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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Baobab (Adansonia digitata L.) 

 Menurut Diop, Shako, Dornier, Cisse and Maxl bahwa “baobab 

mempunyai nama latin pada setiap daerah, yaitu baobab, roti monyet, limun 

(Inggris), kremetartboom (Afrika), isimuku, umshimulu, isimuhu (Afrika Selatan), 

buhibab (Arab), oro (Mali), gorakh-imli (India). Pohon baobab adalah tanaman 

asal Afrika. Pertama kali ditemukan pada tahun 1354 dalam catatan perjalanan 

Ibnu Battuta, penjelajah terkenal Arab pada paruh pertama abad keempat belas. 

Dikutip untuk pertama kalinya pada tahun 1592 oleh ProsperoAlpino, fisikawan 

Venesiadan herbalis, kata baobab adalah berasal dari bahasa Arab “mabuk hibab” 

yang berarti “buah dengan banyak biji” (Diop et al, 2005). 

2.1.1. Klasifikasi Tanaman 

 Adapun klasifikasi tanaman baobab (Adansonia digitata L.)  sebagai 

berikut: 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Magnoliopyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo  : Malvales 

Famili  : Malvaceae 

Genus  : Adansonia 

Spesies  : Adansonia digitata L. 
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2.1.2. Morfologi Tanaman 

 Batang utama pohon baobab yang lebih besar dapat mencapai tinggi 

hingga 28 meter. Batang ditutupi dengan lapisan kulit (pepagan), dengan 

ketebalan kulit berkisar 50-100 mm. Kulit berwarna coklat keabu-abuan dan 

permukaannya halus, lembut dan berserat (Gebauer et al, 2002). 

Baobab memiliki akar lateral (Radyx lateral) yang dapat menyebar luas 

dan mempunyai bintil akar, hal ini disebabkan oleh pasokan air pada tempat 

tumbuhnya, sehingga persebaran akarnya sangat luas dan juga sebagai penopang 

batang pohonnya yang berukuran besar. Ukuran daun pada tanaman dewasa dapat 

mencapai 20 cm dan bentuknya menjari (Palmi mervis) sedangkan daun pada 

tanaman muda pada umumnya bentuknya tidak menjari, akan tetapi hanya terdiri 

satu helai daun saja. Daun baobab akan gugur pada musim dingin dan akan 

tumbuh lagi pada awal musim panas (Sidibe and Williams, 2002). 

Lebih lanjut Sidibe and Williams bahwa “bunga baobab menggantung 

(hingga 200 mm) berwarna putih dan aromanya manis. Bunga ini biasanya mekar 

di sore hari pada bulan Oktober hingga Desember. Bunganya hanya mampu 

bertahan selama 24 jam, setelah itu warna pada bunganya akan berubah menjadi 

coklat dan aromanya menjadi tidak sedap. Penyerbukaanya dibantu oleh kelelawar 

buah (Zoidiogami) yang berlangsung pada malam hari” (Sidibe and Williams, 

2002). 

Nnam and Obiakor, menyatakan bahwa “buah baobab termasuk buah 

tunggal berbentuk bulat telur dan berkayu dengan ukuran panjang 20-30 cm dan 

diameter 10 cm” (Nnam and Obiakor, 2003). Menurut Vertuani, Braccioli, 
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Buzzoni and manfredini bahwa “daging buahnya yang matang muncul akibat 

dehidrasi alami yang dialami pohon baobab. Warna dari daging buahnya putih 

seperti tepung dan rasanya asam. Benih baobab berwarna cokelat dengan bentuk 

seperti ginjal yang dilapisi kulit keras. Ukuran benih baobab rata-rata memiliki 

panjang 1,4 cm dan lebar 1 cm” (Vertuani et al, 2002). 

2.1.3. Syarat Tumbuh  

 Attayaya menjelaskan bahwa “baobab umumnya tumbuh dan ditemukan 

didaerah South Africa, Beaswana, Namibia, Mozambique dan daerah tropis 

Afrika. Tumbuhan ini menyukai atau dapat tumbuh di daerah panas, hutan kering 

berbatu, memiliki drainase baik dan daerah dengan curah hujan yang rendah. 

Dapat juga tumbuh di daerah dengan curah hujan sedang atau tinggi asal tidak 

pernah mengalami salju, khususnya di daerah tropis. Dalam pertumbuhannya 

baobab membutuhkan sinar matahari penuh pada masa perkecambahan” 

(Attayaya, 2010). 

2.2 Jamur Trichoderma spp.  

2.2.1. Pengertian Jamur trichoderma spp. 

 Taufik, Triana dan Asniah menjelaskan bahwa “jamur trichoderma spp. 

merupakan mikroorganisme tanah bersifat saprofit yang secara alami menyerang 

cendawan patogen dan bersifat menguntungkan bagi tanaman. Cendawan 

trichoderma spp. dapat berkembang biak dengan cepat pada daerah perakaran 

tanaman” (Taufik et al, 2014). Cendawan trichoderma spp. juga memiliki 

beberapa kelebihan seperti mudah diisolasi, daya adaptasi luas, dapat tumbuh 

dengan cepat pada berbagai substrat, cendawan ini juga memiliki kisaran 
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mikroparasitisme yang luas dan tidak bersifat patogen pada tanaman (Arwiyanto, 

2003). 

 Purwantisari mengatakan bahwa “trichoderma spp. merupakan cendawan 

parasit yang dapat menyerang dan mengambil nutrisi dari cendawan lain 

(Purwantisari, 2009). Menurut Sudantha, Kesratarta dan Sudana bahwa 

“kemampuan dari trichoderma spp. ini yaitu mampu memarasit cendawan 

patogen tanaman dan bersifat antagonis, karena memiliki kemampuan untuk 

mematikan atau menghambat pertumbuhan cendawan lain. Mekanisme yang 

dilakukan oleh agen antagonis trichoderma spp. terhadap patogen adalah 

mikoparasit dan antibiosis. Selain itu, mekanisme yang terjadi di dalam tanah oleh 

aktivitas trichoderma spp. yaitu sebagai kompetitor ruang maupun nutrisi dan 

sebagai mikoparasit sehingga mampu menekan aktivitas patogen tular 

tanah”(Sudantha et al, 2011). 

 Menurut Tindaon “trichoderma spp. merupakan mikroba tanah yang 

mempunyai peranan penting dalam kesuburan tanah diantaranya : 

1. Sebagai pengatur daur hara secara simultan dan menyimpan hara sehingga 

membuat hara tersedia bagi tanaman dan menyimpan hara yang belum 

dimanfaatkan tanaman. 

2. Melaksanakan sintesis terhadap sebagian besar bahan organik yang 

bersifat stabil, seperti kompos yang berfungsi sebagai penyimpanan hara 

dan berperan dalam memperbaiki struktur tanah” (Tindaon, 2008).  

Wahyuono, Manohara dan Mulya menjelaskan bahwa “spesies trichoderma 

spp. selain sebagai organisme pengurai, dapat pula berfungsi sebagai agen hayati. 
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trichoderma spp. dalam peranannya sebagai agen hayati bekerja berdasarkan 

mekanisme antagonis yang dimilikinya” (Wahyuno, et al, 2009). Secara lebih 

rinci Herlina dan Pramesti menjelaskan bahwa “beberapa spesies trichoderma spp 

telah dilaporkan sebagai agensi hayati, seperti T. harzianum, T. viridae dan T. 

konigii yang berspektrum luas pada berbagai tanaman pertanian” (Herlina dan 

Pramesti, 2005). 

2.2.2. Jamur Trichoderma harzianum 

Menurut Streets “jamur trichoderma harzianum dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut:  

Kingdom : Mycetaceae 

Divisio  : Amastigomycota 

Kelas  : Deuteromycetes 

Ordo  : Moniliales 

Famili  : Moniliceae 

Genus  : Trichoderma 

Spesies : Trichoderma harzianum Rifai (Streets, 1980). 

 T. harzianum adalah jamur akar hijau bersifat antagonis pada beberapa 

jenis jamur dan serangga lainnya. Distribusi jenis jamur ini sangat luas dan 

terdapat pada hampir semua jenis tanah dan habitat alam lainnya, khususnya pada 

tempat-tempat yang mengandung bahan organik (Sinulingga dan Eddy, 1989). 

Lebih lanjut Herlina dan Pramesti menjelaskan bahwa “T. harzianum mempunyai 

kemampuan sebagai pengendali hayati, jamur T. harzianum memberikan 

pengaruh positif terhadap perakaran tanaman, pertumbuhan tanaman, hasil 
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produksi tanaman. Sifat ini menandakan bahwa jamur T. harzianum berperan 

sebagai Plant Growth Enhancher” (Herlina dan Pramesti, 2005). 

2.3  Viabilitas Benih 

Viabilitas benih mencakup vigor dan daya kecambah benih. Viabilitas 

adalah daya hidup benih yang ditunjukan dengan gejala pertumbuhan atau gejala 

metabolisme. Vigor adalah kemampuan benih menumbuhkan tanaman normal 

yang berproduksi normal pada kondisi lapangan yang optimum maupun 

suboptimum (Sadjad, 1994). Menurut Kartasapoetra bahwa “vigor dipisahkan 

antara vigor genetik dan vigor fisiologi. Vigor fisiologi dapat dilihat antara lain 

indikasi tumbuh akar dari plumula aatau koleoptilnya, ketahanan terhadap 

serangan penyakit dan warna kotiledon dalam efeknya terhadap tetrazolium 

test”(Kartasapoetra, 1986). Lebih lanjut Lita mengatakan bahwa “pengujian 

viabilitas benih yang sering dilakukan adalah dengan mengecambahkan benih 

kemudian dihitung daya kecambahnya. Pengujian ini berlangsung lama  sehingga 

apabila ada kebutuhan akan benih yang mendesak dengan pengujian secara cepat 

dengan menggunakan uji tetrazolium” (Lita, 1984). 

Perkecambahan adalah proses terbentuknya kecambah (plantula). 

Kecambah sendiri didefinisikan sebagai tumbuhan kecil yang baru muncul dari 

biji dan hidupnya masih tergantung pada persediaan makanan yang terdapat dalam 

biji. Kecambah tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi semai/anakan/ 

seedling, yang pada tahap selanjutnya akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa 

(Tjitrosoepomo, 1999).   
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Menurut Lita bahwa “faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih 

dalam penyimpanan dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar” 

(Lita, 2002). 

1. Faktor Dalam 

a.       Tingkat kemasakan benih 

Menurut Kamil “umumnya sewaktu kadar air biji menurun dengan cepat 

sekitar 20 persen, maka benih tersebut juga telah mencapai masak fisiologis atau 

masak fungsional dan pada saat itu benih mencapai berat kering maksimum, 

daya tumbuh maksimum (vigor) dan daya kecambah maksimum (viabilitas) atau 

dengan kata lain benih mempunyai mutu tertinggi” (Kamil, 1979). Selanjutnya 

menurut Lita “benih yang dipanen sebelum tingkat kemasakan fisiologisnya 

tercapai tidak mempunyai viabilitas yang tinggi karena belum memiliki 

cadangan makanan yang cukup serta pembentukan embrio belum sempurna” 

(Lita, 2002).  

b.  Ukuran benih 

Benih yang berukuran besar dan berat mengandung cadangan makanan yang 

lebih banyak dibandingkan dengan yang kecil pada jenis yang sama. Cadangan 

makanan yang terkandung dalam jaringan penyimpan digunakan sebagai sumber 

energi bagi embrio pada saat perkecambahan (Lita, 2002). Berat benih 

berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan dan produksi karena berat benih 

menentukan besarnya kecambah pada saat permulaan dan berat tanaman pada 

saat dipanen (Lita, 2002). 
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c.       Dormansi  Benih 

Dormansi benih adalah suatu keadaan dimana benih tidak dapat 

melakukan perkecambahan meskipun dalam keadaan yang optimum. Dormansi 

benih dapat disebabkan antara lain adanya impermeabilitas kulit biji terhadap air 

dan oksigen, embrioyang belum tumbuh secara sempurna, hambatan mekanis 

kulit benih terhadap pertumbuhan embrio, belum terbentuknya zat pengatur 

tumbuh atau karena ketidakseimbangan antara zat penghambat dengan zat 

pengatur tumbuh di dalam embrio (Hartman, Kester, Davies and Geneve, 2002). 

d.      Penghambat perkecambahan 

Menurut Kuswanto bahwa “penghambat perkecambahan benih dapat berupa 

kehadiran inhibitor baik dalam benih maupun di permukaan benih, adanya 

larutan dengan nilai osmotik yang tinggi serta bahan yang menghambat lintasan 

metabolik atau menghambat laju respirasi” (Kuswanto, 1996). 

2. Faktor luar 

Faktor luar utama yang mempengaruhi perkecambahan diantaranya : 

a. Air 

Air oleh benih dipengaruhi oleh sifat benih itu sendiri terutama kulit 

pelindungnya dan jumlah air yang tersedia pada media di sekitarnya, sedangkan 

jumlah air yang diperlukan bervariasi tergantung kepada jenis benihnya, dan 

tingkat pengambilan air turut dipengaruhi oleh suhu (Lita, 2002). Perkembangan 

benih tidak akan dimulai bila air belum terserap masuk ke dalam benih hingga 

80 sampai 90 persen (Darjadi,1972) dan umumnya dibutuhkan kadar air benih 

sekitar 30 sampai 55 persen (Kamil, 1979). Lebih lanjut menurut Lita, “benih 
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mempunyai kemampuan kecambah pada kisaran air tersedia. Pada kondisi media 

yang terlalu basah akan dapat menghambat aerasi dan merangsang timbulnya 

penyakit serta busuknya benih karena cendawan atau bakteri” (Lita, 2002). 

b.  Suhu 

Menurut Lita, “suhu optimal adalah yang paling menguntungkan 

berlangsungnya perkecambahan benih dimana presentase perkembangan 

tertinggi dapat dicapai yaitu pada kisaran suhu antara 26.5 sd 35°C. Suhu juga 

mempengaruhi kecepatan proses permulaan perkecambahan dan ditentukan oleh 

berbagai sifat lain yaitu sifat dormansi benih, cahaya dan zat tumbuh gibberallin 

(Lita, 2002). 

c.  Oksigen 

Saat berlangsungnya perkecambahan, proses respirasi akan meningkat 

disertai dengan meningkatnya pengambilan oksigen dan pelepasan CO2, air dan 

energi panas. Terbatasnya oksigen yang dapat dipakai akan menghambat proses 

perkecambahan benih (Lita, 2002). Kebutuhan oksigen sebanding dengan laju 

respirasi dan dipengaruhi oleh suhu, mikro-organisme yang terdapat dalam benih 

(Kuswanto. 1996). Menurut Kamil, “umumnya benih akan berkecambah dalam 

udara yang mengandung 29 persen oksigen dan 0.03 persen CO2. Namun untuk 

benih yang dorman, perkecambahannya akan terjadi jika oksigen yang masuk ke 

dalam benih ditingkatkan sampai 80 persen, karena biasanya oksigen yang 

masuk ke embrio kurang dari 3 persen” (Kamil, 1979). 
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d.    Cahaya 

Kebutuhan benih akan cahaya untuk perkecambahannya berfariasi 

tergantung pada jenis tanaman (Lita, 2002). Adapun besar pengaruh cahanya 

terhadap perkecambahan tergantung pada intensitas cahaya, kualitas cahaya, 

lamanya penyinaran (Kamil, 1979). Lebih lanjut menurut Adriance and Brison 

dalam Lita (2002) “pengaruh cahaya terhadap perkecambahan benih dapat 

dibagi atas 4 golongan yaitu golongan yang memerlukan cahaya mutlak, 

golongan yang memerlukan cahaya untuk mempercepat perkecambahan, 

golongan dimana cahaya dapat menghambat perkecambahan, serta golongan 

dimana benih dapat berkecambah baik pada tempat gelap maupun ada cahaya” 

(Lita, 2002).  

e.   Medium 

Menurut Lita, “medium yang baik untuk perkecambahan haruslah memiliki 

sifat fisik yang baik, gembur, mempunyai kemampuan menyerap air dan bebas 

dari organisme penyebab penyakit terutama cendawan. Pengujian viabilitas 

benih dapat digunakan media antara lain substrat kertas, pasir dan tanah” (Lita, 

2002). 

2.4 Dormansi 

Benih dikatakan dorman apabila benih tersebut sebenarnya hidup, tetapi 

tidak berkecamabah walaupun diletakkan pada keadaan yang secara umum 

dianggap telah memenuhi persyaratan, bagi suatu perkecambahan (Lita, 2002). 

Menurut Hartman,  Kester, Davies dan Geneve bahwa “dormansi biji adalah suatu 

keadaan dimana benih tidak dapat melakukan perkecambahan meskipun dalam 
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keadaan yang optimum. Dormansi benih dapat disebabkan antara lain adanya 

impermeabilitas kulit biji terhadap air dan oksigen, embrio yang belumtumbuh 

secara sempurna, hambatan mekanis kulit benih terhadap pertumbuhan embrio, 

belum terbentuknya zat pengatur tumbuh atau karena ketidakseimbangan antara 

zat penghambat dan zat pengatur tumbuh di dalam embrio” (Hartman et al, 2002). 

Secara alamiah dormansi benih merupakan suatu mekanisme pengaturan 

perkecambahan sebagai adaptasi untuk ketahanan alami spesies yang 

bersangkutan terhadap kondisi lingkungan yang tidak sesuai untuk 

perkecambahan (Sahuapala, 2007).  

Lebih lanjut menurut Gerbauer, El siddig and Ebert bahwa “di bawah 

aerasi dan suhu kondisi yang memadai, proses perkecambahan hanya perlu akses 

masuknya air ke dalam benih untuk dapat berkecambah setelah penanaman 

dilakukan. Akan tetapi dalam kondisi optimal seperti ini, biji baobab tidak 

berkecambah dalam waktu beberapa minggu setelah penanaman. Hal tersebut 

dikarenakan kulit yang menutupi biji baobab tebal dan keras, sehingga air dan 

oksigen tidak mampu masuk ke dalam biji” (Gebauer et al, 2002). 

Skarifikasi adalah perlakuan terhadap kulit benih yang keras, biasanya 

perlakuan mekanis, air panas atau perlakuan kimia menggunakan larutan asam 

yang kuat, guna meningkatkan permeabilitasnya terhadap air dan gas 

(Departemen Kehutanan RI, 2004). Menurut Schmidt bahwa “teknik skarifikasi 

pada berbagai jenis benih harus disesuaikan dengan tingkat dormansi. Berbagai 

teknik untuk mematahkan dormansi fisik antara lain seperti : 

 

 



16 
 

a). Perlakuaan mekanis 

            Perlakuam mekanis pada kulit biji, dilakukan dengan cara penusukan, 

penggoresan, pemecahan, pengikiran dan pembakaran, dengan bantuan pisau, 

jarum, kertas gosok, atau lainnya adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi 

dormansi fisik. Karena setiap benih ditangani secara manual, dapat diberikan 

perlakuan individu sesuai dengan ketebalan biji. Pada hakekatnya semua benih di 

buat permeabel dengan resiko kerusakan yang kecil, asal daerah radikal tidak 

rusak (Schmidt, 2002). 

b.). Perlakuan kimia 

            Perlakuan kimia dengan bahan-bahan kimia sering dilakukan untuk 

memecahkan dormansi pada benih. Tujuan utamanya adalah menjadikan kulit biji 

lebih mudah dimasuki oleh air pada waktu proses imbibisi. Larutan asam kuat 

seperti asam sulfat dengan konsentrasi pekat membuat kulit biji lebih menjadi 

lunak sehingga dapat dilalui air dengan mudah (Sahuapala, 2007). 

Lebih lanjut menurut Diop, Shako, Dornier, Cisse, and Max bahwa “untuk 

mempercepat perkecambahan baobab dapat dilakukan perendaman menggunakan 

air dingin selama satu sampai dengan dua hari dengan air panas selama lima belas 

menit sebelum penaburan. Akan tetapi dengan cara tersebut tingkat 

perkecambahannya sangat kecil hanya sekitar 10% sedangkan dengan cara 

merendam biji dengan larutan asam sulfat terkonsentrasi dengan diikuti membilas 

dengan air dingin menghasilkan tingkat perkecambahan lebih tinggi, yaitu sebesar 

86%” (Diop et al, 2005). 
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Benih baobab yang direndam dalam asam sulfat pekat selama 12 jam 

memberikan tingkat perkecambahan terbaik dengan 70,96 dan 97% dari benih 

berkecambah pada 3, 7 dan 10 HST. Hal tersebut menunjukkan bahwa, 

perkecambahan baobab dapat dirangsang dengan menggunakan asam sulfat pekat. 

Namun, tingkat perkecambahan optimum juga bisa tergantung pada ukuran benih 

yang mungkin dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Niang, Diout, Arona, Ndoye, 

Cisse and Patrick, 2005). 

2.5 Media Tanam 

Hardjowigeno menjelaskan bahwa “proses metabolisme tanaman 

memerlukan air dan unsur hara yang merupakan kebutuhan utama. Bahan organik 

maupun anorganik yang selanjutnya akan melepaskan hara mineral mutlak 

dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta 

produksi yang dihasilkan. Salah satu pupuk organik yang dapat dimanfaatkan 

sebagai penyedia unsur hara tanaman adalah pupuk kandang. Pemberian pupuk 

kandang selain dapat menambah unsur hara juga dapat memperbaiki sifat fisik 

dan biologis tanah. Beberapa sifat fisik tanah yang dapat dipengaruhi pupuk 

kandang antara lain kemantapan agregat, bobot volume, total ruang pori, dan daya 

pegang air" (Hardjowigeno, 2003). Subowo menyatakan bahwa “pengkayaan 

bahan organik dalam tanah dapat meningkatkan aktivitas organisme tanah yang 

selanjutnya akan memperbaiki dan mempertahankan kesuburan tanah” (Subowo, 

2010). 

Faktor faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan 

bibit adalah kesuburan media, penggunaan pupuk dan cara penanaman. 
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Kesuburan media yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan 

bibit tergantung pada komposisi media tumbuh. Media tumbuh yang baik adalah 

media tumbuh yang porous sehingga akar dapat memperoleh udara dan air yang 

cukup, serta mampu menyediakan unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman. 

Untuk pembibitan tanaman kehutanan, komposisi media tanam yang biasa 

digunakan adalah tanah, kompos, dan arang sekam (Sumarna, 2002). 

Dina menjelaskan bahwa “pasir dapat dipilih sebagai media tanam karena 

mempunyai pori-pori yang lebih banyak, dimana pori-pori tersebut sangat baik 

untuk aerasi dan draenase serta mempermudah akar menyerap unsur hara. Pori–

pori pasir yang lebih banyak dibandingkan tanah liat mudah menjadi basah dan 

cepat pula kering karena proses penguapan dan konsisten (ketahanan partikel 

terhadap proses pemisahan) pasir sangat kecil sehingga mudah terkikis oleh air 

dan angin oleh karena itu penggunaan pasir sebagai media tanam jauh lebih baik 

bila dikombinasikan dengan bahan lain” ( Dina, 1994 ). 

Menurut Brady, “bahan organik yang ditambahkan ke dalam tanah ada 

tiga sumber, yaitu pupuk kandang, pupuk hijau dan sisa tanaman hijau yang 

ditanam” (Brady, 1974). Effendi menambahkan bahwa “pupuk kandang 

merupakan bahan organik yang baik dan pemupukan pupuk kandang di daerah 

tropik adalah efektif” (Effendi, 1980). Soepardi menambahkan bahwa “pupuk 

kandang merupakan salah satu bahan organik yang dapat memperbaiki sifat fisik, 

kimia dan biologi tanah. Pupuk kandang merupakan sumber unsur hara makro dan 

mikro bagi tanaman”(Soepardi, 1983). Pupuk kandang dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu: 1) pupuk kandang segar berupa kotoran hewan yang baru dikeluarkan 
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oleh hewan sehingga belum mengalami pembusukan; dan 2) pupuk kandang 

busuk, merupakan pupuk kandang yang telah disimpan atau digundukkan 

sehingga mengalami pembusukan. Dalam penelitian ini, pupuk kandang yang 

digunakan adalah pupuk kandang yang telah mengalami pembusukan (Sutedjo, 

1994). 


