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ABSTRACT 
 

The study aimed to determine the effect of the use of organic liquid fertilizer trash 
fish waste to the development of spinach plants (Amaranthus sp) and kale land (Ipomoea 
reptans). The characteristics of the resulting liquid fertilizer has a pH 6.88, N 2:27%, P 
19.61%, C 13.75%; K 7.92%; Cd 0.0013 mg/kg; and 0.0275 mg Pb/kg. The results of the 
study test application of liquid fertilizer trash fish waste to plant development spinach and 
kale showed accretion effect on plant height, length/leaf area, leaf amount and weight of 
the plant/stem of the plant during the growing season for 5 weeks. The development of 
spinach plants for 5 weeks with liquid fertilizer and control treatments to increase plant 
height, length/leaf area, leaf amount, and weight of spinach plants in sequence are: 
height 24.1+0.31 and 17.3+0.29 cm; length/leaf area 6.7+0.23 cm and 5.3+0.17 cm; 
quantity of leaves 12.7+0.72 and 9.8+0.67 strands, and heavy plant and 12.3+0.51 g and 
9.1+0.65 g/plant stems. For the development of spinach plants for 5 weeks with liquid 
fertilizer and control treatments to increase plant height, length/leaf area, leaf amount, 
and weight of kale plants are: height 23.9+0.43 cm and 18.9+0.47 cm; length/leaf area 
7.7+0.37 cm and 6.8+0.4 cm; quantity of leaves 16.3+0.63 and 14.5+0.55 strands; and 
heavy plant and 17.3+0.59 g and 14.6+0.63 g/plant stems. 
 
Keywords: fertilizer, organic liquid, fish, Amaranthus sp, Ipomoea reptans 
 

PENDAHULUAN 
 

Sektor perikanan belum menjadi ekonomis penting bagi sumber ekonomi 
Indonesia lebih dikarenakan penanganan potensi perikanan yang kurang optimal, oleh 
pemerintah maupun masyarakat. Penanganan ikan yang kurang optimal akan 
menjadikan ikan menjadi limbah yang tidak dapat digunakan lagi. Hal ini terjadi karena 
ikan merupakan salah satu jenis produk perikanan yang mudah mengalami kerusakan 
(most perishable food). Dari data yang dapat dikumpulkan, setiap musim masih terdapat 
antara 25 – 30% hasil tangkapan Ikan Laut yang akhirnya harus menjadi ikan sisa atau 
ikan buangan yang disebabkan karena berbagai hal antara lain keterbatasan 
pengetahuan dan sarana nelayan di dalam cara pengolahan ikan, misalnya hasil 
tangkapan tersebut masih terbatas sebagai produk untuk dipasarkan langsung (ikan 
segar), atau diolah menjadi ikan asin, pindang, terasi serta hasil-hasil olahannya. Selan 
itu juga tertangkapnya jenis-jenis ikan lain yang kurang berharga ataupun sama sekali 
belum mempunyai nilai di pasaran, yang akibatnya ikan tersebut harus dibuang kembali. 

Pada industri pengolahan maupun pemanfaatan ikan oleh rumah tangga, bagian 
ikan yang dibuang dan menjadi limbah adalah kepala, ekor sirip, tulang dan jeroan 
dengan menghsilkan ikan yang telah disiangi rata-rata sebesar 65%, sehingga 
meninggalkan limbah perikanan sebesar 35% (Irawan, 1995). 

Untuk memaksimalkan potensi perikanan dan banyaknya ikan yang terbuang sia-
sia tanpa ada nilai ekonimisnya maka perlu dilakukan suatu terobosan baru dalam 
memanfaatkan setiap bagaian dalam bidang perikanan salah satunya adalah dengan 
memanfaatkan limbah ikan atau mungkin ikan-ikan yang tidak ekomomis penting dan 
ikan yang terbuang sia-sia. Pemanfaatan ini, salah satunya adalah menjadikan pupuk 
organik. 
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Pupuk organik lengkap yang terbuat dari bahan baku ikan memiliki kualitas 
sebagai pupuk yang lebih dibandingkan dengan pupuk organik lain, apalagi kalau 
dibandingkan dengan pupuk kompos, pupuk kandang, ataupun pupuk hijau. di Indonesia 
saat ini telah banyak beredar pupuk organik yang terbuat dari ikan dengan aneka merk, 
baik produksi dalam negeri maupun impor, akan tetapi yang masih memenuhi 
persyaratan masih terbatas. FAO telah menetapkan kriteria dasar untuk pupuk jenis ini, 
yakni: kandungan unsur makro harus mempunyai nilai minimal N (12%), P (8%), dan K 
(6%) disamping kandungan unsur mikro seperti Ca, Fe, Mg, Cu, Zn, Mn, dan sebagainya 
(Anonim, 2011). 

Kelompok unsur tersebut sangat membutuhkan dalam jumlah dan susunan yang 
sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara baik serta hasil sesuai 
yang diharapkan. Namun, tanah ternyata tidak dapat menyediakan jumlah unsur-unsur 
tersebut sesuai kebutuhan. Karenanya, agar tanaman tumbuh dan berkembang secara 
subur, petani harus menambahkan sumber tersebut dalam bentuk pupuk. 

Masih banyak hal yang perlu dikaji lagi mengenai pemanfaatan hasil samping 
atau limbah perikanan untuk produksi pupuk organik. Ini karena masih banyak hal yang 
menjadikan kendala dalam pembuatan pupuk organik. Kandungan protein dan lemak 
yang tinggi akan menghambat pertumbuhan dari tanaman pangan tersebut. Perlu adanya 
terobosan baru untuk mengurangi kandungan lemak dan protein tersebut sebelum 
diterapkan menjadi pupuk organik atau terdapat tanaman pangan yang cocok dengan 
pupuk organik dari limbah ikan ini. Tapi melihat peluang ini, pengembangan mengenai 
pupuk organik ini membuka jalan untuk mengurangi penggunaan pupuk buatan sehingga 
ke depan akan lebih dapat menjaga kesuburan tanah dengan mineral-mineral tanah yang 
dapat memenuhi kebutuhan tanaman pangan. Aplikasi yang sangat memungkinkan 
untuk penerapan pupuk cair dari limbah ikan ini adalah pada tanaman sayuran yang 
dapat dikonsumsi manusia sehari-hari, misalnya untuk tanaman sayuran kangkung dan 
bayam. 

Tanaman kangkung merupakan tanaman yang menetap yang dapat hidup lebih 
dari setahun. Tanaman yang diduga berasal dari kawasan asia dan afrika ini meliputi dua 
jenis yang biasa dibudidayakan petani yakni kangkung darat dan kangkung air. 
Kangkung darat memiliki ciri yaitu berdaun panjang dengan ujung runcing dan berwarna 
hijau keputih-putihan kangkung ini mudah dibedakan dengan kangkung air dari warna 
bunganya yang putih bersih. Kangkung darat umumnya dijual dalam bentuk cabutan 
tanaman bersama akarnya. Maka itu, dipasaran kangkung darat diistilahkan dengan 
kangkung cabut. Tanaman kangkung darat termasuk tanaman dikotil dan berakar 
tunggang. Akarnya menyebar kesegala arah dan dapat menembus tanah sampai 
kedalaman 50 cm lebi. Batang tanaman berbentuk bulat panjang beruas mirip batang 
bambu. Daun kangkung berwarna hijau tu dibagian atasnya. Tangkai daunnya panjang 
dan melekat pada setiap ruas batang. (Haryoto, 2009:10) 
 Tanaman bayam yang biasa ditanaman sebagai sayuran dibedakan menjadi dua 
yaitu bayam cabut dan bayam tahun. Bayam cabut yang juga sering disebut bayam sepul 
adalah bayam yang diusahakan sebagai bayam cabutan. Bayam cabut dibedakan 
menjadi dua. Bayam cabut yang memiliki batang berwarna merah-kemerahan (bayam 
merah) dan bayam cabut yang memiliki batang berwarna hijau keputh-putihan(bayam 
putih).  (Rukmana, 2005:52). Berdasarkan pemikiran diatas maka perlu dilakukan 
penelitian tentang Uji Penerapan Pupuk Cair Organik Limbah Ikan Terhadap 
Perkembangan Tanaman Sayuran (Bayam (Amaranthus sp) dan Kangkung Darat 
(Ipomoea reptans). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk cair 
organik limbah ikan rucah terhadap perkembangan tanaman bayam (Amaranthus sp) dan 
kangkung darat (Ipomoea reptans).  
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai November tahun 2013. Uji 
penerapan pupuk cair dilakukan di kebun percobaan di pekarangan (fasilitas umum) 
Perumahan Bangun Surya Abadi Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten 
Kampar Riau.  
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 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan rucah sebagai bahan 
utama pembuatan bahan pupuk cair organik dari limbah ikan rucah. Bahan lainnya untuk 
pembuatan pupuk cair adalah 450 ml EM-4, 9 L air tajin, 9 L air kelapa tua, ekstrak 
bawang putih dan air bersih. Bahan yang digunakan untuk uji coba penerapan pupuk cair 
limbah ikan rucah yaitu dari tanaman bayam dan tanaman kangkung darat. Peralatan 
yang digunakan dalam kegiatan uji coba pupuk cair pada budidaya tanaman bayam dan 
tanaman kangkung darat untuk mengetahui pengaruh jenis pupuk cair organik limbah 
ikan terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman bayam dan kangkung darat 
menggunakan alat dalam berbudidaya seperti cangkul, kored, meteran, ember, dan 
timbangan. 
 
Metode Kegiatan 

Untuk uji penerapan pupuk cair organik dari limbah ikan terhadap tanaman 
sayuran (bayam dan kangkung) terlebih dahulu melakukan tahapan penelitian, yaitu 
tahap awal membuat pupuk cair dari limbah ikan ucah, kemudian dilakukan penerapan 
pada kegiatan budidaya sayuran (bayam dan kangkung).  
 
Tahapan pembuatan pupuk cair organik dari limbah ikan rucah 

Penelitian dilakukan beberapa tahapan, dengan melakukan persiapan 
menyediakan bahan limbah ikan rucah dan pembuatan larutan media fermentasi. Tahap 
selanjutnya dilakukan dengan metode eksperimen, yaitu melakukan percobaan secara 
langsung pembuatan pupuk organik cair dari limbah ikan rucah dengan menggunakan 
EM-4 sebagai starter, dengan menggunakan formulasi limbah ikan yang telah dihaluskan 
sebanyak 4 kg, penyiapan media fermentasi 50 ml EM-4,  1 L air tajin, 1 L air kelapa tua, 
25 g ekstrak bawang putih dan 7 L air bersih. Untuk skema pembuatan larutan media 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Persiapan 50 mL EM-4, 1 L air tajin, 1 L air kelapa tua, 25g ekstrak bawang putih dan 7 L 

air bersih  
 

 Pencampuran EM-4, air tajin, air kelapa tua, ekstrak bawang putih dan air bersih  
ke dalam wadah plastik serta diaduk hingga homogen 

 
Larutan media fermentasi 

 
Gambar 1. Pembuatan larutan media fermentasi pupuk cair limbah ikan rucah 

 
Selanjutnya untuk skema pembuatan pupuk organik cair ikan rucah dengan 

menggunakan EM-4 sebagai starter dapat dilihat pada Gambar 2. 
 

Limbah ikan rucah yang telah dihaluskan 
dimasukkan ke dalam larutan media sampai terendam seluruhnya  

 
 

Wadah plastik ditutup rapat  
 
 

Difermentasi selama 7 hari  
 
 

 Setelah 7 hari, larutan diambil, disaring dan disimpan di dalam botol 
 
 

Pupuk organik cair 
 

Gambar 2. Skema pembuatan pupuk organik cair dari limbah ikan rucah dengan  
                   menggunakan EM-4 sebagai starter 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Karakteristik Pupuk Cair Ikan Rucah 
 Berdasarkan pengukuran terhadap pupuk cair limbah ikan rucah yang dihasilkan 
terhadap beberapa parameter baku mutu maka pupuk cair sebagian besar telah 
memenuhi standard SNI 02-4958-2006, yang secara detail dapat disajikan pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Perbandingan pupuk organik cair limbah ikan rucah yang dihasilkan dengan SNI 

02-4958-2006 

Parameter Uji Satuan  

Rata-rata hasil pupuk cair 
limbah ikan rucah 

(per 100 ml sampel) 

SNI                 
02-4958-2006 

Pupuk cair  pH -  6,88 4,0 - 8,0 
Total Nitrogen (N) % (b/b) 22,27 Min. 4 
C organic % (b/b) 13,75 Min. 4,5 
Pospor (P) % (b/b) 19,61 

 Kalium (K) % (b/b) 7,92 
 Cemaran logam 

   - Cadmium (Cd) mg/kg 0,0013 Maks. 10 
- Timbal (Pb) mg/kg 0,0275 Maks. 50 
- Raksa (Hg) mg/kg - Maks. 1 
- Arsen (As) mg/kg - Maks. 10 

 
 Pada uji penerapan  penggunaan pupuk cair organik limbah ikan rucah pada 
tanaman sayuran bayam dan kangkung yang dilakukan pengamatan pada tinggi 
tanaman, panjang/luas daun, jumlah daun dan berat per tanaman (panen) pada tanaman 
bayam dan kangkung darat yang diberi pupuk cair organik limbah ikan rucah selama 
pengamatan dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4. Untuk perkembangan 
pertumbuhan tanaman sayuran bayam dan kangkung dengan pemberian pupuk cair 
organik limbah ikan rucah pada pengamatan minggu ke-1 dapat dilihat pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Hasil rata-rata pertumbuhan tanaman sayuran bayam dan kangkung dengan 

pemberian pupuk cair organik limbah ikan rucah pada pengamatan minggu 
ke-1. 

Hasil Pengukuran pada Tanaman 
Bayam 

Parameter Pengukuran 
Tinggi tanaman 

(cm) 
Panjang 

daun (cm) 
Jumlah daun 

(helai) 
Kontrol (tanpa pupuk cair) 1,9 0,8 3,2 
Pemberian Pupuk Cair Limbah Ikan 3,1 1,1 4,7 

Hasil Pengukuran pada Tanaman 
Kangkung 

Parameter Pengukuran 
Tinggi tanaman 

(cm) 
Panjang 

daun (cm) 
Jumlah daun 

(helai) 
Kontrol (Tanpa pupuk cair) 2,2 0,9 2,8 
Pemberian Pupuk Cair Limbah Ikan 3,8 1,6 4,1 

 
 Berdasarkan pengamatan Tabel 2. dapat dilihat perkembangan pertumbuhan 
tanaman sayuran bayam dan kangkung yang menunjukkan bahwa dengan penggunaan 
pupuk cair organik dari limbah ikan rucah dapat memberikan pertumbuhan yang relative 
cepat, dibandingkan dengan pertumbuhan pada tanaman tanpa pupuk cair (kontrol). 
Selanjutnya pada pengamatan pada minggu ke-3 tanaman sayuran bayam dan 
kangkung telah terjadi pertumbuhan yang sangat pesat yang ditandai dengan 
peningkatan tinggi tanaman, pertambahan panjang/luas daun dan jumlah daun yang 
semakin meningkat, hal ini secara detail dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil rata-rata pertumbuhan tanaman sayuran bayam dan kangkung dengan 
pemberian pupuk cair organik limbah ikan rucah pada pengamatan minggu 
ke-3 

Hasil Pengukuran pada Tanaman 
Bayam 

Parameter Pengukuran 
Tinggi tanaman 

(cm) 
Panjang daun 

(cm) 
Jumlah daun 

(helai) 
Kontrol (tanpa pupuk cair) 13,1 3,2 9,2 
Pemberian Pupuk Cair Limbah 
Ikan 18,3 4,1 12,7 

Hasil Pengukuran pada Tanaman 
Kangkung 

Parameter Pengukuran 
Tinggi tanaman 

(cm) 
Panjang daun 

(cm) 
Jumlah daun 

(helai) 
Kontrol (Tanpa pupuk cair) 9,9 3,8 10,1 
Pemberian Pupuk Cair Limbah 
Ikan 13,4 5,1 16,1 

 
 Berdasarkan pengamatan Tabel 3. menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan 
yang sangat pesat pada pengamatan minggu ke-3 baik pada tanaman sayuran bayam 
dan kangkung  yang kedua tanaman tersebut diberikan pupuk cair organik dari limbah 
ikan rucah, dan pada tanaman kontrol mengalami perkembangan yang relative lambat. 
Untuk pertumbuhan tanaman bayam dan kangkung pada minggu ke-5 secara rinci dapat 
dilihat pada Tabel 4. 
 
Tabel 4. Hasil rata-rata pertumbuhan tanaman sayuran bayam dan kangkung dengan 

pemberian pupuk cair organik limbah ikan rucah pada pengamatan minggu 
ke-5 

Hasil Pengukuran 
pada Tanaman 
Bayam 

Parameter Pengukuran 
Tinggi 

tanaman 
(cm) 

Panjang 
daun (cm) 

Jumlah daun 
(helai) 

Berat per 
tanaman (gram) 

Kontrol (tanpa 
pupuk cair) 17.3+0.29 5.3+0.17 9.8+0.67 9.1+0.65 

Pemberian Pupuk 
Cair Limbah Ikan 24.1+0.31 6.7+0.23 12.7+0.72 12.3+0.51 

Hasil Pengukuran 
pada Tanaman 
Kangkung 

Parameter Pengukuran 
Tinggi 

tanaman 
(cm) 

Panjang 
daun (cm) 

Jumlah daun 
(helai) 

Berat per 
batang tanaman 

(gram) 
Kontrol (Tanpa 
pupuk cair) 18.9+0.47 6.8+0.4 14.5+0.55 14.6+0.63 

Pemberian Pupuk 
Cair Limbah Ikan 23.9+0.43 7.7+0.37 16.3+0.63 17.3+0.59 

 
Berdasarkan pengamatan Tabel 4. menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan 

yang sangat pesat pada pengamatan minggu ke-5 baik pada tanaman sayuran bayam 
dan kangkung  yang kedua tanaman tersebut diberikan pupuk cair organik dari limbah 
ikan rucah.  
 
Pertumbuhan Tinggi Tanaman  

Tinggi tanaman, pemupukan menggunakan pupuk cair organik limbah ikan rucah 
terhadap tinggi tanaman bayam dan kangkung diperoleh hasil yang beragam pada 
kondisi kontrol dan pemberian pupuk selama masa tanam 5 minggu (35 hari). Pada 
pengamatan terhadap pertambahan tinggi tanaman bayam dan kangkung selama masa 
tanam selama 5 minggu menunjukkan pola peningkatan tinggi seiring dengan lama masa 
tanam, akan tetapi pertambahan tinggi tanaman semakin besar jika diberikan pupuk cair 
organik limbah ikan rucah, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. 

Menurut Salisbury dan Ross (1995) bahwa pupuk cair organik mengandung 
unsur makro antara lain N, Mn, Zn, Fe, S, B, Ca dan Mg. Hasil yang signifikan dalam 
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pertumbuhan tinggi tanaman bayam dan kangkung dapat di sebabkan oleh morfologi 
batang tanaman.  

Pertumbuhan Rata-rata Tinggi Tanaman Bayam Selama Pengamatan
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Pertumbuhan Rata-rata Tinggi Tanaman Kangkung Selama Pengamatan
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Gambar 3. Pola pertambahan tinggi tanaman bayam dan kangkung 

 
Pertumbuhan Panjang/Luas Daun  

Panjang/luas daun, selain jumlah daun untuk mengetahui pertumbuhan suatu 
tanaman juga dilihat dari variabel luas daunnya yang juga merupakan komponen 
pertumbuhan yang penting. Parameter luas daun ini dapat memberi Gambaran tentang 
proses dan laju fotosintesis pada suatu tanaman. Menurut Ratna (2002), Peningkatan 
panjang/luas daun merupakan upaya tanaman dalam mengefisiensikan penangkapan 
energi cahaya untuk fotosintesis secara normal pada kondisi intensitas cahaya rendah. 
Pola pertumbuhan panjang/luas daun untuk tanaman bayam dan kangkung dapat 
disajikan pada Gambar 4. 
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Pertumbuhan Rata-rata Panjang/Luas Daun Tanaman Bayam 
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Pertumbuhan Rata-rata Panjang/Luas Tanaman Kangkung 
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Gambar 4. Pola pertumbuhan panjang/luas daun tanaman bayam dan kangkung 

 
Hasil penelitian melalui pemupukan menggunakan pupuk cair organik limbah 

ikan terhadap panjang/luas daun tanaman bayam dan kangkung diperoleh hasil yang 
berpengaruh dari pemberian pupuk organik cair (lihat Gambar 11). Analisis data luas 
panjang/daun menunjukkan bahwa pertambahan panjang/luas daun pada munggu 1 
hingga minggu 5 menunjuknya beda nyata pertumbuhan panjang/luas daun dari control 
dan pemberian pupuk cair. Perlakuan yang mengalami pertumbuhan luas daun paling 
baik adalah perlakuan yang diberi pupuk cair organic limbah ikan, sampai pada masa 
tanam 5 minggu diperoleh panjang/luas daun untuk bayam dan kangkung masing-masing 
adalah 6.7+0.23 cm dan 7.7+0.37 cm.  

Pertumbuhan panjang/luas daun yang signifikan karena dipengaruhi oleh unsur 
hara dalam pupuk organik cair. Pertumbuhan panjang/luas daun dipengaruhi oleh kadar 
N yang diduga dapat mencukupi bagi tanaman bayam dan kangkung. Pada media tanam 
bayam dan kangkung (tanah bedengan) kebutuhan kadar N yang diperlukan tanaman 
bayam dan kangkung harus terpenuhi dan kadar ini disediakan dalam pupuk organik. 
Pertumbuhan luas daun selada yang baik selain disebabkan oleh tercukupinya unsur N 
juga disebabkan oleh kadar Mg yang cukup. Menurut Sutiyoso (2003) Magnesium (Mg) 
merupakan unsur hara yang berperan dalam pembentukan klorofil, mengaktifkan proses 
fosforilasi yang menopang kerja Phospor (P) dalam transfer energi ATP (adenin 
triphospat). Kebutuhan Magnesium dalam media hidroponik cukup kecil karena hanya 
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berkisar 62 ppm dan kadar tersebut dapat dipenuhi oleh pupuk organik limbah sayur dan 
limbah buah.  

Perbandingan antara pemupukan limbah ikan dengan tanpa pemupukan artinya 
pemupukan menggunakan limbah ikan  lebih baik dalam pertumbuhan panjang/luas daun 
bayam dan kangkung. Kualitas pupuk organik cair dari limbah ikan lebih efektif 
menopang pertumbuhan panjang dan luas daun dibandingkan dengan tanpa pemupukan 
menggunakan pupuk cair limbah ikan. Perbedaan kualitas pupuk organik tersebut 
disebabkan oleh perbedaan kadar unsur hara, pupuk organik cair limbah ikan 
mengandung unsur nitrogen, pospor, kalium dan magnesium lebih tinggi.   

Selain menimbang kadar magnesium pertumbuhan daun juga dipengaruhi oleh 
belerang (S) yang terdapat dalam pupuk organik cair. Kadar belerang dalam pupuk 
organik cair juga sudah memenuhi kebutuhan tanaman bayam dan kangkung. Hal 
tersebut dapat dilihat dari morfologi daun bayam dan kangkung yang berwarna hijau, 
karena kekurangan belerang mengakibatkan warna daun menjadi hijau kekuningan, 
kemudian menjadi coklat kering dan daun mudah rontok. Selain itu penggunaan media 
tanam yang sesuai dapat menopang penyerapan belerang oleh akar karena belerang 
dapat diserap mudah oleh akar jika ketersediaan air cukup.   

Kebutuhan magnesium pada pupuk organik cair memang mencukupi dan begitu 
juga dengan kebutuhan fosfor mampu dipenuhi oleh pupuk cair organic limbah ikan, 
karena pada ikan kaya dengan kandungan unsure P. Jika kekurangan unsure pospor 
pada tanaman maka pertumbuhan menjadi tidak seimbang. Menurut hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Septiana (2009) kandungan fosfor pada pupuk organik cair dari limbah 
pasar hanya 32 ppm, artinya pupuk organik cair limbah pasar terjadi defisiensi unsur P 
(fosfor) yang dapat menghambat pertumbuhan generatif tanaman, lain halnya dengan 
pupuk cair yang diperoleh dari limbah ikan rucah.  

Ketersedian unsur hara yang seimbang akan memberikan pertumbuhan tanaman 
yang normal, namun kekurangan salah satu unsur hara akan mengakibatkan tanaman 
tumbuh abnormal, berikut grafik hubungan unsur hara macro terhadap pertumbuhan 
tanaman. 
 
Pertumbuhan Jumlah Daun  

Jumlah daun, pertumbuhan jumlah daun bayam dan kangkung dimulai dari 
terbentuknya kuncup pada batang tanaman. Dari penelitian yang dilakukan masing-
masing perlakuan terhadap jumlah daun tanaman dari minggu ke-1 sampai minggu ke-5 
menunjukkan pengaruh nyata (Gambar 5).   
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Pertumbuhan Rata-rata Jumlah Daun Tanaman Kangkung 
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Gambar 5. Pola pertambahan jumlah daun tanaman bayam dan kangkung 
 
Pertumbuhan jumlah daun yang signifikan dari penggunaan pupuk cair organik 

limbah ikan rucah, artinya secara umum pemberian pupuk cair limbah ikan mampu 
memberikan sebagai sumber unsur makro maupun mikro pada tanaman.  

Selain itu ketidakseimbangan pertumbuhan dalam pembentukan kuncup daun 
diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya ketidakseimbangan kadar unsur hara 
makro terutama defisiensi Ca pada pupuk organik limbah sayur maupun limbah buah. 
Menurut Sutiyoso (2003) kebutuhan unsur hara makro pada tanaman bayam dan 
kangkung. 

Defisiensi Ca (kurang dari 175 ppm) mengakibatkan titik tumbuh akar lemah, 
pembentukan daun muda terhambat, ujung titik tumbuh daun keriput akhirnya mengering 
dan mati sehingga mengakibatkan pengujian anava tidak signifikan. Selain defisiensi 
unsur Ca keterhambatan pertumbuhan jumlah daun juga bisa di akibatkan oleh kadar 
unsur Mg, K dan Fe yang tinggi. artinya kadar unsur Mg lebih dari 62 ppm, K lebih dari 
300 ppm dan Fe lebih dari 5 ppm. Karena kerja unsur Ca saling antagonis dengan unsur 
Mg, Fe. 

Hubungan berbagai unsur hara makro didalam pupuk cair organic mutlak 
diperlukan untuk keseimbangan pertumbuhan tanaman. Unsur yang paling penting dalam 
pertumbuhan tanaman adalah unsur N, jika kadar N dalam pupuk organik cair berlebihan 
akan menghambat kerja unsur K dalam menstranport karbohidrat hasil dari fotosintesis 
keseluruh tubuh tumbuhan hal sehingga tanaman akan tumbuh tidak seimbang. Kadar K 
tinggi maka akan antagonis dengan unsur Ca, N dan P, hal tersebut akan berakibat pada 
terhambatnya pembentukan daun muda karena menghambat kerja Ca, selain itu tubuh 
tanaman akan kerdil, daun kecil dan warna daun menguning karena antagonis dengan N 
dan P.  

Kelebihan unsur Ca akan mengakibatkan pembongkaran klorofil pada daun tua 
untuk ditransfer kekuncup karena antagonis dengan unsur Mg, selain itu juga dapat 
mengakibatkan terganggunya translokasi karbohidrat karena antagonis dengan unsur K. 
Kelebihan unsur Mg akan mengakibatkan pertumbuhan tinggi tanaman terganggu dan 
pertumbuhan luas daun meningkat karena karena Mg antagonis dengan Ca, selain itu 
Mg akan menopang kinerja phospor dalam trans energi (ATP) yang digunakan dalam 
reaksi gelap untuk menghasilkan gula sederhana.  

Uji pupuk organik cair limbah ikan terhadap pertumbuhan tanaman bayam dan 
kangkung didapatkan hasil pupuk organik cair limbah ikan berpengaruh terhadap 
pertumbuhan tinggi, panjang/luas daun dan jumlah daun dikarenakan pupuk cair limbah 
ikan mampu memberikan tambahan kandungan Nitrogen, Pospor, Kalium, Magnesium 
dan unsure lainnya untuk keseimbangan pertumbuhan tanaman.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Pemberian pupuk organik cair dari limbah ikan rucah berpengaruh dalam 
perkembangan tanaman bayam dan kangkung, terutama pada pertambahan tinggi 
tanaman, panjang/luas daun, jumlah daun dan berat tanaman yang dihasilkan. Tanpa 
pemberian pupuk cair limbah ikan rucah tanaman bayam dan kangkung masih dapat 
tumbuh dan berkembang tetapi perkembangannya relatif lambat dibandingkan dengan 
pemberian pupuk cair organik limbah ikan rucah.  

Sebaiknya penggunaan pupuk organik cair limbah ikan rucah dapat 
memperhatikan kadar unsur hara yang terkandung dalam pupuk tersebut, karena untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan rasio unsur hara yang tepat.  Maka 
diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan dosis optimum untuk pertumbuhan 
optimal dari tanaman bayam dan kangkung.  
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