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Monosodium glutamate (MSG) sering kali dipandang sebagai
zat yang kurang baik bagi kesehatan manusia. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengaruh berbagai merk terhadap
laju pertumbuhan tanaman. Parameter laju pertumbuhan
tanaman yang diukur, antara lain tinggi tanaman, jumlah daun,
serta panjang akar. Data yang diperoleh pada parameter tinggi
tanaman dan jumlah daun dianalisis menggunakan ANAKOVA,
sedangkan data parameter panjang akar dianalisis
menggunakan ANAVA. Hasil studi ini menunjukkan bahwa
MSG memiliki pengaruh terhadap salah satu parameter
pertumbuhan tanaman, yaitu parameter jumlah daun (F hitung
= `4,167; p-value = 0,001), namun tidak terjadi pada dua
parameter lain, yaitu parameter tinggi tanaman (F hitung =
`0,000; p-value = 0,994) dan panjang akar (F hitung = `0,422;
p-value = 0,739). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa
penambahan MSG kurang berpotensi dalam mempengaruhi
laju pertumbuhan tanaman.
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Malang

PENDAHULUAN
Cabai (Capsicum sp) merupakan
tanaman perdu dari famili terongterongan berasal dari benua Amerika
tepatnya daerah Peru dan menyebar ke
negara-negara benua Amerika, Eropa
dan Asia termasuk negara Indonesia.
Tanaman cabai banyak ragam tipe
pertumbuhan dan bentuk buahnya.
Diperkirakan terdapat 20 spesies yang
sebagian besar hidup di negara asalnya.
Masyarakat pada umumnya hanya
mengenal beberapa jenis saja, yakni
cabai besar, cabai keriting, cabai rawit
dan paprika (Nurfalah, 2010).
Sifat tanaman cabai yang disukai oleh
petani adalah tidak mengenal musim.
Artinya, tanaman cabai dapat ditanam
kapan pun tanpa tergantung musim.

Cabai mampu tumbuh pada musim
penghujan, itulah sebabnya cabai dapat
ditemukan kapan pun di pasar atau di
swalayan. Namun penanaman cabai pada
musim
hujan
resikonya
tinggi.
Penyebabnya adalah tanaman cabai tidak
tahan terhadap hujan lebat yang terus
menerus. Selain itu, genangan air pada
daerah penanaman bisa mengakibatkan
kerontokan daun dan terserang penyakit
akar. Air hujan juga bisa menyebabkan
bunga dan bakal buah berguguran
(Anwarul Huq & Arshad, 2010; Keys,
2004).
Berbagai faktor dapat mempengaruhi
tingkat produksi dan kesuksesan
budidaya cabai. Kelembapan udara yang
tinggi, temperatur lingkungan, dan
meningkatkan
penyebaran
dan
perkembangan hama serta penyakit
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tanaman (Ayyogari, Sidhya, & Pandit,
2014). Selain berbagai faktor tersebut,
pertumbuhan tanaman cabai juga
tergantung
oleh
perawatan yang
diberikan,
misalnya
banyaknya
penyiraman dan pupuk yang digunakan
(Bhuvaneswari, Sivaranjani, Reetha, &
Ramakrishan, 2014). Konsentrasi dan
jenis pupuk merupakan faktor yang perlu
diperhatikan
untuk
mendapatkan
kualitas tanaman yang baik.
Meskipun harganya tinggi, banyak
dari petani menggunakan pupuk
anorganik dengan alasan lebih cepat di
dapatkan. Harga pupuk dipasaran
semakin melonjak, baik pupuk organik
maupun anorganik. Melonjaknya harga
pupuk membuat para petani menjadi
terbebani,
apalagi
pupuk
sangat
dibutuhkan
untuk
pemeliharaan
tanaman untuk meningkatkan hasil
produksi dan meningkatkan kulaitas
tanaman. Hal ini memerlukan adanya
penggunaan alternatif pupuk lain. Salah
satu bahan yang berpotensi sebagai
pengganti pupuk konvensional adalah
MSG.
MSG pada umumnya dikenal dengan
sebutan vetsin. MSG termasuk zat aditif
yang biasa digunakan dalam penyedap
makanan (Cristea, Buzescu, Avram, &
Chiriţă, 2013). MSG dikenal sebagai
salah satu penguat makan yang populer
di berbagai negara, termasuk Indonesia.
MSG telah digunakan secara luas di
berbagai makanan (Wijayasekara &
Wansapala, 2017). Penggunaanya telah
dilakukan sejak pertama kali ditemukan
oleh Kikunae Ikeda pada tahun 1908
(Sano, 2009). Bahan yang tidak berbau
dan memiliki rasa sedikit manis asin ini
mampu memberikan sensasi rasa umami
pada makanan. Rasa umami juga dikenal
sebagai rasa gurih atau rasa kaldu
(Beauchamp, 2009).
Sayangnya,
MSG
sering
kali
memancing kontroversi di industri
makanan.
MSG
sudah
menjadi
kontroversi sejal Dr. Robert Ho Man
Kwok menjelaskan reaksi negatif yang
dapat timbul setelah pengonsumsian
makanan yang mengandung MSG
(Mosby, 2009). Beberapa reaksi negatif
tersebut, antara lain kram di bagian
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punggung dan leher serta detak jantung
yang meningkat. Gejala tersebut muncul
sekitar 15 hingga 20 menit setelah
makanan di konsumsi dan bertahan
hingga dua jam (Mosby, 2009). Oleh
karena itu, penelitian yang mengkaji
MSG biasanya ditujukan untuk melihat
dampak negatif MSG terhadap kesehatan
(Atika & Fauzi, 2017).
Namun, bila dikaji lebih mendalam,
MSG
merupakan
bahan
yang
mengandung
beberapa
zat
yang
dibutuhkan oleh tanaman. Jangkauan
harganya pun lebih murah dibandingkan
dengan pupuk anorganik lainnya, jadi
vetsin ini dapat menekan biaya yang
dikeluarkan. Sehingga pada akhirnya
dapat mengurangi beban modal petani
yang terlalu tinggi.
Tujuan penggunaan MSG adalah agar
tanaman itu dapat tumbuh lebih cepat.
Pemanfaatan MSG sebagai perangsang
pertumbuhan tanaman dapat diterapkan
pada berbagai jenis tanaman, misalnya
tanaman kacang tanah yang diteliti oleh
Gresinta, (2015), dan tanaman jagung
yang diteliti oleh Muyassir (Benediktus et
al. 2017). MSG dapat dijadikan sebagai
pupuk
pada
tanaman,
karena
didalamnya mengandung zat-zat yang
dibutuhkan
untuk
pertumbuhan
tanaman yaitu banyak mengandung
unsur Nitrogen (N) yang merupakan
kebutuhan makro pada tanaman. Unsur
ini juga terdapat secara alami diproduksi
oleh hampir seluruh tubuh mahluk hidup
dan digunakan untuk kepentingan
metabolisme dan sebagai sumber energi,
jika digunakan untuk pemupukan
tanaman maka tanaman itu cepat
tumbuh
dan
melebatkan
daun
(Benediktus et al., 2017). Kandungan
Natrium yang tinggi yang terkandung
pada MSG dapat mempengaruhi tingkat
kesuburan
tanaman,
mempercepat
pertumbuhan tanaman, mempercepat
munculnya bunga, memenuhi nutrisi
tanaman, dan tanaman menjadi tidak
mudah mati (Benediktus et al., 2017).
Sifat N umumnya mobil, maka untuk
mengurangi kehilangan N karena
pencucian
maupun
penguapan,
sebaiknya N diberikan secara bertahap
(Saragih, Hamim, & Nurmauli, 2013)
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Pertumbuhan
tinggi
tanaman
merupakan respon tumbuhan dalam
menghasilkan pertumbuhan primer
dimana jaringan meristem apikal
menjadi
kunci
utama
dalam
menghasilkan sel – sel bagi tumbuhan
untuk tumbuh memanjang. Oleh karena
itu, keberadaan unsur N menjadi bagian
yang
sangat
esensial
dalam
meningkatkan
pertumbuhan
tinggi
tanaman. Menurut Gresinta (2015)
perlakuan pemberian MSG terhadap
tanaman
kacang
polong
dengan
konsentrasi 3 dan 6 gram dapat
meningkatkan pertumbuhan, selain itu
menurut Widianti, dosis yang baik untuk
peningkatan pertumbuhan yau 20 gram.
Berdasarkan pemaparan yang telah
dijelaskan,
maka
perlu
adanya
pengamatan terkait pengaruh variasi
MSG terhadap pertumbuhan tanaman
cabai. Tujuannya untuk mengetahui
adanya perbedaan pengaruh pada
tanaman pada setiap pengamatan
menggunakan MSG yang berbeda.
METODE PENELITIAN
Pengamatan ini menggunakan uji
Anakova dengan 4 perlakuan yaitu
menggunakan 4 jenis MSG yang berbeda
merk dan 6 pengulangan. Penelitian
dilaksanakan di Jl. Tirto utomo Gg. 3B
kota Malang, Jawa Timur. Alat yang
digunakan adalah gelas aqua, penggaris,
sendok ukur, polibag, alat tulis, dan
kamera. Bahan yang digunakan berupa 4
media tanaman berupa tanah. Penelitian
yang digunakan menggunakan penelitian
eksperimen dengan 4 perlakuan terdiri
dari 4 perlakuan dan satu kontrol serta 6
kali pengulangan menggunakan uji
Anakova 2 arah. Perlakuan berupa
pemberian tiga macam merk MSG yang
diberi label mer A, B, dan C, sedangkan
untuk polibag terakhir merupakan
kontrol. Pada masing polibag berisi 6
tanaman. Penyiraman dilakukan selama
2 hari sekali dengan menggunakan MSG
1 sendok teh dicampur dengan air 120 ml.
Pengamatan dilakukan dengan cara
mengukur morfologi tanaman berupa
tinggi dan panjang akar pada awal
penanaman dan pada akhir penanaman.

Setelah data didapatkan, akan diuji
dengan menggunakan analisis uji
Anakova, namun sebelum dilakukan uji
Anakova perlu dilakukan uji Prasyarat
terlebih dahulu, berupa uji Normalitas
dan uji Homogenitas menggunakan 1
sampel Kolmogorov-Smirnov.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian telah dilakukan terhadap
tanaman cabai (Capsicum sp.) dengan
pemberian MSG. Data pengamatan
morfologi pertumbuhan tanaman cabai
juga dilengkapi dengan pengukuran
parameter-parameter
pertumbuhan.
Parameter pertumbuhan yang diukur
pada penelitian ini meliputi panjang
akar, jumlah daun, dan tinggi batang
yang dipengaruhi oleh perlakuan yaitu
pemberian
varian
MSG.
Untuk
membuktikan
data
pengukuran
menggunakan uji Anakova yang diawali
dengan
pengujian
normalitas
(kenormalan data) menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov dan didapatkan
data
sebagai
berikut:
Hasilnya
menunjukkan bahwa pemberian MSG
tidak berpengaruh terhadap tinggi
tanaman, jumlah daun dan panjang akar
saat masih bibit, jumlah bibit tanaman
cabai yaitu 24 biji dengan 4 perlakuan
yaitu kontrol, A, B dan C dan setiap
perlakuan terdapat 6 tanaman, sehingga
pembahasan dilakukan secara deskriptif.
Hasil pengamatan terhadap rata-rata
perlakuan setelah pemberian MSG dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rata-rata dari setiap perlakuan
Tinggi
Jumlah
Perlakuan
Tanaman
Daun
Kontrol
1.35
1.5
A
1.43
0.5
B
1.45
0.17
C
1.33
0.17

Panjang
Akar
3.87
3.83
4.01
4.27

Berdasarkan data pada Tabel 1.,
dapat dilihat bahwa pemberian MSG
pada tinggi tanaman memiliki rerata
yang berbeda-beda. Pada tinggi tanaman
dengan perlakuan kontrol memiliki
rerata 1,35, pada perlakuan A 1,43, pada
perlakuan B 1,45 dan pada perlakuan C
1,33. Pada kolom jumlah daun dengan
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perlakuan kontrol memiliki rerata 1,5,
pada perlakuan A 0,5, pada perlakuan B
0,17 dan pada perlakuan C 0,17. Pada
kolom panjang akar dengan perlakuan
kontrol memiliki nilai rerata 3,87, pada
perlakuan A 3,83, pada perlakuan B 4,01
dan pada perlakuan C 4,27. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak adanya
kesamaan
rerata
pada
tiap-tiap
perlakuan baik itu kontrol, A, B dan C
serta pada data yang di ambil yaitu tinggi
tanaman, jumlah daun dan panjang akar.
Hasil uji normalitas perlakuan
setelah pemberian MSG dapat dilihat
pada Tabel 2.
Table 2. Rangkuman hasil uji normalitas dengan
menggunakan Kolmogrov-Smirnov
Data
Perlakuan
PKet
Value
Tinggi
Kontrol
0.479
Normal
batang
A
0.950
Normal
B
0.967
Normal
C
0.995
Normal
Jumlah
Kontrol
0.218
Normal
daun
A
0.573
Normal
B
0.573
Normal
C
0.833
Normal
Panjang
Kontrol
0.995
Normal
Akar
A
1.000
Normal
B
0.992
Normal
C
0.759
Normal

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat
di ketahui bahwa setiap perlakuan
memiliki nilai probabilitas (ρ-Value)
yang masing-masing objek berbeda beda.
Pada objek pengamatan tinggi tanaman
dengan perlakuan kontrol didapatkan
nilai
probabilitas
sebesar
0,479,
perlakuan A nilai probabilitas sebesar
0,950, perlakuan B nilai probabilitas
sebesar 0,967, perlakuan C nilai
probabilitas sebesar 0,995. Kemudian
pada objek pengamatan jumlah daun
dengan perlakuan kontrol didapatkan
nilai probabilitas sebesar 0,218, pada
perlakuan A nilai probabilitas sebesar
0,573,
pada
perlakuan B
nilai
probabilitas
sebesar
0,573,
pada
perlakuan C nilai probabilitas sebesar
0,833.
Sedangkan
pada
objek
pengamatan panjang akar dengan
perlakuan kontrol didapatkan nilai
probabilitas sebesar 0,995, pada
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perlakuan A nilai probabilitas sebesar
1,000, pada perlakuan B
nilai
probabilitas sebesar 0,992, dan pada
perlakuan C nilai probabilitas sebesar
0,759. Syarat data dapat dikatakan
normal apabila nilai probabilitas (ρValue) lebih besar dari pada α (0,05).
Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa semua hasil nilai probabilitas di
semua perlakuan dan objek pengamatan
memiliki nilai yang lebih besar dari α
(0,05) sehingga semua data di katakana
normal. Kemudian dapat di lanjutkan ke
uji selanjutnya.
Hasil pengamatan terhadap uji
Homogenitas
perlakuan
setelah
pemberian monosodium glutamate
(MSG) dapat dilihat pada Table 3.
Table 3. Rangkuman hasil uji homogenitas data
Data
p-value
Keterangan
Batang
0.766
Homogen
Daun
0.256
Homogen
akar
0.547
Homogen

Dari Tabel 3 di atas diketahui bahwa
objek
penelitian
memiliki
nilai
probabilitaas (ρ-Value). Dari data
tersebut tinggi tanaman memiliki nilai
probbilitas sebesar 0,766. Pada data
tinggi
tanaman
memiliki
nilai
probabilitas sebesar 0,256. Dan pada
data panjang akar memiliki nilai
probabilitas sebesar 0,547. Sebuah data
dapat dikatakan homogen apabila nilai
probabilitas (ρ-Value) lebih besar dari
pada α (0,05). Pada data pengamatan di
atas dapat di Tarik kesimpulan bahwa
semua data yang di sajikan dalam table
memiliki nilai probabilitas (ρ-Value)
yang semuanya berada di atas α (0,05).
Dengan demikian semua data tersebut
memenuhi asumsi homogen.
Hasil uji hipotesis perlakuan variasi
MSG dapat dilihat pada Table 3.
Table 4. Rangkuman hasil uji hipotesis
Data
F Hitung
p-Value
Tinggi
0.000b
0.994b
batang
Jumlah
14.267b
0.001b
daun
Panjang
Akar
a = anova
b = anakova

0.422a

0.739a
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Berdasarkan Data Tabel 4 dengan
menggunakan uji Anakova dan anova di
dapatkan hasil nilai probabilitas (ρValue) dan nilai F. hitung. Pada tinggi
batang memiliki nilai F.hitung sebesar
0,000, dan nilai probabilitasnya sebesar
0,994. Pada objek pengamatan jumlah
daun memiliki nilai F hitung sebesar
14,267 dan nilai probabilitasnya sebesar
0,001. Pada panjang akar memiliki nilai
F hitung sebesar 0,422 dan nilai
probabilittasnya sebesar 0,739. Pada
Table di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa nilai probabilitas pada tinggi
tanaman dan panjang akar memiliki nilai
yang lebih besar dari α (0,05). Sehinggan
Ho diterima dengan bunyi tidak adanya
perbedaan pemberian varians MSG
terhadap tinggi batang dan panjang akar.
Namun pada objek penelitian
panjang akar memiliki nilai probabilitas
(ρ-Value) sebesar 0,001 yang berarti
lebih kecil daripada α (0,05), sehingga
Ho ditolak dengan bunyi adanya
perbedaan antara pemberian varians
MSG terhadap panjang akar. Karena Ho
ditolak maka dilanjutkan ke uji
selanjutnya. Hal ini sejalan dengan
penelitian Gresinta, E (2015) yang
menyatakan
bahwa
perlakuan
menggunakan MSG dapat memberikan
pengaruh terhadap pertumbuhan tinggi
tanaman kacang polong. Menurut
Rohana dan Lutfi (2012) dalam
Benediktus et al., (2017), nitrogen
berperan merangsang pertumbuhan
vegetatif tanaman, membuat tanaman
lebih hijau karena banyak mengandung
butir hijau daun dan merupakan bahan
penyusun klorofil daun.
Pada penelitian Widianti dalam
artikel
“Pengaruh
Pemberian
Monosodium Glutamate (Msg) Terhadap
Pertumbuhan Tanaman Bayam Cabut
(Amaranthus Tricolor L.)” menghasilkan
bahwa MSG memberikan pengaruh pada
pertumbuhan tinggi batang, jumlah
daun, dan panjang daun tanaman bayam,
hal ini dikarenakan pengambilan data
dengan analisis sidik ragam dilakukan
setiap 7 hari sekali yaitu tanggal 7, 14,
dan 21, sedangkan pada penelitian ini
pengambilan data dilakukan pada waktu
dua hari sekali dengan ANAKOVA.

Perbedaan pengambilan dalam jangka
waktu yang lebih panjang menjadi salah
satu faktor yang menimbulkan adanya
perbedaan dari hasil penelitian ini.
Pertumbuhan tanaman kemungkinan
juga disebabkan adanya beberapa faktor
yang mempengaruhi ketika dalam proses
pengamatan seperti ketersediaan unsur
hara. Unsur hara makro dan mikro
mempunyai peranan dalam mendukung
pertumbuhan dan produksi tanaman dan
memperlancar serapan hara – hara
tanaman (Permatasari & Nurhidayati,
2014).
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dengan
menggunakan MSG yang berbeda yaitu
MSG, Miwon, dan B tidak berpengaruh
atau tidak memiliki perbedaan pada
panjang akar, dan tinggi tanaman
dikarenakan Ho diterima dengan bunyi
tidak adanya perbedaan pemberian
varians MSG terhadap tinggi batang dan
panjang akar. Namun pada uji
probabilitas akar terdapat perbedaan
dikarenakan Ho ditolak dengan bunyi
adanya perbedaan antara pemberian
varians MSG terhadap panjang akar.
Saran dalam penelitian ini perlu
adanya penelitian lebih lanjut terkait
hasil analisa data yang telah dilakukan
selain itu, kemungkinan terdapat faktorfaktor
lain
yang
mempengaruhi
pertumbuhan tanaman. Sehingga perlu
dikaitkan dengan beberapa faktor
eksternal
yang
mempengaruhi
pertumbuhan.
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