

ataupun EM4. Tetapi jika ditinjau dari segi 

ekonomisnya pupuk-pupuk tersebut masih 

bernilai cukup tinggi untuk para petani. Oleh 

karena itu perlu solusi lain untuk mengatasi hal 

tersebut, dengan cara menemukan pupuk yang 

harganya lebih terjangkau oleh para petani, 

seperti pupuk  hijau. 

Salah satu jenis buah-buahan yang ada 

di Provinsi Jambi adalah buah durian (Durio 

zibethinus Murr.), salah satunya adalah durian 

varietas selat. Durian Selat merupakan salah satu 

varietas lokal yang berasal dari Provinsi Jambi 

dan telah ditetapkan sebagai varietas unggul 

lokal. Durian varietas selat memiliki keunggulan 

yaitu; daging buah tebal, berwarna kuning 

dengan struktur halus dan sedikit berserat serta 

rasa manis legit (keputusan Menteri Pertanian 

Nomor : 492/Kpts/SR. 120/12/2005). 

Pertumbuhan tanaman durian  

dipengaruhi oleh jenis pupuk yang digunakan, 

petani biasanya menggunakan pupuk kimia 

untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil yang 

maksimal, tetapi tidak menghiraukan efek dari 

penggunaan pupuk kimia tersebut. Oleh karena 

itu, untuk menggantikan kebiasaan petani 

menggunakan pupuk kimia yang banyak 

memiliki efek negatif ada salah satu alternatif 

yaitu dengan menggunakan pupuk hijau. 

Jika dilihat dari kandungan kimia 

enceng gondok, ternyata terdapat unsur SiO2, 

calsium (Ca), magnesium (Mg), chlorida (Cl), 

cupper (Cu), mangan (Mn), ferum (Fe). 

Menurut Ratri, dkk (2007) hasil analisis kimia 

dari enceng gondok dalam keadaan segar terdiri 

dari bahan organik sebesar 36,59%, C organik 

21,33%, N total 0,28%, P total 0,0011%, dan K 

total 0,016%. Sedangkan pada akarnya terdapat 

senyawa sulfat dan fosfat. Daunnya kaya 

senyawa carotin dan bunganya mengandung 

delphinidin-3-diglucosida, sehingga enceng 

gondok dapat dijadikan pupuk organik. Pupuk 

hijau  dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif dalam meningkatkan kualitas dan 

pertumbuhan buah-buahan khususnya buah 

durian, dimana dalam penelitian ini pupuk hijau 

eceng gondok (E.crassipesSolms) digunakan 

sebagai pupuk organik  pada tanaman durian 

(D. zibethinus Murr.). 

Penelitian menggunakan pupuk organik 

dari enceng gondok yang  dilakukan oleh 

Purnama, dkk (2013) bahwa pemberian pupuk 

kompos enceng gondok pada dosis 2 

kg/m
2
adalah dosis terbaik, karena dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman sawi 

secara optimal yaitu jumlah daun sebanyak 

11,44 helai, berat segar tanaman 91,16 g, dan 

berat kering tanaman seberat 91,6 g. Selain itu, 

penelitian pupuk organik yang telah dilakukan 

oleh Sitta dewi (2007) hasil uji produktivitas 

media tumbuh enceng gondok pada sawi 

hibrida menunjukkan bahwa media tumbuh dari 

enceng gondok dengan berat ½ kg per polybag 

memberikan hasil berat segar tanaman sawi 

hibrida yang lebih baik yaitu 45 g.  

Pertumbuhan, perkembangan dan 

produksi dari suatu tumbuhan sangat erat 

kaitanya dengan faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Salah satu faktor lingkungan yang 

sangat menentukan lajunya pertumbuhan, 

perkembangan dan produksi suatu tumbuhan 

adalah tersedianya unsur-unsur hara yang 

cukup didalam tanah. Kajian ini merupakan 

salah satu bagian dari materi matakuliah 
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Fisiologi Tumbuhan yang membahas tentang 

kebutuhan unsur hara tumbuhan dan 

penyerapan air pada tumbuhan. Menurut 

Campbell (2003:339) bahwa unsur hara sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. 

Tumbuhan membutuhkan nitrogen, yang 

diperoleh dari tanah terutama dalam bentuk 

ion-ion nitrat (NO3
-
), air sesungguhnya dapat 

dianggap sebagai nutrient karena air 

menyediakan sebagian besar atom hydrogen 

dan beberapa dari atom-atom oksigen yang 

digabungkan kedalam senyawa organik pada 

peristiwa fotosintesis. Pemanfaatan enceng 

gondok sebagai pupuk hijau yang dapat 

menyediakan unsur hara bagi tanaman durian 

belum ada informasinya. Oleh karena itu perlu 

dilakukanya penelitian agar dapat menjadi 

alternatif pemupukan khususnya untuk tanaman 

duria.  

Dengan mempertimbangkan hal tersebut 

yang mana perlu dilakukannya penelitian 

tentang “Pengaruh Berbagai Dosis Pupuk 

Hijau Enceng Gondok (Eichhornia crassipes 

Solms.) Terhadap Pertumbuhan Bibit Durian 

(Durio zibethinus Murr.) Sebagai Pengayaan 

Mata Kuliah Fisiologi Tumbuhan”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pupuk hijau enceng 

gondok (E. crassipes Solms.) terhadap 

pertumbuhan durian  (D. zibethinus Murr.) 

dan mengetahui dosis pupuk hijau enceng 

gondok (E. crassipes Solms.) yang 

memberikan pengaruh paling baik terhadap 

pertumbuhan durian (D. zibethinus Murr.). 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

5 perlakuan konsentrasi pupuk hijau enceng 

gondok  (E. crassipes Solms)  yaitu : P0 : Tanah 

PMK + Pasir (1:1)  kontrol (Tanpa pupuk hijau), 

P11 : Tanah PMK + Pasir (1:1) +  Pupuk hijau 

enceng gondok 10 g/ tanaman, P2 : Tanah PMK 

+ Pasir (1:1) Pupuk hijau enceng gondok 20 g/ 

tanaman, P3 : Tanah PMK + Pasir (1:1) Pupuk 

hijau enceng gondok 30 g/ tanaman, P4 : Tanah 

PMK + Pasir (1:1) Pupuk hijau enceng gondok 

40 g/ tanaman. Setiap perlakuan diulang 5 kali 

sehingga jumlah unit percobaan adalah 25 satuan 

percobaan. Satu polybag berisi 1 bibit durian (D. 

zibethinus Murr). 

 

Analisis data 

 

Data hasil pengamatan dianalisis secara 

statistik menggunakan analisis ragam (Anova), 

jika terdapat pengaruh perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan Duncan New Multiple Range 

Test (DNMRT) pada taraf a=5%.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan data hasil penelitian yang 

diperoleh selama 16 minggu setelah tanam dan 

hasil sidik ragam menunjukkan pemberian 

pupuk hijau enceng gondok (E. crassipesSolms.) 

tidak berpengaruh terhadap pertambahan tinggi 

tanaman,jumlah daun, luas daun,warna daun, 

dan berat basah tanaman,  tetapi pupuk hijau 

enceng gondok (E. crassipes Solms.)  

memberikan pengaruh terhadap berat kering 

tanaman dengan kisaran rata-rata 4,23-10,25 g.  

 

1. Pertambahan tinggi tanaman 

 

 Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pupuk hijau enceng gondok 

pada berbagai dosis tidak memberikan pengaruh  

terhadap tinggi batang bibit durian  pada umur 

16 mst. Adapun pengaruh dosis pupuk hijau 

enceng gondok terhadap pertumbuhan bibit 

durian (D. zibethinus Murr.) rata-rata 

pertambahan tinggi tanaman dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 
 

Tabel 4.1  Rata-rata pertambahan tinggi batang bibit 

durian (D. zibethinus Murr.) dengan berbagai dosis 

pupuk hijau enceng gondok (E. crassipes Solms.) 

No Dosis 

Pupuk 

Hijau (g) 

Rata-Rata Pertambahan 

Tinggi Tanaman (cm) 

1. P0 (0) 5,60 

2. P1 (10 ) 9,00 

3. P2 (20 ) 8,60 

4. P3 (30 ) 8,50 

5. P4 (40 ) 7,30 
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Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui 

bahwa pemberian pupuk hijau enceng gondok 

(E. crassipes Solms.) tidak berpengaruh 

terhadap pertambahan tinggi bibit durian (D. 

zibethinus Murr.). Hal ini diduga Karena waktu 

penelitian yang hanya 16 minggu relatif singkat 

sehingga pertambahan tinggi dari bibit durian 

tidak terlalu terlihat,  mengingat  bahwa durian 

(D. zibethinus Murr.) merupakan tumbuhan 

berkayu yang memiliki umur yang panjang dari 

fase vegetatif sampai pada fase reproduktif.  

Menurut Poerwowidodo (1993:53) 

setiap jenis tanaman mempunyai kecenderungan 

khusus untuk penyerapan bentuk ion N yang 

dibutuhkannya dan kecenderungan ini dapat 

berubah oleh faktor lingkungan. 

Rata-rata pertambahan tinggi tanaman 

pada perlakuan pupuk hijau enceng gondok (E. 

crassipes Solms.) menunjukkan pertambahan 

tinggi yang beragam, dengan rata-rata hasil 

terendah diperoleh pada perlakuan tanpa pupuk 

hijau enceng gondok (E. crassipes Solms.)  yaitu 

5,6 cm. sedangkan pertambahan tinggi batang 

yang tertinggi yaitu pada dosis 10 g dengan 

tinggi rata-rata 9 cm, dapat dilihat pada Gambar 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1 Diagram  batang Pengaruh Pupuk Hijau 

Enceng Gondok terhadap Pertambahan Tinggi 

Tanaman. 
Sutedjo (2010:23) nitrogen (N) 

merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan 

tanaman, yang pada umumnya sangat diperlukan 

untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian-

bagian vegetatif tanaman. Hal ini sejalan 

menurut Sutedjo (2010:23) nitrogen merupakan 

unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman, 

yang sangat diperlukan untuk pembentukan atau 

pertumbuhan bagian vegetatif tanaman seperti 

daun, batang dan akar. 

Pengaruh pemberian pupuk hijau enceng 

gondok (E. crassipes Solms.) tidak berpengaruh  

terhadap pertambahan tinggi tanaman bibit 

durian (D. zibethinus Murr.),  hal ini diduga 

diakibatkan oleh proses dekomposisi pupuk 

hijau yang relatif lambat. Pupuk hijau akan 

melepaskan unsur hara secara bertahap, sehingga 

tanaman akan menyerap unsur hara secara 

bertahap pula. Hal ini mengakibatkan hasil 

pemupukan tidak terlihat berbeda secara nyata 

antara tanaman yang diberi pupuk hijau dan 

pada tanaman yang tidak diberi pupuk hijau. 

Menurut Kusuma (2010) pupuk hijau merupakan 

bahan organik yang bersifat lambat 

penguraiannya di dalam tanah, sehingga unsur 

hara belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan 

tanaman. 

 

2. Pertambahan jumlah daun 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pupuk hijau enceng gondok 

pada berbagai dosis tidak memberikan pengaruh  

terhadap pertambahan jumlah daun bibit durian 

(D. zibethinus Murr.) pada umur 16 mst. Adapun 

pengaruh dosis pupuk hijau enceng gondok 

terhadap pertumbuhan bibit durian (D. 

zibethinus) rata-rata pertambahan jumlah daun 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2 Rata-rata  pertambahan jumlah daun  bibit 

durian (D. Zibethinus Murr.) dengan berbagai dosis 

pupuk hijau enceng gondok (E. crassipes. Solms.) 

No Dosis Pupuk 

Hijau (g) 

Rata-Rata Jumlah Daun 

(Helai) 

1. P0 (0) 3,80 

2. P1 (10 ) 5,40 

3. P2 (20 ) 4,60 

4. P3 (30 ) 4,20 

5. P4 (40 ) 5,00 

 

 Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa 

pemberian pupuk hijau enceng gondok (E. 

crassipes Solms.) tidak berpengaruh terhadap 

pertambahan jumlah daun bibit durian (D. 

zibethinus Murr.). Hal ini dikarenakan 

merupakan tumbuhan berkayu, sehingga dengan 

pengamatan  selama 16 mst belum menunjukkan 

pengaruh terhadap pertambahan jumlah daun 

bibit durian (D. zibethinus Murr.). Terutaman 
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dalam pertambahan jumlah daun, menurut Fahn 

(1991:409) perkembangan daun sendiri terdapat 

beberapa tahap yaitu inisiasi, diferensiasi awal, 

perkembangan sumbu daun, asal-muasal helaian 

daun, dan histogenesis jaringan helaian daun, 

sehingga untuk pengamatan parameter tersebut 

dalam waktu penelitian yang singkat yaitu 16 

minggu belum memperlihatkan hasilnya. 

 
Gambar 4.2 Diagram  batang  Pengaruh  Pupuk Hijau 

Enceng  Gondok  terhadap  Pertambahan Jumlah 

Daun. 

 
3. Luas daun 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pupuk hijau enceng gondok 

pada berbagai dosis tidak memberikan pengaruh  

terhadap luas daun   bibit durian (D. zibethinus 

Murr.) pada umur 16 mst. Adapun pengaruh 

dosis pupuk hijau enceng gondok terhadap rata-

rata pertambahan jumlah daun bibit durian (D. 

zibethinus) dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 Rata-rata  luas daun  bibit durian (D.  

Zibethinus Murr.) dengan berbagai  dosis pupuk hijau 

enceng gondok (E. crassipes. Solms.) 

No   Dosis Pupuk 

Hijau (g) 

Rata-Rata Luas Daun 

(cm
2
) 

1. P0 (0) 16,09 

2. P1 (10 ) 38,24 

3. P2 (20 ) 36,11 

4. P3 (30 ) 37,52 

5. P4 (40 ) 42,67 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui bahwa 

pemberian pupuk hijau enceng gondok (E. 

crassipes Solms.) tidak berpengaruh terhadap  

luas daun bibit durian (D. zibethinus Murr.) hal 

ini diduga waktu 16 minggu belum mampu 

memperlihatkan perbedaan luas daun, karena 

bibit tumbuhan durian (D. zibethinus Murr.). Hal 

ini dapat disebebkan bahwa waktu 16 mst belum 

cukup untuk memacu luas daun tanaman durian, 

karena durian merupakan tumbuhan yang 

berkayu dan dibutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk mengamati pertumbuhannya. Secara 

fisiologis tidak berpengarunya jumlah daun juga 

berkaitan dengan luas daun. Tanaman yang 

cukup mendapat suplai N akan membentuk daun 

yang memiliki helaian lebih luas dengan 

kandungan klorofil yang lebih tinggi, sehingga 

tanaman mampu menghasilkan 

karbohidrat/asimilat dalam jumlah yang cukup 

untuk menopang pertumbuhan vegetative. 

Sebaliknya tanaman yang mengalami defisiensi 

N membentuk daun-daun lebih kecil (Wijaya, 

2008:25). Hal ini juga didukung oleh pendapat 

Poerwowidodo (1993:54)  jika pasokan N 

cukup, daun tanaman akan tumbuh besar dan 

memperluas permukaan yang tersedia untuk 

fotosintesis.  

Diagram rata-rata luas daun bibit durian 

(D. zibethinus Murr.) pada berbagai dosis pupuk 

hijau enceng gondok (E. crassipes Solms.) 

dilihat pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3  Diagram batang Pengaruh Pupuk Hijau 

Enceng Gondok  terhadap Luas Daun. 
 

 

4. Warna daun 

Berdasarkan hasil pengamatan dengan 

menggunakan skala warna daun   menunjukkan 

bahwa  semua bibit durian antar perlakukan 

berbagai dosis pupuk hijau enceng gondok  

memiliki warna daun yang hampir sama. Warna 

daun tanaman durian setiap perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Warna daun dominan durian (D.  zibethinus 

Murr.) dengan  perlakukan  berbagai dosis pupuk 

hijau enceng gondok (E. crassipes Solms.) 

Perlakuan Skala warna daun pada ulangan ke- 

1 2 3 4 5 

P0 18 18 18 18 18 

P1 18 18 18 18 18 

P2 18 18 18 18 18 

P3 18 18 18 18 18 

P4 18 16 18 18 18 

Keterangan warna daun: 

16 : Olive drab 

18 : Dark olive green 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui 

bahwa pemberian pupuk hijau enceng gondok 

(E. crassipes Solms.) menghasilkan warna yang 

berbeda. Warna dominan yang  diperoleh pada 

masing-masing perlakuan adalah dark olive 

green yaitu skala 18. Hal ini dapat disebabkan 

karena suplai kandungan unsur hara untuk warna 

daun pada setiap dosis yang diguanakan adalah 

sama. Sehingga tidak ada perbedaan warna daun 

pada tumbuhan tersebut walaupun berbeda 

perlakuan. 

Warna hijau pada daun disebabkan 

karena adanya pigmen yang memberikan warna 

hijau yaitu pigmen klorofil. Klorofil merupakan 

pigmen hijau daun yang terdapat di dalam  

plastida. Unsur N, Mg dan Fe merupakan unsur 

pembentuk klorofil, kekurangan akan salah satu 

dari unsur-unsur tersebut mengakibatkan 

klorosis pada tumbuhan 

(Dwidjoseputro,1978:17). Kekurangan nitrogen 

mengakibatkan daun tidak tampak hijau segar, 

melainkan agak kekuningan. Jika hal tersebut 

terjadi secara terus menerus, maka daun-daun 

dibawah menjadi kuning dan akhirnya gugur. 

Selain Nitrogen, Mg (Magnesium) merupakan 

unsur pembentuk klorofil. Kekurangan Mg dapat 

mengakibatkan klorosis, dan diikuti dengan 

matinya bagian-bagian atau daun seluruhnya. 

Selain Mg, Fe (Besi) juga diperlukan tanaman 

dalam pembentukan klorofil. Kekurangan besi 

dalam bentuk ion-ion Fe 
++

akan menimbulkan 

klorosis. Daun menjadi kuning atau pucat, 

sedangkan pertulangan daun tetap berwarna 

hijau (Dwidjoseputro,1978:26-28). 

 

 

 

 

5. Berat basah tanaman 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pupuk hijau enceng gondok 

pada berbagai dosis belum memberikan 

pengaruh  terhadap berat basah   bibit durian (D. 

zibethinus Murr.) pada umur 16 mst. Adapun 

pengaruh dosis pupuk hijau enceng gondok 

terhadap rata-rata berat basah bibit durian (D. 

zibethinus Murr.) dapat dilihat pada Tabel 4.5.  

 

Tabel 4.5 Rata-rata  berat  basah  bibit durian (D. 

Zibethinus Murr.) dengan berbagai  dosis pupuk 

hijau enceng gondok (E. crassipes. Solms.) 
No Dosis Pupuk 

Hijau (g) 

Rata-Rata Berat 

Basah Tanaman (g) 

1. P0 (0) 19,33 

2. P1 (10 ) 27,11 

3. P2 (20 ) 27,89 
4. P3 (30 ) 25,42 
5. P4 (40 ) 30,19 

 

Berdasarkan Tabel 4.5, pemberian 

berbagai dosis pupuk hijau enceng gondok (E. 

crassipes Solms.) tidak berpengaruh  terhadap 

berat basah tanaman durian (D. zibethinus 

Murr.).  Hal ini diduga karena suplai unsur hara 

seperti N, P, dan K yang berasal dari pupuk 

hijau enceng gondok (E. crassipes Solms.) tidak 

tersebar dan diserap oleh tubuh tumbuhan, dapat 

juga disebabkan penyerapan air oleh akar 

tumbuhan tersebut belum maksimal karena 

pertumbuhan rambut akar yang kurang. Akar 

menyerap unsur hara dan air untuk memenuhi 

kebutuhan pertumbuhan tanaman yang optimum 

sehingga pertumbuhan tumbuhan akan baik 

(Sitompul dan Guritno,1995:231). Durian 

merupakan tanaman  dengan tipe batang 

berkayu, karena menurut Mulyani (2006:230) 

bahwa pada batang berkayu di bawah epidermis 

terdapat selapis sel parenkim yang kemudian 

menjadi beberapa lapisan kolenkim. Bagian 

korteks yang lain terdiri atas sel parenkim yang 

berisi klorofil. Empulur terdiri atas sel perenkim 

yang berisi getah (sel getah) yang juga terdapat  

pada bagian korteks, pada batang yang sudah 

tua, empelur terdiri atas sel berdinding tebal dan 

berwarna lebih tua karena banyak mengandung 

tanin, sehingga menghambat penyerapan air 

kedalam tubuh tumbuhan. 
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 Adapun perbandingan rata-rata berat 

basah tanaman durian (D. zibethinus Murr.) dari 

setiap perlakuan berbagai dosis pupuk hijau 

enceng gondok (E. crassipes Solms.) dapat 

dilihat pada Gambar 4.4. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 4.5 Diagram  batang Pengaruh  Pupuk Hijau 

Enceng  Gondok  terhadap Berat Basah Tanaman. 

 
Menurut Lakitan (1996:96) berat basah 

tanaman merupakan berat tanaman pada saat 

tanaman masih hidup dan ditimbang secara 

langsung setelah panen, sebelum tanaman 

menjadi layu akibat kehilangan air. Berat basah 

pada tanaman berhubungan degan adanya air, 

dimana hampir seluruh proses fisiologis dalam 

tumbuhan berlangsung dengan adanya air 

(Tjitrosomo, 2015:102). 
 

 

6. Berat kering tanaman 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pupuk hijau enceng gondok 

pada berbagai dosis berpengaruh  terhadap berat 

kering bibit durian (D. zibethinus Murr.) pada 

umur 16 mst. Adapun pengaruh dosis pupuk 

hijau enceng gondok terhadap rata-rata berat 

kering bibit durian (D. zibethinus Murr.)dapat 

dilihat pada Tabel 4.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 Rata-rata berat kering bibit durian (D. 

Zibethinus Murr.) dengan  berbagai dosis pupuk hijau 

enceng gondok (E. crassipes. Solms.) 

 

No Dosis 

Pupuk 

Hijau (g) 

Rata-Rata 

Berat Kering 

Tanaman (g) 

Notasi 

1. P0 (0) 4.23 a 

2. P1 (10 ) 4.70 a 

3. P2 (20 ) 9.97 b 

4. P3 (30 ) 8.35 b 

5. P4 (40 ) 10.25 b 

 

Berdasarkan Tabel 4.6, pemberian 

berbagai dosis pupuk hijau enceng gondok (E. 

crassipes Solms.) memberikan pengaruh  

terhadap berat kering tanaman durian (D. 

zibethinus Murr.). Pupuk hijau memberikan 

pengaruh terhadap akumulasi metabolisme 

tanaman. Berat kering meliputi semua bahan 

tanaman yang berasal dari fotosintesis, serapan 

unsur hara dan air yang diolah melalui proses 

biosintesis (Sitompul dan Guritno, 1995:160). 

Berat kering tanaman juga berasal dari 

pengambilan CO2
 

dalam fotosintesis. 

Fotosintesis merupakan tempat bergantungnya 

semua kehidupan dimana meliputi reaksi 

oksidasi dan reduksi. Proses keseluruhan adalah 

oksidasi air dan reduksi CO2 untuk membentuk 

senyawa organik seperti karbohidrat 

(Hasnunidah dan Suwandi, 2016:63). 

Pertumbuhan tumbuhan yang optimal ditandai 

dengan berat kering yang tinggi. Akan tetapi 

menurut Solichatun,dkk (2005) semakin tinggi 

tingkat ketersediaan air akan menurunkan 

akumulasi berat kering tanaman, tetapi 

sebaliknya akan meningkatkan kandungan bahan 

aktif tanaman. 
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Perbandingan rata-rata berat kering 

tanaman durian (D. zibethinus Murr.) dari setiap 

perlakuan berbagai dosis pupuk hijau enceng 

gondok (E. crassipes Solms.) dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. 

 

 
Gambar 4.5 Diagram  batang  Pengaruh Pupuk Hijau  

Enceng Gondok  terhadap Berat Kering Tanaman 
 

 

PENUTUP 

Simpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa, pemberian pupuk hijau enceng gondok 

(E. crassipes Solms.) hanya berpengaruh 

terhadap berat kering tanaman dan dosis yang 

memberikan pengaruh paling baik dalam berat 

kering bibit durian (D. zibethinus Murr.) adalah 
dosis 20 g. 
 
Saran. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam 

penelitian, untuk penelitian selanjutnya 

dianjurkan  untuk menambahkan waktu 

penelitian serta menambahkan jenis pupuk 

organik seperti pupuk kandang serta 

menambahkan jenis pupuk hijau yang memiliki 

nilai N, P dan K yang tinggi ke dalam pupuk 

hijau enceng gondok agar dapat meningkatkan 

pertumbuhan bibit durian. 
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