
JURNAL PENELITIAN 8 (1) 2009: 33-37
tssN 0852-0585

PEMBERIAN PUPUK PELENGKAP CAIR PLANT CATALYST 2006 DAN ZAT

PENGATUR TUMBUH HORMONIK PADA BIBTT JARAK PAGAR IJAITOPhA CUTCAS L)

Jurnawaty SiofYan dan Elza Zuhry
Iurusan Agronomi, Universitas Ria u, Pekanb aru 28293

ABSTRAK

The objective of this resea rch are to determine fhe Dest concentration af Plant Catalyst 2046 as

liquid complement manure and Hormonic growth rcgulator substance at Castortean seedlings. The

rdsearch used Comptetety Randomized Design Factariatwith two factor and three replication. Factor

t, iie conmntration'ot Plant Catalyst 2OOO with 4 levets (0 gfi, 1,25 g/1, 2,5 g/1, 3,75 g/l). Factor ll, the

concentration of Hormonic Subsiance with 4 levels (O cc/t, 1 cc/t, 2 ccl, 3 cc/l). the analysis of

variance wilt be continued with Duncan New Muftiple Range lasf. 7he result of this research ls ffa
ambination of 2,5 g/lPlant Catatyd 2006 between 2 cctl Hormanic Subsfance can improve the

parumeter with of leaf compared to ather parameters.

Keyntords: Plant Catalyst 2006, Harmonic Substance, Castotbean (Jatropha Curcas L)'

PENDAHULUAN

Pada saat ini dikhawatirkan lndonesia di

khawatirkan akan menjadi negara yang

kebutuhan bahan bakar minyaknya mayoritas
akan berasal dari impor, oleh sebab itu perlu

usaha-usaha mencari dan memanfaatkan
sumber-sumber energi altematif yang ada.

Salah satu sumber energi alternatif yang

sedang dikembangkan saat ini adalah energi
hijau dari biji tanaman jarak pagar sebagai

bahan bakar nabati yang populer dengan nama

biodisel dan biokeros€ne. Minyak biji jarak

tergolong non-edible oil sehingga penggunaan

minyak tidak bersaing dengan kebutuhan
koniumsi manusia seperti minyak nabati

lainnya. Selain itu minyak nabati bijijarak dapat

digunakan sebagai bahan untuk pembuatan

sabun, farmasi, tekstil, cat dan kosmetik.
Pembibitan jarak pagar merupakan suatu

rangkaian kegiatan budidaya yang sangat
penting karena bibit yang baik - akan

henghasilkan perkembangan vegetatif dan
genelatif yeng baik sehingga diharapl<an
proOufsi optimal. Tanaman jarak pagar untuk

sumber bahan tanam sebaiknya menggunakan
bahan perbanyakan tanaman yang berasal dari

biji. Tanaman yang berasal dari biji mempunyai

X6pOifran lain yaitu tanaman tidak mudah rebah

dan percabangannya lebih teratur dibandingkan
tanaman asalstek.

Pemupukan adalah tindakan budidaya

untuk menambah kekurangan unsur hara yang

tersedia di dalam tanah sehingga jumlahnya

$esuai kebutuhan hara' sehingga tanaman

dapat tumbuh secara optimal serta menambah
daya tahan terhadap hama dan penyakit.

F.*b..i",. rneur hale pada tanaman d,pot
dilakukan melalui akar dan melalui daun. Salah

satu kelebihan pemberian unsur hara melalui

daun yaitu penyerapan haranya lebih cepat
dibanding pemberian unsur hara melalui akar,

sehingga lebih efektif jika dilakukan pada

waktu, cara dan kosentrasi yang tepat.
Pupuk pelengkap cair (PPC) merupakan

pupuk daun yang diberikan melalui permukaan

atas dan bawah daun. Salah satu jenis PPC
yang beredar adalah pupuk Plant Catalyst (PC

2006) yang memiliki kandungan unsur ftara
makro dan mikro lengkap yaitu seperti N, P' K'

Ca, S, Mg, Mn, Zn, Co, Cl, Cu, C, B, Fe, dan

Mo. Pupuk PC 2006 berfungsi meningkatkan
kemampuan tanaman dalam penyerapan unsur
hara sehingga bila diberikan ke permukaan

bagian bawah daun akan lebih cepat diserap

dan perkembangan vegetaiif tanaman dapat

tumbuh secara oPtimal.
Perlakuan lain untuk mendapatkan bibit

yang tumbuh optimal dapat dilakukan dergan
men-ggunafan zat pengatur tumbuh EPr),
dimana seringkali pemasokan hormon endogen
(fitohormon) 

-di 
bawah konsentrasi optimal

ieningga dibutuhkan sumber dari luar untuk
menghasilkan respon yang dikehendaki.
Peranan ZPf bagi tanaman terlihat pada

proses pembelahan dan pembesaran sel dan

bapat mempengaruhi berbagai senyala klmia

pada suatu organ yang pada gilirannya

merangsang tedadinya respon pada 
-organ

tanamin lain M'enurut Saptarini, d]<l<. (2002),

ZPT tidak memberikan tambahan unsur hara,

karena bukan PuPuk- Pemberian ZPT

sebaiknya diikuti dengan pemupukan, karena

adanya hubungan kebutuhan tanaman akan

unsui hara dehgan laiu pertumbuhan al{bat
pengaruh perlakuan ZPT. Zal pengatur tumbuh
yano uisa digunakan adalah Hormonik yang

mtrngandung eenyawa gugu?. a'k=lt, "i{oklti'
dan giberellin.
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Tindakan budidaya dengan pemberian
unsur hara melalui daun yang penyerapannya
lebih cepat dibandingkan pemupukan melalui
akar, serta penggunaan ZPT Yang
mengandung auksin, sitokinin dan giberellin

diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan
bibit sehat, seragam dan berkualitas baik
sebagai bahan tanaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
konsentrasi Pupuk Pelengkap Cair Plant
Catalyst 2006 dan konsentrasi Zat Pengatur
Tumbuh Hormonik Yang terbaik Pada
pertumbuhan bibit jarak Pagar.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini telah dilaksanakan di kebun
percobaan Fakultas Pertanian Universitas Riau,
dari bulan Agustus sampai November 2007.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah benih jarak pqgar varietas lP-1P, tanah
mineral lapisan atas (topsoil), PC 2006, ZPT
Hormonik, pupuk Urea, TSP, KCl, pupuk Dasar,

dan Decis 2,5 EC. Alat yang digunakan adalah
timbangan analitik, oven, timbangan,
handsprayer, gelas ukur, pipet tetes, ayakan
tanah ukuran 2A mesh, ember, gembor,
polybag ukuran 35 x 40, polybag kecil ukuran
10 x 15, parang, cangkul, gergaji, meteran, tali
rafia dan alat tttlis.

Penetitian di lapangan menggunakan
rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari

2 faktor yaitu faktor P (konsentrasi PPC PC
2006) dan faktor H (konsentrasi ZPT
Hormonik). Setiap faktor terdiri dari 4 taraf
sehingga terdapat 16 kombinasi perlakuan.

Masing-masing perlakuan terdiri dari 3 ulangan
sehingga terdapat 48 unit percobaan. Setiap
unit terdiri dari 3 tanaman yang semuanya
dijadikan sampel sehingga jumlah tanaman
seluruhnya adalah 144 tanaman.

Faktor P : Konsentrasi PPC Plant Catalyst
(PC) 2006 (P) terdiri dari 4 taraf : P0 = Tanpa
pemberian PC 2006, Pr =Plant Catalyst 2006
1,25 g! liter air Pz = Plant Catalyst 2006 2'5 g/

liter air , Ps =Plant Catalyst 2006 3,75 g/ liter air.
Faktol H : KonsentrasiZPT Hormonik (H) terdiri
dari 4 taraf : Hs =Jsnrt pemberian Hormonik,
Hr = Hormonik 1cc/ liter air, Hz = Hormonik 2

cc/ liter air, Hs = Hormonik 3 cc/ liter air. Data

yang diperoleh dianalisis ragam dan di uji lanjut
DNMRT pada taraf 5 o/o.

Parameter yang diamati adalah tinggi bibit,
jumlah daun, luas daun, lingkar batang, laju
pertumbuhan tanaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TinggiBibit
Pada Tabel 1 menunjukkan kombinasi

PPC Plant Catalyst 2006 dan ZPT Hormonik
menunjukkan perbedaan tidak nyata. Hal ini

diduga karena akibat perlakuan di luar faktor
dari PPC PC 2006 dan ZPT Hormonik yaitu
pemberian pupuk dasar yang diberikan sesuai
dengan dosis anjuran saat sebelum tanam dan
pemberian pupuk an organik saat tanam telah
mencukupi kebutuhan unsur haranya bagi
pertumbuhan bibit umur 3 bulan sehingga PPC
PC 2006 hanya dimanfaatkan sebagai
pelengkap dari kekurangan unsur hara yang
dibutuhkan saat perlakuan dilaksanakan.
Kebutuhan unsur hara yang terpenuhi
menyebabkan proses perkembangannya
seperti pembelahan sel dan pemanjangan sel
tanaman terutama pada titik tumbuh (aringan
meristem) dapat berkembang dengan baik. Titik
tumbuh yang berkembang dengan baik
menyebabkan senyawa IAA (auksin) aktif dan
kandungannya juga tinggi pada jaringan muda
sehingga mengakibatkan auksin endogen telah
mencukupi bagi kebutuhannya.

Menurut Gardner dkk (1991), lAA (auksin
endogen) dihasilkan pada jaringan-jaringan
muda dengan kandungan auksin yang tinggi,
dimana IAA diangkut dari sel-sel parenkim
melalui batang dan tangkai daun serta melalui
sel-sel hidup lainnya. Auksin pada tanaman
meningkatkan permeabilitas sel terhadap air,
meningkatkan pengembangan dinding sel.
Adanya kebutuhan unsur hara yang tersedia
dari luar Ektor perlakuan (pupuk organik dan an

organik) menyebabkan kombinasi PPC PC
2006 dan ZPT Hormonik menunjukkan tidak
berpengaruh nyata., dimana kebutuhan unsur
hara yang tersedia memiliki hubungan antara
perkembangan tanaman dengan aktifnya
senyawa-senyawa lain seperti IAA (auksin

endogen) menyebabkan tanaman akan tumbuh
dengan optimaltermasuk juga pada tinggi bibit.

Tabel 1. Rerata tinggi bibit jarak pagar dengan pemberian PPC PC 2006 dan ZPT Hormonik

HormonikPPC
PC 2006

P0 (tanpa)
Pl (1,25 g/l air)
P2 (2,5 g/l air)

21,36 a
19.06 a

21,16 a
22,10 a

1,46 a
20,66 a
22,90 a

18.50 a
18,93 a

21,90 a

pg ig,zddt a;r) tg,to a zz,ss a zt,oo a zt'so a

KK= 16,500/o
Angkaingfa yang diikuti oleh semua hurut kecil yang sama adalah berbeda tidak nyata menurul uii laniut DNMRT pada

taraf 5%.
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Tabel2. Rerata jumlarr daun tanaman jarak pagar dengan pemberian ppcpc 2006 dan ZpTHormonik

PPC
PC 2006

ZPT Hormonik

P0 (tanpa)
Pl (1,25 g/lair)
PZ (2,5 gfl air)

P

25,66 abc
26,33 abc
20,66 c

H1 (1 cc/l
28,66 ab
24,33 abc
23,33 abc

29,66 a
26,33 abc

25,00 abc
24,66 abc
22,66 bc

H2 (2 ccll H3 (3
26,00 abc

[*(,1,7r? #l 
air) z?,s3 zr,oo auc es,0o abc 2tis auc

fl?:le;** vang dilkuti oleh huruf kecil yang sama menunjukksn berbeda ridak nyara menurut uji lanjut DNMRT pada

Tabel3' Rerata luas daun tanaman jarak pagar dengan pembenan ppc pC 2006 dan ZpT
Hormonik

PC 2006 H1 (1 cc/l H2 Q ccll H3 (3 cc/l
P0 (tanpa)
Pl (1,25 g/l air)
P212,5 g/l air)
P3 (3,75 g/lair)
KK.2,49%

1 17,93 bc
1 19,50 bc

121 ,63 abc
1 19,36 bc

Jumlah Daun
Pada Tabel 2 tertihat kombinasi ppc pC

2046 1,25 g/l air dan ZPT Hormonik 2 cc/t air
(P1H2) menunjukkan adanya peningkatan
terhadap jumlah daun. Hal ini diduga kebutuhan
unsur haranya terutama Nitrogen (N) tercukupi
yang berasal dari pemberian pupuk dasar saat
sebelum tanam dan pemupukan an organik
sehingga perlakuan PPC pC 2006,
dimanfaatkan hanya sampai batas konsentrasi
1,25 gll air. Menurut Lakitan (1996), unsur harayang paling berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan perkembangan daun adalah
Nitrogen (N) sedangkan perlakuan ZpT
Hormonik 2 ccll air (H2) yang satah satu
kandungannya memiliki auksin diduga
konsentrasi yang diberikan tidak berlebihan
bagi tanaman, dimana jika konsenhasi yang
berlebihan bersifat menghambat. Hal ini sesuai
dengan pendapat Gardner dkk (1991) yang
menyatakan, respon auksin berhubungan
dengan konsentrasinya, dimana konsenlrasi
yang tinggi bersifat menghambat.

Perlakuan PPC PC 2006 2,5 gr/air dan
lanpa ZPT Hormonik (P2H0) menunjukkan
adanya penurunan jumlah daun tetapi berbeda
tidak nyata dengan hampir semua kombinasi
perlakuan (Tabel 2). Jika dilihat dari perlakuan
tanpa hormonik (H0) diduga dari kandungan
hormon tanaman (endogen) terutama auksin di
bawah optimal mengakibatkan terjadi
penurunan terhadap jumlah daun. Hal ini sesuai
menurut Gardner dkk (1991) yang menyatakan
seringkali pemasokan fitohormon secara alami
pada tanaman di bawah optimal sehingga
dibutuhkan sumber dari luar untuk

116,33 c
1 19,66 bc

1 20,1 3 abc
118,66 bc

menghasilkan respon yang dikehendaki. Auksin
endogen diproduksi dalam jaringan
meristematik yang aktif yaitu tunas, daun muda.
Artinya dengan perkembangan tunas yang
kurang optimal dimana nantinya menjad-i
jaringan dan organ menjadi sedikit dan akhimya
mengakibatkan penurunan jumlah daun.

Luas Daun
Pada Tabel 3 terlihat kombinasi ppC pC

2006 2,5 g/l air dan ZPT Hormonik 2 x,fi air
(P2H2) menunjukkan adanya peningkatan
terhadap luas daun tidak berbeda tidak nyata
dengan hampir semua kombinasi. Artinya unsur
hara dan ZPT yang diberikan melalui daun
dapat dimanfaatkan oleh tanaman, dimana
antara unsur hara dengan berbagai konsentrasi
ZPT memiliki hubungan yang menyebabkan
suatu dampak perubahan secam fislologis.
Salah satu unsur yang memiliki hubungannya
seperti Nitrogen (N) berfungsi dalam
pertumbuhan dan perkembangan daun dimana
menyebabkan bertambah besamya sel-sel baru
yang dapat mempengaruhi ukuran daun
tanaman sedangkan pada ZPf Hormonik
diduga konsentrasi yang diberikan sudah
optimal pada tanaman jarak pagar dimana
konsentrasi tersebut dapat meningkatkan
pembelahan dan pembesaran sel tanaman. Hal
ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan
bahwa ZPT hanya efektif dalam jumtah tertentu,
dimana pada konsentrasi tertentu akan
mendorong pertumbuhan dan perkembangan
tanaman dan pada konsenhasilebih tinggiakan
menganggu proses metabolisme tanaman.

119,13 bc
122,03 abc
122,90 ab
122,73 ab

120,13 abc
122,86 ab
'125,53 a

123,36 ab

Angka-angke yang diikuti oleh huruf kecit yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata menurut uji tanjut DNMRT pada
taraf 5%.
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Pada perlakuan kombinasi tanpa PPC PU
2006 dan ZPT Hormonik (P0H3) menunjukkan
adanya penurunan terhadap luas daun tetapi
tidak berbeda dengan hamPir semua
kombinasi. Hal ini disebabkan dari ZP'f
Hormonik yang salah satu kandungannya
auksin 6ksogen pada 3 cdl air (H3) diduga
konsentrasinya tinggi. Hal ini sesuai dengan
pendapat Gardner dkk (1991) Yang
menyatakan, respon auksin berhubungan
dengan konsentrasinya, dimana konsentrasi
yang tinggi bersifat menghambat. Konsentrasi
Zal pengatur tumbuh yang tepat akan
berpengaruh baik terhadap pertumbuhan
tanaman (H2) tetapi bila digunakan dalam
konsentrasi yang tinggi (H3) justru akan
menghambat pertumbuhan tanaman.

Lingkar Batang
Pada Tabel4 terlihat kombinasi perlakuan

PPC PC 2006 dan ZPT Hormonik memberikan
perbedaan tidak nyata terhadap parameter

lingkar batang. Hal ini merupakan efek lanjutan

dari parameter tinggi bibit dan jumlah daun'
dimana kebutuhan unsur hara bagi
perkembangan vegetatif yang terpenuhi akibat
faktor luar dan perlakuan yang diberikan.Unsur
hara yang paling berperan pada masa vegetatif
tanaman adalah Nitrogen (N), Fostur (P) dan
Kalium (K), dimana adanya hubungan yang
baik antrara satu unsur dengan yang lain. Unsur
Nisogen (N) berfungsi dalam merangsang
pertumbuhan tiananam tertutama batang dan
daun sedang kan unsur Fosbr (P) berfungsi
sebagai bahan mentah untuk pembentukan
protein tertentu dan berperan dalam
pembentukan jaringan meristem. Menurut
Sarief (1986), mengatakan bahwa unsur Fosfor
(P) berperan dalam pembentukan jaringan

meristem, dimana akam menghasilkan deretan
sel yang fungsinya memperpanjang jaringan
pada lingkar batang.

Pada perkembangan lingkar batang'
peranan unsur Kalium (K) lebih banyak
dibutuhkan dari pada unsur Nitrogen (N) dan
Fosbr (P), tetapi memiliki hubungan yang

saling melengkapi dari masingmasing unsur

unluk perkembangannya. Menurut Winarso
(2003), Kalium (K) diserap tanaman dalam
bentuk ion (K) yang bertungsi dengan
metabolisme tanaman, unsur ini sangat vital
pada proses fotosintesis dimana berperan
dalam mengatur potensi osmotik sel (proses
membuka dan menutup nya stomata). Akibat
kebutuhan unsur hara yang terpenuhi
menyebabkan proses perkembangannya
seperti pembelahan sel dan pemanjangan sel
tanaman pada bagian tumbuhan yang sedang
aktif dapat tumbuh dengan baik. Semakin
banyak bagian tumbuhan yang sedang aktif
secara tidak langsung konsentrasi hormon
endogen (litohormon) juga optimal karena
fitohormon dihasilkan oleh bagian tersebut.
Sehingga kombinasi dan fuktor tunggal PPC
PC 2006 dan ZPT Hormonik yang diberikan
tidak menunjukkan perbedaan yang berarti
terhadap lingkar batang.

LaJu Pertumbuhan Tanaman
Pada Table 5 dapat dilihat pemberian PPC

PC 2006 1,25 gll air dan ZPT Hormonil3 cc/lair
dapat meningkatkan LPT tanaman tapiberbeda
tidak nyata dibanding perlakuan lainnya. Jika
dilihat dari parameter sebelumnya, konsensasi
3 cdl air (H3) termasuk konsentrasi yang Unggi,
dimana dapat menghambat bagi
perkembangan tanaman. Hal ini diduga akibat
faktor genetik yang dapat mempengaruhi laju
pertumbuhan tanaman. Perbedaan penampilan
tanaman selalu mungkin terjadi walaupun
tanaman yang digunakan berasal dari jenis
yang sama terhadap suatu Perubahan
lingkungan dan akhimya menghasilkan laju
pertumbuhan yang berbeda. Menunrt Sutedjo
dan Kartasapoetra (1988), bila salah satu faKor
(genetik atau lingkungan) lebih kuat
pengaruhnya dibanding dengan faktor lainnya
(perlakuan) maka faktor lain tersebut tertufupi.
Akibat faktor genetik yang dominan
menyebabkan pengaruh perlakuan pada P1H3
tedadi pe6edaan sehingga menunjukkan
peningkatan terhadap laju pertumbuhan
tanaman.

Tabel 4. Rerata lingkar batang tanaman jarak pagar dengan pemberian PPCPC 2006 dan ZPT

PPC Hormonik
PC 2006

5,86 a 5,76 a 5,96 a

P1 (1,25 g/lair) 5,90 a 6,13 a 5,73 a 6,26 a

P2(2,5 g/laiO 6,30 a 6,03 a 6.20 a 6,26 a

P3 i3,75 g/t air) _ 5.53 a 6,13 a 5,90 a 5'96 a -
KK= 12,07 %
engka-angta yang diikuti obh semua huruf kecil yang sama adalah barb6da ti{rak nyala menunt uii lanJut DNMRT pada

taraf 5%.
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Tabel 5' Rerata laju penumbuhan tanaman tanaman jarak pagar dengan pemberian ppc pc 2006dan ZpT Hormonik

PPC
PC 2006

ZPT Hormonik
H1 (1 cc/l H2 (2 ccll ai H3 (3 cc/lP0 (tanpa)

P1 (1,25 gfi air)
P2 (2,5 g/1 air)

0,68 ab
0,83 ab
0,71 ab

0,68 ab
0,57 b
0,94 ab

0,82 ab
0,61 ab
0,94 ab

0,93 ab
1,15 a
0,84 ab%o,a+n o,zrro o;;;; i:illil

[?:r;;*" 
ysng diikuti oleh huruf kecil yang sama menunjukkan berbeda tic,ak nyats menurur uji lanjut DNMRT peda

Pada perlakuan p3H0 menunjukkan
penurunan terhadap laju pertumbuhan tanaman
jarak pagar tetapi tidak berbeda dengan hampir
semua kombinasi Hal ini diduga kelersediaen
unsur hara makro yang berlebih dari
kebutuhannya yaitu pemberian pupuk dasar
saat sebelum tanam, pemupukan an organik
dan perlakuan PpC pC 2006 konsentrasi 3,7S
g/1. air. (H3) menyebabkan konsentrasinya di
dalam jaringan tianaman terlalu tinggi seningga
terjadinya keracunan yang menyebabian
penurunan terhadap laju pertumbuhan
tanaman. Menurut Lakitan (1993), jika .iaringantumbuhan mengandung unsur hira 

-terteitu

dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari
konsentrasi yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan maksimum, maka disebut
komsumsi lewah (tuxury comsumption) tetapi
jika konsentrasinya tertalu tinggi, menyebabkan
terjadinya keracunan pada tanaman. Akibatnya
proses metabolisme menjadi terganggu yang
akhirnya berat kering menjadi seOiXit. eerat
kering tanaman erat kaitannya dengan tiga
proses yaitu proses penumpukan asimiiat
melalui fotosintesis, penurunan asimilat melalui
proses respirasi dan penurunan asimilat akibat
akumulasike bagian penyimpanan. Nyakpa dkk
(1988), menjelaskan bahwa periumOufran
tanaman dicirikan dengan berat kering
tanaman. Ketersediaan hara yang kurang bag-i
tianaman akan diikuti penurunann a[tifitas
fotosintesis yang menghasilkan asimilat sedikit,
akhirnya berat kering menjadi kecil yang
hubungannya terhadap taju pertumbuhan
tanaman.

KESIMPULAN

. Kombinasi pertakuan ppC pC 2006 2,S g/l
air dan ZPT Hormonik 2 cc/ I air dapit
meningkatkan parameter luas daun dibanding
parameter tinggi bibit, jumtah daun, lingkar
batang dan laju pertumbuhan tanaman.
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