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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Nila (Indigofera sp.)  

Klasifikasi botani tanaman nila 

(Indigofera sp.) adalah sebagai berikut 

kingdom plantae, divisi magnoliophyta, 

kelas magnoliopsida, ordo fabales, 

family fabaceae, genus indigofereae, 

species Indigofera sp. (Anggrodi, 1990). 

Tanaman nila dikenal dengan 

berbagai nama yaitu nila, tom jawa, 

tarum alus, tarum kayu (Indonesia), indigo (Inggris), nila, tarum (Malaysia), 

tagung-tagung, taiom, taiung (Filipina). Merupakan tumbuhan asli Afrika Timur 

dan Afrika bagian selatan serta telah diperkenalkan ke Laos, Vietnam, Filipina 

dan Indonesia (Sumatera, Jawa, Sumba dan Flores). Tanaman nila memiliki 

percabangan yang tegak, Daunnya berseling, bersirip ganjil ada yang beranak 

daun tiga atau daun tunggal (lihat pada gambar 1). Bunganya tersusun dalam 

suatu tandan diketiak daun, bertangkai, daun kelopaknya berbentuk bergerigi 

lima, daun mahkotanya berbentuk kupu-kupu. Buah dari tanaman nila bertipe 

polong, berbentuk pita, lurus atau bengkok, berisi 1 – 20, perkecambahan benih 

tanaman nila yaitu epigeal (Adalina dkk., 2010).  

Tanaman nila dapat tumbuh dari 0 - 1,650 meter diatas permukaan laut 

(dpl) dan tumbuh subur ditanah gembur yang kaya akan nutrisi. Tanaman nila 

hidup pada iklim panas dan lembab dengan curah hujan tidak kurang dari 1.750 

mm/tahun (Adalina dkk., 2010). Tanaman nila toleran terhadap musim kering, 

Gambar 1. 

Tanaman Nila ( Indigofera sp.) 

(Juwita, 2016.) 
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genangan air dan tahan terhadap kadar garam tinggi, sehingga tanaman nila baik 

untuk dibudidayakan sebagai hijauan pakan ternak didaerah yang memiliki iklim 

atau cekaman biotik dan abiotik kurang baik (Hassen et al., 2007). Tanaman nila 

merupakan tanaman yang  baik untuk memenuhi kebutuhan pakan hewan ternak 

ruminansia maupun hewan ternak unggas. Tanaman nila memiliki kandungan 

nutrisi baik yang dibutuhkan untuk masa pertumbuhan hewan ternak rumiansia 

maupun unggas. Tepung pucuk tanaman nila mengandung protein kasar yaitu 

28,98%, lemak kasar sebesar 3,30%, dan serat kasar sebesar 8,49%. Selain itu, 

tepung daun tanaman nila juga mengandung tinggi vitamin A (3828,79 IU/100g) 

dan ß-karoten sebesar 507.6 mg/kg (Palupi et al., 2014).  

Tanaman nila juga mengandung Ca 0,22 % dan P 0,18 % (Akbarillah et 

al., 2002). Tanaman nila juga memiliki kandungan tannin yang sangat rendah 

berkisar antara 0,6 – 1,4 ppm (jauh di bawah taraf yang dapat menimbulkan sifat 

anti nutrisi). Kandungan tanin yang rendah ini juga berdampak positif yaitu 

disukai hewan ternak (Simatupang, 2013).  

2.2. Pertumbuhan Tanaman 

Tanaman mengalami pertumbuhan untuk melangsungkan hidupnya. 

Pertumbuhan tanaman merupakan bertambahnya volume dan jumlah sel yang 

mengakibatkan organisme bertambah besar. pembelahan mitosis  mengakibatkan 

pertambahan sel pada tanaman. Tanaman yang sudah mengalami pertumbuhan 

tidak akan bisa kembali kebentuk semula atau ireversiabel (Syamsuri, 2003). 

Tanaman mengalami pertumbuhan dibedakan atas pertumbuhan primer dan 

pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer disebabkan oleh aktifitas meristem 

apikal yang berada pada ujung akar dan pucuk tunas, menghasilkan sel-sel pada 
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tanaman untuk tumbuh memanjang. Pertumbuhan primer terbagi atas tiga sistem 

jaringan, yaitu jaringan pembuluh, jaringan dermal, dan jaringan dasar. 

Pertumbuhan primer akan memacu  akar dalam menembus tanah. Ujung akar 

tanaman terdapat tiga zona, yaitu zona pembelahan sel, zona pemanjangan, dan 

zona pematangan (Champbell, 2003).  

Aktivitas kambium mengakibatkan pertumbuhan sekunder, yaitu 

bertambahnya besar batang dan akar tanaman. Pertumbuhan sekunder diakibatkan 

aktivitas meristem leteral, silinder-silinder yang berbentuk dari sel-sel yang 

membelah kesamping disepanjang tunas. Pertumbuhan  sekunder menuju dalam 

akan membentuk xilem dan pertumbuhan menuju luar akan membentuk floem. 

Pertumbuhan sekunder akan mengakibatkan terjadinya aktifitas penebalan secara 

progresif (Champbell, 2002).  

Tanaman hijauan tumbuh karena dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam 

pertumbuhannya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman  hijauan 

meliputi tanah, iklim, air, spesies, dan teknis budidaya. Tanaman hijauan akan 

tumbuh dan berkembang dengan baik ketika keasaman tanah dalam keadaan 

normal, pada umumnya keasaman tanah optimal pada pH 6,5 (Hasan, 2012). 

2.3. Mikroorganisme Lokal 

Mikroorganime lokal merupakan sekelompok mikroorganisme yang aktif 

dan berada disuatu tempat, yang diperoleh dari bagian tanaman. Larutan 

mikroorganisme lokal merupakan cairan yang terbuat dari bahan-bahan alami 

yang disukai sebagai media hidup dan berkembangnya mikroorganisme yang 

berfungsi untuk mempercepat penghancuran bahan organik, dekomposer, 

aktivator, dan tambahan nutrisi bagi tumbuhan yang disengaja untuk 
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dikembangkan dari mikroorganisme yang berbeda. Bahan-bahan yang digunakan 

untuk membuat mikroorganisme lokal diduga mengandung zat yang dapat 

merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman (fitohormin) seperti 

giberlin, sitokinin, auksin, dan inhibitor (Lindung, 2015). Membuat larutan 

Mikroorganisme Lokal membutuhkan 3 bahan utama, yaitu ; 

1. Karbohidrat  

Karbohidrat merpakan bahan yang dibutuhkan oleh bakteri atau 

mikroorganisme sebagai sumber energi. Penyedia karbohidrat bagi 

mikroorganisme bisa diperoleh dari air cician beras, nasi bekas, singkong, 

kentang, gandum, bekatul dan lain-lain. 

2. Glukosa 

Glukosa merupakan bahan yang mengandung banyak sumber energi bagi 

mikroorganisme yang bersifat mudah dimakan. Glukosa bisa didapatkan dari 

gula pasir, gula merah, molase, air gula, air kelapa, dan lain-lain. 

3. Sumber Bakteri 

Bahan yang mengandung banyak mikrooganisme yang bermanfaat bagi 

tanaman anatara lain: buah-buahan yang busuk, sayur-ayuran busuk, keong 

mas, nasi, rebung bambu, bonggol pisang, urin kelinci, pucuk daun labu, tape 

singkong, dan buah maja. Larutan mikroorganisme lokal tidak hanya 

mengandung satu jenis mikroorganisme akan tetapi ada beberapa 

mikroorganisme didalamnya atara lain seperti Rhizobium sp., Azosprillium sp., 

Azotobacter sp., Pseudomonas sp., Bacilus sp., dan bakteri pelarut fosfat 

(Lindung, 2015). 
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2.4.1. Bonggol Pisang 

Pisang (Musa paradisiaca) adalah tanaman tropis yang mempunyai 

potensi tinggi untuk dikelola. Buah pisang sudah menjadi komoditas ekspor dan 

impor di pasar internasional. Tanaman pisang berasal dari Asia Tenggara yang 

kemudian menyebar luas ke benua Afrika dan Amerika. Habitat tanaman pisang 

adalah daerah tropis yang beriklim basah, dan dapat tumbuh subur didataran 

rendah maupun tinggi. Tanaman pisang umumnya dapat tumbuh didataran rendah 

sampai pegunungan dengan ketinggian 2000 meter diatas permukaan laut (dpl).  

Buah pisang merupakan salah satu buah yang banyak dikembangkan diseluruh 

wilayah Indonesia. Pisang dapat tumbuh pada iklim tropis basah, lembab dan 

panas dengan curah hujan optimal 1.520 – 3.800 mm/tahun dan 2 bulan kering 

(Rismunandar, 1990).   

Bonggol pisang merupakan bagian dari tanaman pisang yang berada 

dibagaian tanah dan termasuk kedalam daerah perakaran tanaman pisang.  Pati 

yang terkandung dalam bonggol pisang dapat dipergunakan sebagai sumber 

karbohidrat bahkan bisa dikeringkan sehingga menjadi abu. Dimana abu dari 

bonggol pisang mengandung soda yang dapat digunakan untuk bahan pembuatan 

sabun dan pupuk (Munadjim, 1988).  

Kandungan gizi dalam bonggol pisang juga berpotensi digunakan sebagai 

sumber mikroorganisme lokal karena kandungan gizi dalam bonggol pisang dapat 

digunakan sebagai sumber makanan sehingga mikroba berkembang dengan baik. 

Mikroba yang dihasilkan dari bonggol pisang adalah: Azospirillium sp., 

Aspergillus nigger., Azotobacter sp. Bakteri tersebut mampu memperbaiki tanah 

daerah perakaran sehingga mempengaruhi penyerapan hara (Trubus, 2012). 
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Fermentasi yang dilakuakan ketika membuat mikroorganisme lokal lebih baik 

dilakukan pada waktu yang tidak lama, karena total populasi bakteri larutan 

miroorganisme lokal bonggol pisang mengalami penurunan ketika semakin lama 

fermentasi pertumbuhan total populasi bakteri semakin berkurang (Komang dkk., 

2016). 

2.4.2. Buah Pepaya  

Buah pepaya merupakan buah yang sanagat banyak dikonsumsi oleh 

manusia, karena buah pepaya mampu untuk memperlacar pencernaan. Buah 

pepaya sangat populer, buah pepaya mengandung banyak vitamin A dan vitamin 

C serta rasanya manis. Di Eropa dan di negara maju lainnya, pepaya dimakan 

sebagai buah segar atau sari buahnya diminum pada pagi hari sebelum sarapan 

dengan maksud memperlancar pencernaan. Buah pepaya dapat dimakan dari 

bagian buahnya sebesar 75% dari seluruh buah pepaya (Sunarjono, 1987). Buah 

pepaya memiliki bentuk bulat ataupun memanjang tergantung jenisnya, buah 

muda berwarna hijau dan buah tua kekuningan / jingga, buah pepaya berongga 

besar ditengahnya, tangkai buah pendek, biji berwarna hitam dan diselimuti 

lapisan tipis (Muhlisah, 2007). 

Daging buah pepaya tergolong menjadi dua jenis, yaitu pepaya semangka 

dan pepaya burung. Pepaya semangka daging buahnya berwarna merah 

menyerupai daging buah semangka, yang termasuk jenis tersebut adalah pepaya 

paris, jinggo, dan cibinong. Pepaya burung warna daging buahnya kuning dan 

termasuk jenis tersebut adalah pepaya ijo, solo, dan hitam bundar (Aak, 1990). 

Buah pepaya di Indonesia sangat melimpah dan terkadang mengangalami 

kebanyakan produksi, sehingga banayak buah pepaya yang membusuk. Buah 
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pepaya busuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber mikroorganisme. Setelah 

difermentasi 15 hari, mikroorganime lokal buah pepaya memiliki kandungan 

unsur N 0,45 %, P 274,67 ppm , K 199,16 ppm, Ca 159,63 ppm, Mg 1457,16 

ppm, Fe 6,50 ppm, Zn 0,64 ppm, Mn 2,80 ppm, pH 3,68, C-organik 13,61 %, C/N 

rasio 30,24, BO 23,46 % ( Hesti dkk., 2015). Nutrisi yang terkandung dalam 

mikroorganisme lokal buah pepaya baik bagi pertumbuhan bibit tanaman.  

2.4. Skarifikasi fisik 

Skarifikasi merupakan berbagai perlakuan awal untuk mematahkan 

dormansi sebelum benih dikecambahkan. Ditinjau dari segi ekonomis dormansi 

pada benih dianggap tidak menguntungkan, oleh karena itu diperlukan suatu 

tindakan agar dormansi dapat dipecahkan atau setidaknya lama dormansi dapat 

dipersingkat. Berbagai perlakuan dapat diterapkan untuk mematahkan masa 

dormansi biji salah satunya dengan melakukan skarifikasi fisik menggunakan air 

panas (Sutopo, 2002). Perlakuan skarifikasi fisik dengan air panas bertujuan untuk 

memudahkan penyerapan air oleh benih. Cara yang umum dilakukan adalah 

dengan menuangkan benih dalam air panas dan dibiarkan dingin agar benih dapat 

menyerap air selama 12 jam - 24 jam (Schmidt, 2002). Perlakuan suhu 

perendaman 55°C dan 65°C memberikan nilai paling tinggi untuk persentase 

kecambah biji kedawung (Parkia timoriana (DC) Merr) (Sholicha, 2009). 

Perlakuan dengan benih sengon menunjukkan perendaman dalam air panas 

selama 24 jam sebesar 99,25% tidak berbeda nyata dengan perlakuan perendaman 

benih sengon dengan air panas selama 5 menit dan 1 menit dan berbeda nyata 

dengan perkecambahan tanpa perendaman air panas (Payung dkk., 2012). 

Perlakuan perendaman benih aren dalam air bersuhu awal 750C selama 15 menit 
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kemudian direndam dalam larutan giberelin selama 24 jam yang akan 

dikecambahkan berpengaruh terhadap persentase kecambah dan daya kecambah 

benih aren dan percepatan berkecambah benih aren (Purba dkk., 2014). 




