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Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sirsak membutuhkan unsur hara yang

biasanya berasal dari bahan kimia sintetis maupun organik. Air cucian beras

mengandung fosfor, nitrogen, dan vitamin B1 dan ekstrak kulit singkong mengandung

karbon, nitrogen, dan sulfur yang dapat digunakan sebagai nutrisi tambahan bagi

tanaman sirsak. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh jenis penyiraman dan

konsentrasi air cucian beras dan ekstrak kulit singkong terhadap pertumbuhan sirsak

(Annona muricata L.). Penelitian terdiri dari dua faktor, faktor pertama adalah jenis

penyiraman yang terdiri dari air cucian beras dan ekstrak kulit singkong dan faktor

kedua adalah konsentrasi, yaitu 50%, 75%, dan 100%. Perlakuan tanpa air cucian

beras dan ekstrak kulit singkong bertindak sebagai kontrol. Hasil penelitian

menunjukan pengaruh terbaik adalah campuran air cucian beras dan ekstrak kulit

singkong konsentrasi 75% terhadap pertumbuhan tinggi batang 3,90 cm, jumlah

daun 1,66 (5 daun), dan panjang akar 2,30 cm) tanaman sirsak.

Kata kunci: air cucian beras, ekstrak kulit singkong, pertumbuhan tanaman sirsak.
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RICE ON THE GROWTH OF THE PLANT SOURSOP (Annona muricata L.)

Novia Hikmah

A420110093

Drs. Suparti, M. Si

NIDN. 0001065711

Faculty of teacher training and Education Sciences Biologi

Muhammadiyah University of Surakarta

E-mail: Nopihikmah@gmail.com

The growth and development of the plant soursop require nutrien elements that

usually comes from synthetic chemical or organic. Water washing rice contains

phosphorus, nitrogen, vitamins B1 and cassava peels extract contains carbon,

nitrogen and sulfur can be used as an extra nutrients for the plant soursop. This

purpose of reseach to determine the influence of the type of watering and

concentration water washing rice and cassava peesl extract on the growth of the

pland soursop ( Annoma muricata L.). The reseach contains of 2 factors, the first

factor is the type of watering that is made up of water washing rice and cassava peels

extract and the second factor is the concentration, namely 50 %, 755 and 100%.

Treatment without water washing rice and cassava peels extract acts as a control.

The reseach showed the best results is a mixture of water washing rice and cassava

peels extract concentration of high growth stem 3,90 cm, number of leaves 1,66 (5

leaves) and length of the rood 2,30 cm of the plant soursop.

Key word: cassava peels extract, water washing rice, growth of the plant soursop



A. PENDAHULUAN

Makanan pokok sebagian besar penduduk di Indonesia adalah nasi. Nasi

merupakan beras yang telah direbus dan ditanak, sebelum itu beras dicuci

sehingga menghasilkan air cucian beras (air leri). Singkong juga banyak

dikonsumsi penduduk di Indonesia, diolah menjadi berbagai macam jenis

makanan. Sebelum diolah singkong harus dipisahkan dari kulitnya. Seiring

meningkatnya jumlah penduduk kebutuhan pangan juga meningkat, begitu pula

limbah yang dihasilkan seperti limbah air cucian beras dan kulit singkong.

Secara tidak langsung air leri banyak mengandung zat gizi seperti

kandungan yang terdapat pada beras. Dalam 100 gram beras terdapat protein 7,6

gram, karbohidrat 78,3 gram, fosfor 221 mg, vitamin B1 (thiamin) 190 mg.

Vitamin B1 mempunyai sifat larut dalam air dan akan hilang atau berkurang

selama proses pencucian beras. Sehingg zat gizi  pada beras sebagian akan larut

dalam air cucian beras tersebut (Djaeni, 1999). Pada air cucian beras juga

terdapat fosfor, peranan fosfor bagi tumbuhan adalah memacu pertumbuhan akar

dan pembentukan sistem perakaran yang baik dari benih dan tanaman muda,

serta mempercepat pemasakan buah dan biji (Djoehana, 1986). Menurut

penelitian Ariwibowo (2012), air cucian beras dan kulit telur ayam berpengaruh

terhadap pertambahan tinggi tanaman Tomat (Solanum lycopercium).

Kulit singkong baru dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk

pakan ternak. Padahal kulit singkong memiliki kandungan carbon 59,31%,

hidrogen 9,78%, oksigen 28,74%, nitrogen 2,06%, sulfur 0,11%, dan air 11,4%

sebagai unsur yang di butuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Kompos kulit

singkong bermanfaat sebagai sumber nutrisi dan insektisida bagi tumbuhan

(Akanbi, 2007). Menurut penelitian Suryana (2000), menyatakan bahwa kulit

singkong dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alternatif tanaman rumput unggul.

Tanaman sirsak perlu dibudidayakan karena memiliki manfaat dan nilai

ekonomis yang tinggi. Terlebih setelah dilakukan penelitian terhadap daun sirsak

dan ditemukan senyawa yang dapat mengobati berbagai penyakit. Salah satunya



senyawa acetogenin, senyawa ini memiliki sitotoksitas terhadap sel kanker,

berperan dalam melindungi sistem kekebalan tubuh serta mencegah infeksi

mematikan (Erlinger, 2004). Selain itu, daun sirsak banyak digunakan sebagai

obat herbal untuk mengobati berbagai penyakit, diantaranya penyakit asma,

diabetes, dan kejang (Zuhud, 2011). Buah sirsak banyak mengandung vitamin B

dan C, rasanya manis asam segar, serta aromanya khas sehingga digemari

masyarakat sebagai buah segar maupun olahan. Untuk dapat tumbuh dan

berkembang dengan baik tanaman memerluhkan nutrisi sebagai sumber energi

dan materi untuk sintesis berbagai komponen sel. Beberapa nutrisi tersebut antara

lain karbohidrat, protein, vitamin B1, fosfor, carbon, hidrogen, oksigen, nitrogen

yang dapat diperoleh dari air cucian beras dan ekstrak kulit singkong.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dilakukan penelitian

dengan judul “PEMANFAATAN EKSTRAK KULIT SINGKONG DAN AIR

CUCIAN BERAS PADA PERTUMBUHAN TANAMAN SIRSAK (Annona

muricata L.)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitia adalah penelitian kuantitatif. Subjek penelitian air cucian

beras, ekstrak kulit singkong dan tanaman sirsak, objek penelitian pertumbuhan

tanaman sirsak. Teknik pengumpulan data terdiri dari metode eksperimen,

metode opservasi, metode studi pustaka, dan metode dokumentasi. Data

dianalisis dengan menggunakan uji analisis varians Anova Dua Jalur, kemudian

dilakukan uji lanjut dengan menggunakan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT).



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi batang, hasil pengamatan pertumbuhan tinggi batang tanaman

sirsak dengan perlakuan pemupukan menggunakan air biasa (kontrol), air cucian

beras, ekstrak kulit singkong, serta campuran air cucian beras dan ekstrak kulit

singkong dan konsentrasi pemupukan 50%, 75%, dan 100% dari minggu ke-1

(awal penanam) sampai minggu ke-4 (Tabel 1).

Tabel 1. Rerata pertumbuhan tinggi batang (cm) tanaman sirsak dengan
perlakuan pemupukan menggunakan air cucian beras dan ekstrak
kulit singkong.

Perlakuan Rerata SD
A0B1 (kontrol 100%) 0,43** 0,28
A0B2 (kontrol 100%) 0,56 o,50
A0B3 (kontrol 100%) 0,73 0,06
A1B1 (air leri 50%) 1,90 0,81
A1B2 (air leri 75%) 2,76 0,72
A1B3 (air leri 100%) 2,40 0,36
A2B1 (ekstrak kulit singkong 50%) 2,63 0,12
A2B2 (ekstrak kulit singkong 75%) 2,86 0,09
A2B3 (ekstrak kulit singkong 100%) 2,33 0,12
A3B1 (campuran air leri dan ekstrak kulit singkong 50%) 3,23 0,72
A3B2 (campuran air leri dan ekstrak kulit singkong 75%) 3,90* 0,28
A3B3 (campuran air leri dan ekstrak kulit singkong 100%) 3,03 1,42

*Tanaman dengan tinggi batang paling tinggi
**Tanaman dengan tinggi batang paling rendah

Keteranagan:
A0=air biasa (kontrol); A1=air cucian beras; A2=ekstrak kulit singkong;
A3=campuran air cucian beras dan ekstrak kulit singkong; B1=konsentrasi 50%;
B2=konsentrasi 75%; B3=konsentrasi 100%.

Berdasarkan Tabel 1. diperoleh hasil perlakuan terbaik pertumbuhan

tinggi batang tanaman sirsak adalah A3B2 (campuran air cucian beras dan ekstrak

kulit singkong konsentrasi 75%) yaitu 3,90 cm. Hal ini disebabkan karena pada

air cucian beras dan ekstrak kulit singkong terdapat pendukung pertumbuhan

tanaman sirsak, yaitu fosfor, nitrogen, kalsium, vitamin B1, carbon, dan sulfur.

Menurut Djoehana (1986), fosfor merupakan bahan penyusun inti sel, lemak, dan

protein. Nitrogen berfungsi merangsang pertumbuhan vegetatif yaitu menambah

tinggi tanaman dan merangsang tumbuhan anakan, kalsium berfungsi



mengeraskan bagian kayu tanaman dan sulfur dapat digunakan untuk menambah

kandungan protein dan vitamin. Menurut Djaeni (1999), vitamin B1 pada air

cucian beras memiliki kemampuan memacu pertumbuhan tanaman. Selain unsur

hara  pada perlakuan ini kebutuhan air juga terpenuhi, peran air pada

pertumbuhan tanaman adalah untuk fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatik,

menjaga kelembaban dan membantu perkecambahan biji (Asngat, 2013).

Pertumbuhan tinggi batang paling rendah terdapat pada perlakuan A0B1 (kontrol)

disebabkan  karena penyiraman hanya mengunakan air sehingga kebutuhan unsur

hara tidak terpenuhi.

Hasil tersebut didukung penelitian sebelumnya dan uji analisin varians

anova dua jalur. Menurut Ariwibowo (2012), air cucian beras dan kulit telur

ayam berpengaruh terhadap pertambahan tinggi tanaman Tomat (Solanum

lycopercium). Penelitian Suryana (2000), menyatakan bahwa kulit singkong

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alternatif tanaman rumput unggul. Hasil uji

analisis varians anova dua jalur F hitung jenis > F tabel (32,088 > 3,009) artinya

signifikan yaitu jenis penyiraman berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi

batang tanaman sirsak dan  F hitung konsentrasi < F tabel (1,977 < 3,403) artinya

tidak signifikan yaitu konsentrasi penyiraman yang berbeda tidak berpengaruh

terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman sirsak. Konsentrasi tidak

berpengaruh diduga karena semua perlakuan ditambah dengan air dan partikel

media tanam yang digunakan terlalu renggang menyebabkan air cucian beras

maupun ekstrak kulit singkong tidak terikat secara maksimal sehingga tidak

dapat diserap oleh tanaman secara keseluruhan sesuai dengan konsentrasi yang

diberikan.

Selanjutnya dilakukan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk

mengetahui beda nyata antara masing-masing perlakuan. Hasil uji Beda Nyata

terkecil (BNT) didapat nilai BNTα adalah 1,05. Jadi, nilai selisih antara masing-

masing perlakuan >1,05 dinyatakan berbeda nyata dan <1,05 tidak berbeda

nyata. Perlakuan A1B1 dan A3B3 merupakan perlakuan yang memiliki beda nyata



terkecil (1,13 > 1,05). Perlakuan A0B1 dan A3B2 memiliki nilai selisih paling

banyak (3,47 > 1,05) dan perlakuan A1B3 dan A2B3 memiliki nilai selisih paling

sedikit sedikit (0,07 < 1,05).

Jumlah daun, hasil pengamatan pertumbuhan jumlah daun tanaman

sirsak (Tabel 2).

Tabel 2. Rerata pertumbuhan jumlah daun tanaman sirsak dengan perlakuan
pemupukan menggunakan air cucian beras dan ekstrak kulit singkong.

Perlakuan Rerata SD
A0B1 (kontrol 100%) 1 0
A0B2 (kontrol 100%) 0,66** 0,35
A0B3 (kontrol 100%) 0,66** 0,35
A1B1 (air leri 50%) 1,33 0,35
A1B2 (air leri 75%) 1,66* 0,35
A1B3 (air leri 100%) 1,66* 0,35
A2B1 (ekstrak kulit singkong 50%) 1,33 0,35
A2B2 (ekstrak kulit singkong 75%) 1,33 0,35
A2B3 (ekstrak kulit singkong 100%) 1,33 0,35
A3B1 (campuran air leri dan ekstrak kulit singkong 50%) 1,66* 0,35
A3B2 (campuran air leri dan ekstrak kulit singkong 75%) 1,66* 0,35
A3B3 (campuran air leri dan ekstrak kulit singkong 100%) 1,33 0,35

* Tanaman dengan jumlah daun terbesar
** Tanaman dengan jumlah daun terkecil

Berdasarkan Tabel 2. dapat diketahui bahwa perlakua terbaik

pertumbuhan jumlah daun tanaman sirsak adalah A1B2 (air cucian beras

konsentrasi 75%), A1B3 (air cucian beras konsentrasi 100%), A3B1 (campuran air

cucian beras dan ekstrak kulit singkong konsentrasi 50%), dan A3B2 (campuran

air cucian beras dan ekstrak kulit singkong konsentrasi 75%) yaitu 5 daun. Pada

Air cucian beras dan ektrak kulit singkong terdapat nitrogen, menurut Purwanto

(2006), nitrogen memiliki manfaat bagi tanaman yaitu memacu pertumbuhan dan

pembentukan daun, berperan penting dalam hal pembentukan hijau daun yang

berguna sekali dalam proses fotosintesis, dan dapat meningkatkan mutu tanaman

penghasil daun-daunan. Selain unsur hara keseluruhan perlakuna diatas

kebutuhan air juga terpenuhi sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung

dengan baik dan kelembabab tanaman terjaga. Perlakuan dengan jumlah daun

paling sedikit adalah A0B2 dan A0B3 (kontrol) yaitu 0,66 (2 daun), hal ini karena



penyiraman hanya menggunakan air sehingga kebutuhan unsur hara tidak

terpenuhi.

Hasil tersebut didukung oleh penelitian terdahulu dan uji analisis varians

anova dua jalur. Menurut penelitian Fatimah (2008), air kelapa dan air cucian

beras (air leri) berpengaruh terhadap pertambahan tinggi dan jumlah daun

tanaman nanas hias (Neoregelia spectabilis). Hasil uji analisis varians anova dua

jalur F hitung jenis > F tabel (3,970 > 3,009) artinya signifikan yaitu jenis

penyiraman berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah daun tanaman sirsak dan

F hitung konsentrasi < F tabel (,091 < 3,403) artinya tidak signifikan yaitu

konsentrasi penyiraman yang berbeda tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan

jumlah daun tanaman sirsak.

Selanjutnya dilakukan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk

mengetahui beda nyata antara masing-masing perlakuan. Hasil uji Beda Nyata

terkecil (BNT) didapat nilai BNTα adalah 0,92. Jadi, nilai selisih antara masing-

masing perlakuan >0,92 dinyatakan berbeda nyata dan <0,92 tidak berbeda

nyata. perlakuan A0B2 dan A1B2, A0B3 dan A1B2, A0B2 dan A1B3, A0B3 dan

A3B1, A0B2 dan A3B1, A0B3 dan A3B1, A0B2 dan A3B2, serta A0B3 dan  A3B2

merupakan perlakuan yang memiliki beda nyata terkecil (1,00 > 0,92). Pada

pertumbuhan jumlah daun terdapat perlakuan yang menunjukan hasil sama, hal

ini diduga karena pertumbuhan jumlah daun tidak hanya dipengaruhi lingkungan

dan ketersedian unsur hara tetapi juga dipengaruhi oleh faktor genetik pada

tumbuhan itu sendiri, sehingga jenis penyiraman yang berbeda  hanya sedikit

atau bahkan tidak mempengaruhi pertumbuhan jumlah daun.



Panjang akar, hasil pengamatan pertumbuhan panjang akar tanaman

sirsak (Tabel 3).

Tabel 3. Rerata pertumbuhan panjanag akar (cm) tanaman sirsak dengan
perlakuan pemupukan menggunakan air cucian beras dan ekstrak kulit
singkong.

Perlakuan Rerata SD
A0B1 (kontrol 100%) 0,60 0,04
A0B2 (kontrol 100%) 0,50** 0,47
A0B3 (kontrol 100%) 0,80 0,37
A1B1 (air leri 50%) 0,76 0,62
A1B2 (air leri 75%) 1,90 0,43
A1B3 (air leri 100%) 1,13 0,09
A2B1 (ekstrak kulit singkong 50%) 1,66 1,21
A2B2 (ekstrak kulit singkong 75%) 1,76 0,06
A2B3 (ekstrak kulit singkong 100%) 1,13 0,25
A3B1 (campuran air leri dan ekstrak kulit singkong 50%) 1,83 0,02
A3B2 (campuran air leri dan ekstrak kulit singkong 75%) 2,30** 0,07
A3B3 (campuran air leri dan ekstrak kulit singkong 100%) 1,86 0,08

* Tanaman dengan panjang akar terbesar
** Tanaman dengan pangjang akar terkecil

Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui bahwa perlakuan terbaik untuk

pertumbuhan panjang akar tanaman sirsak adalah A3B2 (campuran air cucian

beras dan ekstrak kulit singkong konsentrasi 75%) yaitu 2,30 cm. Hal ini

disebabkan karena pada air cucian beras dan ekstrak kulit singkong terdapat

pendukung pertumbuhan akar tanaman sirsak. Menurut Suiatna (2010), kalium

dan kalsium berperan merangsang pertumbuhan akar, sementara kekurangan

nitrogen menyebabakan sistem perakaran terbatas. Vitamin B1 pada air cucian

beras berfungsi merangsang pertumbuhan serta metabolism akar. Fosfor dapat

memacu pertumbuhan akar dan pembentukan sistem perakaran yang baik dari

benih dan tanaman muda. Perlakuan dengan panjang akar paling rendah adalah

A0B2 (kontrol) yaitu 0,50 cm disebabkan karena penyiraman hanya dengan

menggunakan air sehingga kebutuhan unsur hara tidak terpenuhi.

Hasil tersebut didukung penelitian terdahulu dan uji analisis varians

anova dua jalur. Menurut Andrianto (2007), air leri atau air bekas cucian beras

dapat merangsang pertumbuhan akar tanaman adenium. Hasil uji analisis varians



anova dua jalur F hitung jenis > F tabel (12,669 > 3,009) artinya signifikan yaitu

jenis penyiraman yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan panjang akar

tanaman sirsak dan F hitung konsentrasi < F tabel (2,763 < 3,403) artinya tidak

signifikan yaitu konsentrasi penyiraman yang berbeda tidak berpengaruh

terhadap pertumbuhan panjang akar tanaman sirsak.

Selanjutnya dilakukan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk

mengetahui beda nyata antara masing-masing perlakuan. Hasil uji Beda Nyata

terkecil (BNT) didapat nilai BNTα adalah 1,00. Jadi, nilai selisih antara masing-

masing perlakuan >1,00 dinyatakan berbeda nyata dan <1,00 tidak berbeda

nyata. Perlakuan A1B1 dan A2B2 merupakan perlakuan yang memiliki beda nyata

terkecil (1,00 = 1,00). Perlakuan A0B2 dan A3B2 memiliki nilai selisih paling

banyak (1,80 > 1,00) dan perlakuan A3B1 dan A3B3 memiliki nilai selisih paling

sedikit sedikit (0,03 < 1,00).

Pada penelitian ini air cucian beras dan ekstrak kulit singkong dibuat

sekaligus dalam jumlah banyak dan digunakan sesuai dengan kebutuhan

perlakuan. Sehingga pada air cucian beras dan ekstrak kulit singkong yang

dibiarkan selama empat minggu terjadi proses fermentasi dan semakin banyak

menghasilkan mikroorganisme. Mikroorganisme berperan sebagai dekomposer

yang mendekomposisi bahan organik menjadi materi inorganik  sehingga dapat

menyuburkan tanah dan menjadi sumber nutrisi bagi tumbuhan (Rao, 1994). Hal

tersebut yang menyebabkan pertumbuahn tanaman sirsak setiap minggunya

mengalami peningkatan.

Lakitan (2004), kekurang unsur hara pada tanaman dapat menyebabkan

perubahan warna, ukuran, dan perkembangan tanaman terganggu, kelebihan

unsur hara juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanama. Selain unsur hara,

cahaya, air, gas, dan suhu juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Cahaya

diperluhkan untuk pembentukan zat warna hijau daun, disamping itu cahaya

pempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sedangkan air menyediakan H dan 02 agar

tanaman dapat tumbuh berproduksi dengan baik, kekurangan dan kelebihan air



mengakibatkan proses fisiologi didalam tanaman akan terganggu sehingga

menghambat pertumbuhan serta menurunkan produksi tanaman.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

Ada pengaruh yang besar dari campuran air cucian beras dan ekstrak kulit

singkong konsentrasi 75% terhadap pertumbuhan tinggi batang 3,90 cm, jumlah

daun 1,66 (5 daun), dan panjang akar 2,30 cm tanaman sirsak.
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