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RINGKASAN 

 
LULUK MUKARROMAH. 0310413005-41. APLIKASI KOMPOS ENCENG 
GONDOK (Eichornia crassipes) DAN DOSIS KALIUM UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays 
saccharata Sturt.) Dibawah bimbingan : Ir. Titiek Islami, MS dan Prof. Dr. 
Ir. Ariffin, MS 
                                                                                                                                      

Tanaman jagung manis ialah salah satu tanaman pangan yang sangat 
penting selain gandum dan padi, tanaman jagung sudah lama dikenal di Indonesia. 
Selain memiliki rasa yang lebih manis dan mempunyai umur tanaman yang relatif 
lebih singkat (genjah) daripada jagung biasa, jagung manis juga mempunyai nilai 
ekonomis yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para 
petani. Akan tetapi, para petani belum dapat memamfaatkan secara maksimal 
sehingga produksi tanaman jagung manis masih rendah. Rendahnya produksi 
pertanian jagung manis karena adanya anggapan bahwa jagung manis hanya 
merupakan tanaman sampingan sehingga penggunaan varietas unggul, pengairan,  
pemupukan secara tepat serta pengendalian hama dan penyakit kurang mendapat 
perhatian. Negara Indonesia terletak di daerah tropis dan memiliki banyak 
keuntungan dalam memberikan kesempatan pada semua jenis tanaman untuk 
dapat tumbuh dengan baik, iklim yang sangat mendukung serta tenaga kerja yang 
murah. Tujuan dilaksanakannya penelitian ialah :1) Untuk memperoleh kombinasi 
pupuk Kalium dan enceng gondok yang dapat menghasilkan kualitas tanaman 
jagung manis. 2) Untuk mendapatkan dosis pupuk K yang optimum dalam upaya 
meningkatkan kualitas tanaman jagung manis. Hipotesis yang diajukan 1). 
Pemupukan K yang disertai penambahan kompos enceng gondok dapat 
meningkatkan kualitas tanaman jagung manis 2) Dosis pemupukan K pada tingkat 
tertentu akan ditentukan sebagai dosis optimum dalam peningkatan kualitas 
tanaman jagung manis. 

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Universitas Brawijaya, Desa 
Jatikerto, Kabupaten Malang. Jenis tanah Alfisol dominasi lempung liat dengan 
ketinggian tempat 303 m dpl. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli - 
September 2007. Penelitian ini disusun menggunakan rancangan acak kelompok 
dengan 3 kali ulangan dan menggunakan 2 faktor. Faktor I : Perlakuan 
pemupukan Kalium (K) sebagai berikut : (K1) : 100 Kg KCl / ha, (K2) : 200 Kg 
KCl / ha, (K3) : 300 Kg KCl / ha, (K4) : 400 Kg Kalium / ha. Faktor II :  Aplikasi 
pupuk organik dengan dosis sebagai berikut : (O0) : Tanpa pupuk organik (enceng 
gondok), (O1) : 3750 Kg / ha Kompos enceng gondok, (O2) : 5000 Kg / ha 
Kompos enceng gondok. Pengamatan pertumbuhan dilakukan sebanyak 4 kali 
yaitu pada 15 hst, 30 hst, 45 hst dan 60 hst. Sedangkan untuk parameter 
pengamatan hasil dilakukan dengan mengukur diameter, menimbang bobot berat 
tongkol berklobot dan tanpa klobot, serta menganalisis gula reduksi yang terdapat 
pada biji jagung manis. Data pengamatan yang diperoleh di analisis menggunakan 
analisis ragam (uji F) pada taraf 5 % untuk mengetahui pengaruh perlakuan. 
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Apabila terdapat perbedaan yang nyata diantara perlakuan maka akan dilanjutkan 
dengan uji Duncan pada taraf nyata 5 %. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi kombinasi kompos enceng 
gondok dan dosis kalium yang diaplikasikan pada tanaman jagung manis tidak 
berpengaruh nyata terhadap kualitas tanaman jagung manis, akan tetapi kualitas 
tanaman jagung manis dipengaruhi oleh penambahan dosis kalium. Pada tanaman 
yang diberi pupuk kalium berpengaruh nyata terhadap jumlah daun 30 hst, bobot 
kering total tanaman 30 hst, panjang tongkol, diameter tongkol, bobot segar 
tongkol tanpa klobot, bobot segar tongkol berklobot, dan analisis gula reduksi 
pada berbagai hari pengamatan. Sedangkan pada pemberian kompos enceng 
gondok memberikan pengaruh yang nyata hanya pada parameter luas daun umur 
45 hst dan indeks luas daun umur 45 hst. Dengan penambahan dosis kalium 
sebanyak 400 kg ha-1 dapat meningkatkan kualitas tanaman jagung manis, hasil 
yang didapatkan lebih baik daripada tanaman yang diberi dosis kalium sebanyak 
100, 200 dan 300 kg ha-1. Kadar manis pada jagung manis semakin berkurang jika 
disimpan lebih lama. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Tanaman jagung manis ialah tanaman pangan yang sangat penting selain 

gandum dan padi, tanaman jagung sudah lama dikenal di Indonesia. Selain 

memiliki rasa yang lebih manis dan mempunyai umur tanaman yang relatif lebih 

singkat dari pada jagung biasa, jagung manis juga mempunyai nilai ekonomis 

yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para petani. Akan 

tetapi, para petani belum dapat memanfaatkan secara maksimal sistem budidaya 

yang digunakan, sehingga produksi tanaman jagung manis masih rendah. 

Rendahnya produksi pertanian jagung manis adalah adanya anggapan bahwa 

jagung manis hanya merupakan tanaman sampingan sehingga penggunaan 

varietas unggul, pengairan, pemupukan secara tepat serta pengendalian hama dan 

penyakit kurang mendapat perhatian. Negara Indonesia terletak di daerah tropis 

dan memiliki banyak keuntungan dalam memberikan kesempatan pada semua 

jenis tanaman untuk dapat tumbuh dengan baik, iklim yang sangat mendukung 

serta tenaga kerja yang murah.  

Kebutuhan jagung manis nasional untuk pangan rata-rata 7 - 8 t ha-1 

dalam setiap tahunnya. Sedangkan produksi jagung manis dalam negeri rata-rata 

mencapai 5 - 6 t ha-1 per tahunnya, sehingga diperlukan impor jagung manis. Di 

Indonesia hasil jagung manis masih tergolong rendah yaitu 3,5 t ha-1, sedangkan 

hasil optimal jagung manis sebesar 8,31 t ha-1.  Rendahnya produksi jagung manis 

karena penurunan luas panen sekitar 128 ribu hektar (3,54 %).  Suatu cara yang 

dapat ditempuh ialah dengan peningkatan produksi, yaitu melalui program 

intensifikasi pertanian salah satunya dengan penggunaan pupuk, baik berupa 

pupuk organik maupun pupuk anorganik.  Akan tetapi dikarena keberadaan pupuk 

organik yang semakin langka dan harga yang semakin mahal, maka para petani 

mulai mencari alternatif jenis pupuk yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan 

tanaman sebagaimana yang ditunjukkan oleh pemberian pupuk anorganik.  Selain 

itu juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk organik 

(Anonymous, 2001).  
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Standar rasa manis yang terdapat pada jagung manis dapat diketahui 

melalui analisis gula reduksi yang tedapat pada biji jagung manis. Untuk 

mempertahankan rasa manis pada jagung manis, maka ketersediaan unsur K bagi 

tanaman sangat diperlukan. Hal tersebut berkaitan bahwa unsur kalium berperan  

sebagai katalisator dalam transformasi tepung, gula dan lemak yang secara nyata 

berpengaruh terhadap tingkat rasa kemanisan, kandungan gula pereduksi serta 

kandungan sukrosa biji jagung manis (Setyamidjaja, 1986). 

 

1.2 Tujuan 

1. Untuk memperoleh kombinasi pupuk K dan kompos enceng gondok yang 

dapat meningkatkan kualitas tanaman jagung manis. 

2. Untuk mendapatkan dosis pupuk K yang optimum dalam upaya 

meningkatkan kualitas tanaman jagung manis. 

 

1.3 Hipotesis 

1. Pemupukan K yang disertai penambahan kompos enceng gondok dapat 

meningkatkan kualitas jagung manis. 

2. Dosis pemupukan K pada tingkat tertentu akan di tentukan sebagai dosis 

optimum dalam peningkatan kualitas tanaman jagung manis. 



II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
2.1 Pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung manis 

Tanaman jagung manis sudah sejak lama dikenal oleh bangsa Indian, 

Amerika. Di Indonesia, jagung manis mula-mula dikenal dalam kemasan kaleng 

dari hasil impor. Sekitar tahun 1980-an barulah tanaman ini dikenal secara 

komersial meskipun masih dalam skala kecil. 

Sweet corn termasuk keluarga Graminae dari suku Maydeae, berkembang 

dari jagung yang pada mulanya berkembang dari jagung tipe dent dan flint. 

Jagung tipe dent (Zea mays identata) mempunyai lekukan dipuncak bijinya karena 

adanya zat pati keras pada bagian pinggir dan pati lembek pada bagian puncak 

biji. Jagung tipe flint (Zea mays indurata) berbentuk agak bulat, bagian luarnya 

keras dan licin. Dari kedua tipe jagung inilah jagung manis berkembang kemudian 

terjadi mutasi menjadi tipe gula yang resesif. Jagung merupakan tanaman 

semusim (annual), satu siklus hidupnya dapat diselesaikan dalam 80 - 150 hari. 

Fase pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan fase kedua 

untuk tahap pertumbuhan generatif (Anonymous, 2001). 

Menurut Purseglove (1972), sifat manis pada jagung manis disebabkan 

oleh adanya gen su-1 (sugary), bt-2 (brittle) ataupun sh-2 (shrunken). Gen ini 

dapat mencegah pengubahan gula menjadi zat pati pada endosperm sehingga 

jumlah gula yang ada kira-kira dua kali lipat lebih banyak dibandingkan jagung 

biasa. 

Secara botani jagung manis tidak banyak berbeda dengan jagung biasa, 

hanya saja jagung manis lebih pendek, tingginya hanya sekitar 2 - 3 meter saja. 

Jagung manis merupakan tanaman berumah satu, bunganya bersifat monoecious. 

Bunga jantan mengandung banyak bunga pada ujung batangnya dan disebut 

tassel. Sedangkan bunga betina mengandung banyak bunga kecil yang ujungnya 

pendek dan datar, pada waktu masak disebut tongkol. Tipe pertumbuhan tanaman 

jagung manis yaitu determinate (Anonymous, 2001). 
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Jagung manis memerlukan air sebanyak 300 - 600 mm, suhu sekitar 21 - 

30 oC, suhu optimum pada fase perkecambahan benih antara 21 - 27 oC, jagung 

manis dapat tumbuh pada semua jenis tanah, asalkan drainase baik serta humus 

dan pupuk tercukupi, kemasaman tanah untuk pertumbuhan jagung manis sekitar 

5,5 - 7,0. Faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan jagung manis adalah 

curah hujan dan suhu (Soeprapto, 1986). 

Sistem penanaman jagung manis harus memperhatikan iklim dan juga 

jenis tanaman yang ada disekitarnya, jika tanaman disekitarnya bukan tanaman 

jagung maka penanaman dapat dilakukan kapan saja, akan tetapi apabila tanaman 

disekitarnya adalah jagung maka penanaman harus diberi tenggang waktu serta 

letaknya harus diperhatikan. Karena hal ini untuk mencegah terjadinya 

persilangan antara jagung manis dan jagung biasa. Apabila terjadi penyerbukan 

silang antara jagung manis dengan jagung biasa maka rasa manis pada jagung 

manis akan berkurang atau hilang. Letak pertanaman harus memperhatikan arah 

dan besarnya angin. Letak tanaman jagung manis harus lebih dekat dengan 

datangnya angin (Anonymous, 2001). 

Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi, meskipun tanaman jagung 

umumnya berketinggian antara 1 - 3 m, ada varietas yang dapat mencapai tinggi 

6m. Tinggi tanaman biasa diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas 

sebelum bunga jantan. Meskipun beberapa varietas dapat menghasilkan anakan 

(seperti padi), pada umumnya jagung tidak memiliki kemampuan ini. (Soeprapto, 

1986). 

 
2.2 Peranan pupuk organik bagi tanah dan tanaman 

Salah satu pembentuk tanah ialah bahan organik sehingga sangat penting 

dilakukan penambahan bahan organik ke dalam tanah melalui pupuk organik. 

Pemberian pupuk organik sangat berpengaruh positif terhadap tanaman. Dengan 

bantuan jasad renik yang ada di dalam tanah maka bahan organik akan berubah 

menjadi humus. Humus ini merupakan perekat yang baik bagi butiran-butiran 

tanah saat membentuk gumpalan tanah. Akibatnya, susunan tanah akan menjadi 

lebih baik dan lebih tahan terhadap gaya-gaya perusak dari luar seperti hanyutan 
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air (erosi) ataupun hembusan angin. Selain itu, pemberian pupuk organik akan 

menambah unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman. Memang 

persentase unsur hara yang bertambah dari pupuk organik masih lebih kecil 

dibanding pupuk anorganik. Menurut Musnamar (2006), secara umum fungsi 

pupuk organik bagi tanah sebagai berikut : 

1. Kesuburan tanah bertambah, adanya penambahan unsur hara, humus dan 

bahan organik ke dalam tanah menimbulkan efek residual, yaitu 

berpengaruh dalam jangka panjang 

2. Sifat fisik dan kimia tanah diperbaiki, pemberian pupuk organik dapat 

menyebabkan terjadinya perbaikan struktur tanah. Akibatnya, sifat fisik dan 

kimia tanah ikut diperbaiki. Pemberian pada tanah berpasir menyebabkan 

daya ikat tanah meningkat. Pemberian pada tanah berlempung akan menjadi 

ringan, daya ikat air menjadi tinggi, daya ikat tanah terhadap unsur hara 

meningkat, serta drainase dan tata udara tanah dapat diperbaiki. Tata udara 

tanah yang baik dengan kandungan air cukup akan menyebabkan suhu tanah 

lebih stabil serta aliran air dan aliran udara tanah lebih baik. 

3. Sifat biologi tanah dapat diperbaiki dan mekanisme jasad renik yang ada 

menjadi hidup. Pendapat beberapa ahli menyebutkan bahwa pemberian 

pupuk organik akan meningkatkan populasi musuh alami mikroba tanah 

sehingga menekan aktivitas saprofitik dari patogen tanaman. 

4. Keamanan penggunaan dapat dijamin, pupuk organik tidak akan merugikan 

kesehatan ataupun mencemari lingkungan. 

 
Pupuk organik ialah pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik yang  

lazim berada disekitar kita, yaitu berupa sisa-sisa tumbuhan, kotoran hewan, 

maupun mikroba hidup lainnya (Musnamar, 2006).  Menurut Sutanto (2002), 

pupuk organik ialah pupuk yang berasal dari kotoran hewan, bahan tanaman dan 

limbah.  Ditambahkan oleh Sugito, et al. (1995) bahwa pupuk organik ialah pupuk 

yang mengandung senyawa organik, baik berupa pupuk organik alam atau 

senyawa bentukan maupun pupuk hayati. 
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Mengingat pentingnya fungsi dan peranan bahan organik bagi tanah serta 

semakin intensifnya penggunaan pupuk anorganik oleh petani maka sangat 

penting dilakukan upaya pengembalian bahan organik ke dalam tanah. Kesadaran 

akan pentingnya kesuburan tanah di masa depan dan dampak negatif penggunaan 

pupuk anorganik harus dipahami setiap petani. Untuk itu, perlu dicarikan 

alternatif kombinasi penggunaan sarana produksi organik (paket teknologi 

pertanian organik) agar produksi yang dapat dicapai tidak akan jauh berbeda 

dibanding penggunaan bahan organik (Musnamar, 2006). 

Pemberian bahan organik dapat dilakukan baik dengan cara pemulsaan 

maupun pemupukan berupa sisa-sisa tanaman, pupuk hijau, pupuk kandang, 

kompos. Praktek pemakaian bahan organik untuk meningkatkan produksi 

tanaman sudah lama dikenal dan hal itu dilakukan karena bahan organik dapat 

memperbaiki sifat fisik tanah (Sugito et al., 1995). 

Sesuai dengan proses fermentasi suatu pemupukan, dicirikan oleh nisbah 

C dan N yang menurun. Bahan-bahan mentah yang biasa seperti merang, daun, 

sampah dapur, sampah kota, umumnya mempunyai nisbah C dan N yang lebih 

dari 30. Bahan-bahan tersebut setiap hari dibuat suatu lapis setebal 30 cm, luas 

tumpukan ditetapkan untuk jumlah tambahan bahan mentah, untuk mempercepat 

proses dipakai aktivatur, baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak, yaitu bahan 

yang dikembangkan mikrobia dengan fermentasi maksimum. Akhir fermentasi 

untuk nisbah C dan N kompos 15 - 17 (Sutejo, 2002). 

Peningkatan KTK akibat penambahan bahan organik disebabkan oleh 

adanya pelapukan bahan organik yang akan menghasilkan humus (koloid organik) 

yang mempunyai permukaan luas sehingga dapat menahan unsur hara dan air 

(Sugito et al., 1995). Menurut Sanches (1992) walaupun pengaruh dari kompos ini 

terhadap pertumbuhan tanaman agak lama dan perlahan-lahan tidak seperti pupuk 

anorganik yang relatif singkat, akan tetapi penggunaan pupuk organik untuk 

jangka panjang dapat memperbaiki sifat fisik, biologi dan kimia tanah sehingga 

baik untuk tanaman berikutnya. 

Pupuk organik ialah pupuk dengan bahan dasar yang diambil dari alam 

dengan jumlah dan jenis unsur hara yang terkandung secara alami. Sementara 
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pupuk anorganik merupakan pupuk buatan pabrik dengan jenis dan kadar unsur 

hara yang sengaja ditambahkan atau diatur dalam jumlah tertentu (Musnamar, 

2006) 

Dalam proses pemupukan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

diantaranya adalah jenis tanah yang akan dipupuk, jenis tanaman yang akan di 

pupuk, jenis pupuk yang diberikan, waktu pemupukan serta cara yang baik dalam 

proses pemupukan (Hardjowigeno, 1992) 

Dari beberapa unsur hara yang banyak diserap oleh tanaman (N, P, K), 

unsur kalium lah yang jumlahnya paling melimpah di permukaan bumi. 

Kandungan kalium sangat tergantung dari jenis mineral pembentukan tanah dan 

kondisi cuaca setempat. Persediaan kalium di dalam tanah dapat berkurang karena 

tiga hal, yaitu pengambilan kalium oleh tanaman, pencucian kalium oleh air, dan 

erosi tanah. Biasanya tanaman menyerap kalium lebih banyak daripada unsur hara 

lain kecuali nitrogen. Dalam pemupukan kalium, harus memperhatikan jumlah 

kalium yang tersedia di dalam tanah (hasil analisis tanah). Pada tanah ber pH 

rendah ketersediaan kaliumnya sangat rendah. Faktor lain yang sangat 

berpengaruh dalam menghitung jumlah pupuk adalah kapasitas tukar kation, jenis 

tanaman, hasil yang diharapkan, dan persentase kejenuhan basa. Jika pupuk 

kalium yang diberikan cukup banyak, penebaran adalah cara yang terbaik yang 

diterapkan, jika pupuk yang dibutuhkan hanya sedikit atau dilakukan didaerah 

dingin dan basah, pupuk diberikan dalam bentuk larikan (Novizan, 2001) 

 

 
2.3 Hubungan kalium dan ketersediaannya bagi tanaman 

Sutejo (2002) mengemukakan bahwa kalium diserap dalam bentuk kation 

monovalen (K+) terutama pada tanaman muda.  Menurut penelitian, kalium 

banyak terdapat pada sel-sel muda atau bagian tanaman yang banyak mengandung 

protein, inti-inti sel tidak mengandung kalium. Pada sel-sel ini terdapat sebagai 

ion di dalam cairan sel dan keadaan demikian akan merupakan bagian yang 

penting dalam melaksanakan turgor yang disebabkan oleh tekanan osmosis. 
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Menurut Setyamidjaja (1986), bahwa unsur kalium sangat berperan 

penting dalam proses metabolisme tanaman yaitu sebagai katalisator dan 

penentuan kualitas hasil jagung manis melalui tingkat kemanisan, kandungan gula 

tereduksi serta kandungan sukrosa biji jagung manis. Pada tanaman jagung manis 

peningkatan bobot tongkol dan kandungan gula dalam biji seiring dengan 

meningkatnya efisiensi fotosintesis maupun laju transportasi fotosintat ke bagian 

tongkol. Laju pertumbuhan tongkol sebagai organ pengguna dan penampang hasil 

fotosintat sangat ditentukan oleh unsur kalium (Nugroho et al., 1999). 

Ketersediaan kalium dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mineral tanah, 

bahan organik tanah dan tingkat keasaman tanah. Pemupukan kalium dapat 

meningkatkan efisiensi pemupukan nitrogen dan fosfor (Sarief, 1986) 

Menurut Hanway (1966 dalam Koswara, 1992) Tanaman jagung muda 

belum memerlukan kalium dalam jumlah banyak, tetapi kebutuhan cepat 

meningkat terutama menjelang bermalai dan pada saat tongkol berambut sekitar 

75 % dari total kalium telah terserap tanaman dan sekitar 1 bulan sebelum panen 

tanaman selesai mengambil hara kalium dari tanah. 

Koswara (1992) menyatakan bahwa dosis pupuk kalium sangat 

mempengaruhi kualitas, baik rasa manis kandungan gula pereduksi maupun 

kandungan sukrosa biji pada jagung manis. Dijelaskan pula bahwa nilai tertinggi 

diperoleh dari pemberian perlakuan pupuk kalium 300 kg ha-1 yang 

dikombinasikan dengan pupuk urea 300 kg ha-1 sudah cukup untuk mendapatkan 

produksi yang tinggi. 

Kalium ditemukan dalam jumlah banyak di dalam tanah, tetapi hanya 

sebagian kecil yang digunakan oleh tanaman yaitu yang larut dalam air atau yang 

dapat dipertukarkan (dalam koloid tanah).  Kalium di dalam tanah dapat 

dibedakan menjadi (1). Tidak tersedia bagi tanaman : terdapat dalam mineral-

mineral primer tanah seperti feldspar (ortoklas, leusit), mika dan lain-lain, 

jumlahnya 90 - 98 % total K di tanah. (2). Tersedia : kalium sekitar 1 - 2 % 

terdapat di dalam larutan tanah dan mudah tersedia bagi tanaman, sehingga perlu 

adanya penambahan kalium dari luar berupa pupuk organik. Pemberiam pupuk 

kalium tersebut hendaknya tidak diberikan sekaligus tetapi pecah menjadi 
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beberapa kali pemupukan karena sifat kalium yang mudah larut dalam tanah, (3). 

Tersedia tapi lambat : Kalium yang tidak dapat dipertukarkan, diikat (difiksasi) 

oleh mineral liat, tidak tercuci oleh air hujan, dapat berubah menjadi bentuk yang 

tersedia, jumlah tergantung banyaknya mineral illit yang ada di dalam tanah. 

Tanaman cenderung mengambil K dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari 

yang dibutuhkan tetapi tidak menambah produksi, hilangnya K dari tanah dapat 

diserap tanaman terutama tanaman leguminosa, tomat, kentang dan pencucian 

oleh air hujan atau leaching. Gejala kekurangan K yaitu : ruas pada jagung 

memendek dan tanaman tidak tinggi, pinggir-pinggir daun berwarna coklat mulai 

dari daun yang tua (Hardjowigeno, 2003). 

Menurut Palungkun dan Budiarti (1992) bahwa untuk pertanaman jagung 

manis biasanya digunakan dosis 250 kg KCl ha-1 tetapi berdasarkan hasil 

penelitian Sasono (2003) menyatakan bahwa pemupukan kalium pada tanaman 

jagung manis dengan dosis 300 kg KCl ha-1 memberikan hasil tertinggi untuk 

bobot kering total tanaman, luas daun, indeks luas daun, laju pertumbuhan relatif, 

bobot tongkol berkelobot, dan kadar gula tereduksi, dimana untuk parameter 

pertumbuhan didapatkan pada pengamatan 30 - 40 hst. 

 

2.4 Eichornia crassipes sebagai pupuk organik 

Eichornia crassipes atau sering disebut sebagai enceng gondok ialah jenis 

gulma air yang perkembangannya luar biasa, masalah enceng gondok meningkat 

dengan makin banyaknya pembangunan saluran irigasi, waduk dan bendungan, 

masalah ini makin menjadi buruk setelah terjadi pengayaan atau eutrofikasi 

perairan yang berasal dari kegiatan pertanian yang makin intensif. Pada umumnya 

jenis tanaman air kaya bahan organik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk 

organik dan juga makanan ternak. Enceng gondok juga dapat dimanfaatkan 

sebagai pemasok unsur hara, terutama untuk tanaman sayuran. Enceng gondok 

cukup banyak mengandung unsur N, P, K dan hara mikro. Beberapa pusat 

penghasil sayuran di Jawa Tengah telah memanfaatkan kompos enceng gondok 

sebagai pupuk organik. Pemanfaatan lain kompos enceng gondok adalah sebagai 

campuran media jamur tiram, kerajinan tangan, tas dan kursi  (Sutanto, 2002). 
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Hasil penelitian Susanto 2002 menunjukkan bahwa dua tanaman dapat 

menghasilkan anakan sebanyak 30 setelah 23 hari, dan sebanyak 1200 tanaman 

setelah 4 bulan. Komposisi tanaman air seperti enceng gondok terbanyak adalah 

air, kandungan bahan kering rendah, pada umumnya berkisar antara 5% - 15%. 

Apabila dibandingkan dengan tanaman pakan jenis rumput mengandung 10% - 

30% bahan padat. Untuk memperoleh 1 ton bahan kering, diperlukan 10 ton bahan 

segar. Untuk enceng gondok yang mengandung 5% bahan kering, maka 

diperlukan 20 ton enceng gondok segar untuk memperoleh 1 ton bahan kering. 

Meskipun kompos dan pupuk hijau mampu memperbaiki kualitas tanah, 

tetapi kemampuan untuk membenah tanah relatif lebih rendah dari pada pupuk 

kimia. Hal ini karena kompos hanya mengandung N 1,5 - 4 %, 0,5 - 1,5 % P dan 1 

- 2 % K, sedangkan pupuk kimia mengandung unsur-unsur tersebut jauh lebih 

tinggi. Pada umumnya kompos melepaskan unsur-unsur tersebut secara bertahap 

dan perlahan-lahan. Kelebihannya, karena pelepasan unsur secara perlahan - 

lahan, maka penyediaan nitrogen dapat dipenuhi selama pertanaman berlangsung. 

Kompos enceng gondok mudah didapat karena kompos mengandung hara rendah 

sehingga untuk menggunakan kompos tersebut diperlukan dalam jumlah yang 

sangat banyak (Musnamar, 2006). 

 
 

2.5 Hubungan antara pupuk organik dan kalium 

Bahan organik tanah dan bahan padat tanaman berada dalam bentuk koloid 

yang mengandung muatan negatif. Kation-kation akan tertarik oleh partikel-

partikel bahan organik. Kalium tanah dalam bentuk K+ mempunyai sifat yang 

mudah larut dan tercuci (Sanches, 1976). Apabila kalium dalam tanah berbentuk 

K+ dengan KTK yang rendah menyebabkan kurangnya efisiensi pemupukan 

karena daya tahan tanah terdapat unsur hara rendah dan intensifnya pencucian 

unsur hara. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi rendahnya 

efisiensi pemupukan kalium adalah dengan memperbaiki kondisi tanah melalui 

pemamfaatan bahan organik, dimana bahan organik bersifat koloid dengan 

serapan negatif dan KTK yang baik sehingga dapat mengikat unsur hara dalam 
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tanah agar dapat tersedia bagi tanaman. Muatan positif yang dimiliki kalium dapat 

tertarik oleh partikel-partikel bahan organik, sehingga menjadi kalium terserap 

dan dapat dihindarkan dari proses pencucian (Tan, 1998) 

Hubungan antara bahan organik dan efisiensi pemupukan sangat erat, 

bahan organik tanah dan bahan padat tanaman yang berada dalam bentuk koloid 

dan mengandung muatan negatif menyebabkan unsur hara yang ditambahkan 

dalam tanah dalam bentuk pupuk akan ditahan oleh permukaan koloid dan untuk 

sementara waktu terhindar dari pencucian (Tan, 1998). Penambahan bahan 

organik dapat meningkatkan KTK tanah, serapan unsur hara dan air oleh tanaman. 

Menurut Nugroho et al,. (1999) menyatakan bahwa pemberian pupuk organik dan 

KCl nyata meningkatkan kandungan gula total (sukrosa) dalam biji sedangkan 

panjang tongkol terisi dipengaruhi oleh pemberian KCl. 



III. BAHAN DAN METODE 

 

3.1 Tempat dan waktu 

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Universitas Brawijaya, Desa 

Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Jenis tanah Alfisol 

dominasi lempung liat dengan ketinggian tempat 303 m dpl. Suhu minimum 

berkisar antara 18º C - 21º C dan suhu maksimum berkisar antara 30º - 33º C. 

Curah hujan sekitar 100 mm / bln dengan pH tanah antara 6 - 6,2. Penelitian telah 

dilaksanakan mulai bulan Juli - September 2007. 

 

3.2 Alat dan bahan 

Alat-alat yang digunakan antara lain: meteran, sabit, timbangan analitik, 

ember, cangkul, oven, Leaf Area Meter (LAM), dan knapsack sprayer, jangka 

sorong, refraktometer. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah bibit 

jagung varietas BISI Sweet, pupuk Urea, SP - 36, KCl, kompos enceng gondok, 

herbisida , dan pestisida. 

 

3.3 Metode penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak kelompok 

(RAK) faktorial dengan 3 kali ulangan. 

Faktor I :  Perlakuan pemupukan Kalium (K) sebagai berikut 

(K1) : 100 kg / ha KCl 

(K2) : 200 kg / ha KCl 

(K3) : 300 kg / ha KCl 

(K4) : 400 kg / ha KCl 

Faktor II :  Aplikasi pupuk organik  

(O0) : Tanpa pupuk organik (enceng gondok) 

(O1) : 3750 kg / ha Kompos Enceng Gondok 

(O2) : 5000 kg / ha Kompos Enceng Gondok 
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Dengan demikian diperoleh 12 kombinasi perlakuan, seperti yang 

tercantum pada Tabel 1. Penempatan perlakuan dalam setiap kelompok dilakukan 

secara acak. 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan 

Pupuk Organik 
Perlakuan 

O0 O1 O2

K1 K1O0 K1O1 K1O2

K2 K2O0 K2O1 K2O2

K3 K3O0 K3O1 K3O2

Kalium (K) 

K4 K4O0 K4O1 K4O2

 
Perlakuan tersebut diulang 3 (tiga) kali sehingga diperoleh 36 satuan 

percobaan dan terdapat 3 petak dengan perlakuan dosis rekombinasi (Urea 300 kg, 

SP - 36 150 kg, KCl 200 kg) penempatan masing - masing perlakuan dilakukan 

secara acak.  

 
3.4 Pelaksanaan Percobaan 

3.4.1 Analisis tanah 

Penelitian diawali dengan menganalisa awal media tanah yang diambil 

pada lapisan 0 - 25 cm kemudian dihaluskan dan disaring menggunakan ayakan 

dengan diameter lubang 5 mm, tanah diambil dari tempat penelitian untuk 

dianalisis kandungan bahan organik yang terkandung di dalamnya, pH, tekstur, 

kapasitas tukar kation (KTK), nilai tukar kation, dan kejenuhan basa. Contoh 

tanah yang diambil dari solum tanah pada kedalaman ± 70 cm di bawah 

permukaan tanah. Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Tanah Universitas 

Brawijaya Malang. 

 
3.4.2 Persiapan lahan 

Pengolahan tanah dilakukan ketika tanah itu telah dibersihkan dari 

kotoran sisa hasil panen tanaman yang ditanam sebelumnya, begitu pula dengan 

gulma yang tumbuh harus dibersihkan terlebih dahulu, agar tidak mengganggu 
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pertumbuhan tanaman yang ditanam. Selanjutnya dibuat petak sesuai ukuran 

sebanyak 12 petak dan diulang 3 kali. Untuk pembuatan saluran irigasi dan 

drainase sebaiknya dibuat setelah pembuatan petak selesai dilakukan. 

 
3.4.3 Persiapan bibit 

Benih yang digunakan adalah varietas BISI Sweet yang dikembangkan 

oleh departemen dan pengembangan PT. BISI Kabupaten Kediri. Bibit yang 

digunakan sebaiknya disemaikan terlebih dahulu. 

 
3.4.4 Penanaman 

Penanaman dilakukan dengan cara tugal dengan kedalaman 3 cm dengan 

menempatkan 3 benih jagung manis pada lubang tersebut. Sebelum benih 

ditanam, terlebih dahulu diberi furadan 3G dengan dosis 10 - 20 kg ha-1. Untuk 

mencegah terjadinya infeksi hama dan setelah itu lubang tanam ditutup dengan 

tanah halus yang bertujuan agar benih tidak dimakan burung dan memudahkan 

benih menembus permukaan tanah. Jarak tanam yang digunakan adalah 75 cm x 

25 cm.  

 
3.4.5 Pemeliharaan tanaman 

a. Pemupukan 

Pupuk yang digunakan terdiri dari pupuk organik dan pupuk anorganik. 

Pupuk anorganik berupa pupuk 1/3 bagian Urea diberikan pada saat tanaman 

berumur 7 hst, 2/3 bagian pada saat tanaman berumur 21 hst. Pupuk KCl 

diberikan pada saat 7 hst (1/3 bagian) dan 2/3 bagian pada saat menjelang fase 

generatif. Pupuk SP - 36 diberikan semuanya pada saat tanam. Sedangkan pupuk 

organik diberikan pada saat 7 hari sebelum tanam. 

b. Pengairan 

Pemberian air dilakukan dengan menyirami tanaman menggunakan 

gembor sampai basah. Pengairan diintensifkan pada saat penyiangan, menjelang 

pembungaan dan pada saat tanah dalam keadaan kering untuk menjaga agar 

tanaman tidak layu. 
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c. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan sesuai dengan kecepatan pertumbuhan gulma, 

dilakukan dengan mencabut gulma. Pada saat penyiangan dilakukan pengemburan 

tanah, terutama di daerah perakaran. 

d. Penjarangan dan penyulaman 

Penyulaman dilakukan pada saat tanaman berumur 5 hst. Penyulaman 

dilakukan terhadap tanaman yang pertumbuhannya tidak seragam, terserang hama 

penyakit, dan mati. Sedangkan penjarangan dilakukan untuk mengurangi 

kompetisi antar tanaman dengan cara menyisakan 1 tanaman yang 

pertumbuhannya paling sehat. Penjarangan dilakukan dengan cara memotong 

bagian pangkal batang tanaman diatas tanah dengan tujuan untuk menghindari 

terjadinya kerusakan akar dari tanaman yang tertinggal. 

e. Pembumbunan 

Pembumbunan dilakukan untuk memperkokoh berdirinya tanaman 

jagung, memperbaiki aerasi (peredaran udara). Pembumbunan dilakukan pada saat 

penyiangan kedua, pada umur 30 hari setelah tanam. 

f. Pengendalian hama dan penyakit 

Serangan ulat terhadap tanaman dicegah dengan pemberian Furadan 3G 

yang diaplikasikan saat tanam dengan dosis 20 kg ha-1. Pengendalian terhadap ulat 

penggerek pucuk, batang dan buah digunakan Curacron dengan dosis 3 liter ha-1. 

 
3.4.6 Panen 

Kriteria pemanenan dilakukan pada saat ujung daun bagian bawah malai 

nampak kering, rambut tongkol berwarna coklat, warna biji putih kekuning-

kuningan dan jika biji ditekan banyak mengeluarkan air. Panen dilakukan pada 

saat tanaman jagung manis berumur 75 - 80 hst. 
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3.5 Pengamatan dan analisis data 

 
3.5.1 Parameter pengamatan 

Parameter-parameter pengamatan dibedakan menjadi parameter 

pertumbuhan, hasil dan analisis pertumbuhan tanaman. Pengamatan non destruktif 

dan destruktif dilakukan 4 (kali) dengan interval waktu 15 hari yaitu pada umur 

15, 30, 45 dan 60 hst. Parameter untuk pengamatan pertumbuhan tanaman 

meliputi : 

1. Tinggi tanaman (cm) 

Parameter tinggi tanaman diukur dari permukaan tanah sampai pada tajuk 

tanaman tertinggi. Tinggi tanaman dilakukan pada tanaman non destruktif. 

2. Jumlah daun (helai) 

Jumlah daun dihitung dengan kriteria daun yang sudah membuka sempurna. 

3. Luas daun (dm2) 

Pengukuran luas daun dilakukan pada daun tanaman yang telah membuka 

sempurna. Luas daun dapat diukur menggunakan alat Leaf Area Meter 

(LAM). 

4. Bobot kering total tanaman (g tan-1) 

Bobot kering total tanaman diperoleh dengan menimbang berat kering 

seluruh bagian tanaman yaitu pada bagian daun, batang dan akar yang telah 

dioven pada suhu ± 85oC selama 48 jam sampai didapatkan berat kering 

konstan. Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan analitik. 

 
Selanjutnya dilakukan analisis pertumbuhan yang meliputi: 

1. Indeks luas daun (ILD), menunjukkan besarnya nilai perbandingan luas daun 

per unit luas tanah yang dinaungi oleh daun (Sugito, 1999) dengan 

persamaan: 

GA
LDILD =  

 Dimana : LD =  Luas daun (m2) 

     GA =  Luas tanah yang ternaungi (jarak tanam / ground area) 
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2. Laju Pertumbuhan Relatif (Crop Growth Rate), CGR menunjukkan laju 

pertumbuhan tanaman per BK (berat kering asal) dengan persamaan: 

         
GA

x
TT

wwCGR 1
12

1ln2ln
−
−

=  (g/cm2/hari-1) 

Dimana:   W2 = Berat kering total tanaman saat pengamatan ke - 2 

      W1 = Berat kering total tanaman saat pengamatan ke - 1  

      T2 = Waktu pengamatan ke - 2 

      T1 = Waktu pengamatan ke - 1 

      GA = Luas tanah (Jarak tanam) 

3. Analisis tanah dan bahan organik 

1. Analisis tanah awal yang mencakup : kandungan bahan organik, struktur 

tanah, kapasitas tukar kation, porositas dan unsur N, P, K. 

2. Analisis bahan organik : C/N rasio, kapasitas tukar kation, porositas dan 

kandungan bahan organik N, P, K. 

3. Analisis tanah tengah (setelah aplikasi 1 bulan setelah tanam) yang 

meliputi : kandungan bahan organik, struktur tanah, kapasitas tukar 

kation, porositas dan unsur N, P, K. 

4. Analisis tanah akhir  yang meliputi : kandungan bahan organik, struktur 

tanah, kapasitas tukar kation, porositas dan unsur N, P, K 

 
Untuk pengamatan hasil, parameter yang diamati meliputi : 

1. Panjang tongkol (cm), diukur dari pangkal tongkol sampai dengan pucuk 

tongkol, dengan menggunakan penggaris atau meteran 

2. Diameter tongkol (cm), pengukuran dilakukan pada bagian tengah antara 

pangkal tongkol dengan bagian terakhir yang berisi biji, dengan 

menggunakan jangka sorong 

3. Bobot segar tongkol dengan klobot, menimbang tongkol jagung manis 

dengan klobot menggunakan timbangan analitik 

4. Bobot kering tongkol (g tan-1), dengan cara menimbang tongkol jagung 

tanaman yang telah dikeringkan pada petak panen 

5. Bobot segar tongkol tanpa klobot, menimbang jagung manis tanpa klobot. 
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Parameter pengamatan kualitas yang diamati adalah kadar gula biji, 

dilakukan dengan cara mengambil 3 tongkol contoh dari masing-masing 

perlakuan pada setiap ulangan kemudian diukur kandungan total gula pada biji 

dengan menggunakan “hand refractometer”. Cara pelaksanaannya sebagai berikut:  

1. Membersihkan dan mengkalibrasi alat dengan kontrol larutan yang telah 

diketahui kadar gula reduksinya 

2. Tongkol jagung manis yang telah dipanen, dipisahkan berdasarkan masing-

masing perlakuan dan diambil bijinya dengan cara dipipil atau diiris dengan 

pisau 

3. Cairan biji jagung manis yang diamati dikeluarkan dengan cara ditekan dan 

dioleskan pada kaca “hand refractometer” 

4. Nilai kadar gula dapat diketahui pada skala lensa 

 

3.5.2 Analisis data 

Data pengamatan yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis 

ragam (uji F) pada taraf 5 % untuk mengetahui pengaruh perlakuan. Apabila 

terdapat perbedaan yang nyata diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan uji 

Duncan pada taraf nyata 5 %. 

 



IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

4.1.1 Komponen pertumbuhan tanaman jagung manis 

a. Tinggi tanaman 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

tanaman yang diberi dosis pupuk kalium dan kompos enceng gondok terhadap 

tinggi tanaman (Lampiran 5). Rata-rata tinggi tanaman akibat pemberian dosis 

pupuk kalium dan kompos enceng gondok disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman (cm) akibat pemberian dosis pupuk kalium dan 
kompos enceng gondok pada berbagai umur pengamatan 

 
Rata-rata tinggi tanaman (cm) pada umur (hst) Perlakuan 

 15  30  45  60 

Dosis Pupuk Kalium (kg ha-1)        
K1 (100) 15,56   50,94  129,33  163,22 
K2 (200) 14,33  51,78  129,06  163,39 
K3 (300) 14,56  50,17  132,00  163,33 
K4 (400) 15,06  51,83  130,67  163,44 
BNT 5 % tn   tn   tn   tn 
Dosis Kompos Enceng Gondok (t ha-1)        
O0 (0) 14,71  51,79  131,38  161,88 
O1 (3,75) 14,67  51,63  129,92  167,00 
O2 (5,00) 15,25  50,13  129,50  161,17 
BNT 5 % tn   tn   tn   tn 

Keterangan : hst = hari setelah tanam; tn = tidak nyata  
 
 

b. Jumlah daun 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pada umumnya tidak terjadi 

interaksi antara perlakuan dosis pupuk kalium dan kompos enceng gondok 

terhadap jumlah daun, kecuali pada umur 30 hst perlakuan dosis kalium 

menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata terhadap jumlah. Sedangkan pada 

perlakuan kompos enceng gondok tidak memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap jumlah daun (Lampiran 6).  Rata-rata jumlah daun akibat 

pemberian dosis pupuk kalium dan kompos enceng gondok disajikan pada Tabel 

3. 
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Tabel 3. Rata-rata jumlah daun (helai) akibat pemberian dosis pupuk kalium dan 
kompos enceng gondok pada berbagai umur pengamatan 

 
Rata-rata jumlah daun (helai) pada umur (hst) Perlakuan 

  15  30  45  60 

Dosis pupuk kalium (kg ha-1)        
K1 (100) 3,50  6,33 bc  7,56  9,83 
K2 (200) 3,39  6,61 c  7,67  10,11 
K3 (300) 3,28  5,78 ab  7,39  9,56 
K4 (400) 3,44  5,61 a  7,44  9,61 
BNT 5 % tn   0,62   tn   tn 
Dosis kompos enceng gondok (t ha-1)        
O0 (0) 3,29  5,88  7,67  9,42 
O1 (3,75) 3,46  6,13  7,58  10,04 
O2 (5,00) 3,46  6,25  7,29  9,88 
BNT 5 % tn   tn   tn   tn 

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada umur yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT taraf 5 % ; hst = hari setelah tanam; tn = 
tidak nyata 

 

 Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pada tanaman umur 30 hst 

tanaman yang diberi pupuk sebanyak 200 kg ha-1 tidak berbeda nyata dengan 

tanaman yang diberi pupuk sebanyak 100 kg ha-1, akan tetapi tanaman yang diberi 

kalium 200 dan 100 kg ha-1
 nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 

yang diberi kalium sebanyak 300 dan 400 kg ha-1. Tanaman yang dipupuk dengan 

dosis 400 kg ha-1 juga memberikan pengaruh yang berbeda nyata dengan tanaman 

yang dipupuk dengan dosis 300 kg ha-1, akan tetapi perlakuan kalium sebanyak 

300 dan 400 kg ha-1 mempunyai nilai yang lebih rendah dibanding tanaman yang 

dipupuk 100 dan 200 kg ha-1. 

 
c. Luas daun 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

perlakuan dosis pupuk kalium dan kompos enceng gondok terhadap luas daun. 

Pada dasarnya kompos enceng gondok tidak memberikan pengaruh yang nyata 

pada luas daun, kecuali pada umur 45 hst perlakuan kompos enceng gondok 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap luas daun tanaman jagung manis 

(Lampiran 7). Rata-rata luas daun akibat pemberian dosis pupuk kalium dan 

kompos enceng gondok disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Rata-rata luas daun akibat pemberian dosis pupuk kalium dan kompos 
enceng gondok pada berbagai umur pengamatan 

 
Rata-rata luas daun (dm2) pada umur (hst) Perlakuan 

  15  30  45  60 

Dosis pupuk kalium (kg ha-1)        
K1 (100) 14,90  1023,78  1568,39  2137,00 
K2 (200) 17,64  983,56  1440,44  2026,22 
K3 (300) 17,47  1020,56  1547,28  2191,56 
K4 (400) 18,62  943,11  1540,11  2235,94 
BNT 5 % tn   tn   tn   tn 
Dosis kompos enceng gondok (t ha-1)        
O0 (0) 15,87  941,00  1395,71 a  2105,08 
O1 (3,75) 17,56  998,46  1582,96 b  2174,54 
O2 (5,00) 18,05  1038,79  1593,50 b  2163,42 
BNT 5 % tn   tn   170,91   tn 

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada umur yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT taraf 5 % ; hst = hari setelah tanam; tn = 
tidak nyata 

 

 Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa pada tanaman umur 45 hst 

tanaman yang diberi kompos enceng gondok sebanyak 3,75 dan 5 t ha-1 

memberikan hasil yang paling tinggi dibandingkan dengan tanaman yang tidak 

diberi kompos, akan tetapi perlakuan tanaman yang diberi dosis kompos enceng 

gondok dengan dosis sebanyak 3,75 memberikan hasil yang sama dengan tanaman 

yang dipupuk dengan kompos enceng gondok sebanyak 5 t ha-1. 

 

d. Indeks luas daun 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

pemberian dosis kalium dan kompos enceng gondok terhadap indeks luas daun. 

Pemberian kompos enceng gondok menunjukkan pengaruh nyata pada indeks luas 

daun umur 45 hst, sedangkan pada perlakuan dosis pupuk kalium tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks luas daun tanaman jagung 

manis (Lampiran 8). Rata-rata indeks luas daun akibat pemberian dosis kalium 

dan kompos enceng gondok disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata-rata indeks luas daun akibat pemberian dosis kalium dan kompos 
enceng gondok pada berbagai umur pengamatan 

 
Rata-rata indeks luas daun pada umur (hst) Perlakuan 

  15  30  45  60 

Dosis pupuk kalium (kg ha-1)        
K1 (100) 0,008  0,546  0,836  1,140 
K2 (200) 0,009  0,525  0,768  1,081 
K3 (300) 0,009  0,544  0,825  1,169 
K4 (400) 0,010  0,503  0,821  1,193 
BNT 5 % tn   tn   tn   tn 
Dosis kompos enceng gondok (t ha-1)        
O0 (0) 0,008  0,502  0,744 a  1,123 
O1 (3,75) 0,009  0,533  0,844 b  1,160 
O2 (5,00) 0,010  0,554  0,850 b  1,154 
BNT 5 % tn   tn   0,093   tn 

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada umur yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT taraf 5 % ; hst = hari setelah tanam ; tn = 
tidak nyata 

 

 Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa pada tanaman umur 45 hst 

dan diberi dosis kompos enceng gondok sebanyak 3,75 dan 5 t ha-1 memberikan 

hasil yang nyata lebih tinggi dibandingkan pada perlakuan tanaman yang tidak 

diberi kompos, akan tetapi pada perlakuan kompos sebanyak 3,75 t ha-1 

memberikan hasil yang sama dibandingkan dengan tanaman yang diberi kompos 

sebanyak 5 t ha-1. 

 

e. Bobot kering total tanaman 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

pemberian dosis kalium dan aplikasi kompos enceng gondok terhadap bobot 

kering total tanaman. Akan tetapi pengaruh nyata dari pemberian pupuk kalium 

ditunjukkan pada tanaman umur 30 hst, sedangkan pemberian kompos enceng 

gondok tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (Lampiran 9). Rata-rata 

bobot kering total tanaman akibat pemberian dosis kalium dan kompos enceng 

gondok disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6.  Rata-rata bobot kering total tanaman (g) akibat pemberian dosis kalium 
dan kompos enceng gondok pada berbagai umur pengamatan 

 
Rata-rata bobot kering total tanaman (g) 

pada umur (hst) Perlakuan 
  15   30   45   60   
Dosis pupuk kalium (kg ha-1)         
K1 (100) 0,52  13,18 a  39,41  88,24  
K2 (200) 0,49  14,38 a  38,68  81,54  
K3 (300) 0,37  17,74 b  42,95  78,90  
K4 (400) 0,32  15,04 a  39,97  80,96  
BNT 5 % tn   2,404   tn   tn   
Dosis kompos enceng gondok (t ha-1)         
O0 (0) 0,45  13,72  41,07  83,13  
O1 (3,75) 0,43  15,30  39,03  82,00  
O2 (5,00) 0,40  16,23  40,66  82,10  
BNT 5 % tn   tn   tn   tn   

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada umur yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT taraf 5 % ; hst = hari setelah tanam; tn = 
tidak nyata 

 

 Berdasarkan Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa pada umur 30 hst tanaman 

yang diberi dosis kalium 300 kg ha-1 memberikan hasil yang nyata lebih tinggi 

dibandingkan pada tanaman yang diberi dosis 100, 200 dan 400 kg ha-1. 

Sedangkan pada tanaman yang di pupuk kalium sebesar 400 kg ha-1 memberikan 

hasil yang sama dengan perlakuan tanaman yang dipupuk sebesar 100 dan 200 kg 

ha-1. 

 

f. Laju pertumbuhan relatif (g/cm2/hari-1) 

 Hasil analisis ragam menunjukkan tidak ada interaksi antara perlakuan 

dosis pupuk kalium dan kompos enceng gondok terhadap laju pertumbuhan relatif 

(Lampiran 10). Akan tetapi laju pertumbuhan tanaman terus meningkat sampai 

tanaman berumur 60 hst. Rata-rata laju pertumbuhan relatif akibat pemberian 

dosis kalium dan kompos enceng gondok disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Rata-rata laju pertumbuhan relatif akibat pemberian dosis kalium dan 
kompos enceng gondok  

 
Rata-rata laju pertumbuhan tanaman (g/cm2/hari-1) 

pada umur (hst) Perlakuan 
  15-30 30-45 45-60 
Dosis pupuk kalium (kg ha-1)       
K1 (100) 0,22 3,76 4,38 
K2 (200) 0,23 3,73 4,30 
K3 (300) 0,26 3,84 4,27 
K4 (400) 0,26 3,77 4,30 
BNT 5 % tn tn tn 
Dosis kompos enceng gondok (t ha-1)      
O0 (0) 0,23 3,80 4,32 
O1 (3,75) 0,24 3,74 4,31 
O2 (5,00) 0,25 3,79 4,31 
BNT 5 % tn tn  tn 

Keterangan : hst = hari setelah tanam; tn = tidak nyata 
 

4.1.2 Komponen hasil tanaman jagung manis 

a. Panjang tongkol kupas 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi 

pemberian dosis pupuk kalium dan kompos enceng gondok terhadap panjang 

tongkol kupas tanaman jagung manis (Lampiran 11). Pemberian dosis kalium 

antara 100, 200, 300 dan 400 kg ha-1 memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

panjang tongkol kupas, sedangkan aplikasi kompos enceng gondok sebanyak 3,75 

dan 5 t ha-1 tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap panjang tongkol 

kupas. Rata-rata panjang tongkol kupas akibat pemberian dosis kalium dan 

kompos enceng gondok disajikan pada Tabel 8. 

 Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa pada tanaman yang diberi  

dosis kalium sebanyak 400 kg ha-1 memberikan hasil yang nyata lebih tinggi 

terhadap panjang tongkol kupas dibandingkan dengan perlakuan tanaman yang 

diberi dosis kalium sebanyak 100, 200 dan 300 kg ha-1. Sedangkan pada tanaman 

yang diberi dosis kalium sebanyak 300 kg ha-1 memberikan hasil yang sama 

dengan tanaman yang diberi dosis kalium sebanyak 200 dan 100 kg ha-1. 
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Tabel 8. Rata-rata ukuran panjang tongkol kupas dan diameter tongkol kupas 
(cm) akibat pemberian dosis kalium dan kompos enceng gondok 

 
Perlakuan 
  

Rata-rata panjang tongkol kupas 
(cm) 

Rata-rata diameter tongkol 
(cm) 

Dosis pupuk kalium (kg ha-1)   
K1 (100) 17,50   a 4,37   a 
K2 (200) 17,78   a 4,32   a 
K3 (300) 17,94   a 4,36   a 
K4 (400) 19,22   b 4,64   b 
BNT 5 % 1,02  0,11 
Dosis kompos enceng gondok (t ha-1)   
O0 (0) 18,00 4,42 
O1 (3,75) 17,79 4,39 
O2 (5,00) 18,54 4,46 
BNT 5 % tn  tn 

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji BNT taraf 5 % ; tn = tidak nyata 

 
 

b. Diameter tongkol kupas 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

pemberian dosis pupuk kalium dan kompos enceng gondok terhadap diameter 

tongkol kupas tanaman jagung manis. Pemberian dosis kalium dengan dosis 100, 

200, 300 dan 400 kg ha-1 memberikan pengaruh yang nyata lebih tinggi terhadap 

diameter tongkol kupas, sedangkan tanaman yang diberi dosis kompos enceng 

gondok tidak berbeda nyata terhadap diameter tongkol kupas (Lampiran 11). 

Rata-rata diameter tongkol kupas akibat pemberian dosis kalium dan kompos 

enceng gondok disajikan pada Tabel 8. 

 Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa pada tanaman yang diberi 

dosis kalium sebanyak 400 kg ha-1 diameter tongkol kupas memberikan hasil yang 

nyata lebih tinggi dibandingkan tanaman yang diberi dosis kalium sebanyak 100, 

200 dan 300 kg ha-1. Sedangkan pada tanaman yang diberi dosis kalium sebanyak 

100 kg ha-1 memberikan hasil yang sama dengan perlakuan tanaman yang diberi 

pupuk sebanyak 200 dan 300 kg ha-1. 
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c. Bobot segar tongkol berlobot 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

pemberian dosis pupuk kalium dan kompos enceng gondok terhadap bobot segar 

tongkol berklobot (Lampiran 11). Rata-rata bobot segar tongkol berklobot akibat 

pemberian dosis kalium dan kompos enceng gondok disajikan pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Rata-rata bobot segar tongkol tanpa klobot dan berklobot (t ha-1) akibat 
pemberian dosis kalium dan kompos enceng gondok 

 
Rata-rata bobot segar tongkol 

Perlakuan 
Berklobot (t ha-1) Tanpa klobot (t ha-1) 

Dosis pupuk kalium (kg ha-1)   
K1 (100) 8,93  a 6,68  a  
K2 (200) 9,38  a  6,60  a 
K3 (300) 10,70  b  6,57  a 
K4 (400) 11,37  b 7,53  b 
BNT 5 % 0,70 0,70 
Dosis kompos enceng gondok (t ha-1)   
O0 (0) 9,91 6,92 
O1 (3,75) 9,92 6,70 
O2 (5,00) 10,45 6,92 
BNT 5 % tn tn 

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji BNT taraf 5 % ; tn = tidak nyata 

  
 
 Berdasarkan Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa tanaman yang diberi pupuk 

sebanyak 300 dan 400 kg ha-1 nyata lebih tinggi dari pada tanaman yang diberi 

pupuk sebanyak 100 dan 200 kg ha-1. Sedangkan tanaman yang diberi pupuk 

sebanyak 100 menghasilkan bobot segar tongkol yang sama dengan tanaman yang 

diberi pupuk sebanyak 200 kg ha-1. Peningkatan bobot segar tongkol berklobot 

dari tanaman yang diberi kalium sebanyak 100, 200 kg ha-1 menjadi 300 dan 400 

kg ha-1 tersebut masing-masing mencapai 2,44 (27,32 %) dan 1,99 (21,21 %). 

 

d. Bobot segar tongkol tanpa klobot (t ha-1) 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

pemberian dosis pupuk kalium dan kompos enceng gondok terhadap bobot segar 

tongkol tanpa klobot (Lampiran 11). Pemberian pupuk kalium dengan dosis antara 
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100, 200, 300 dan 400 kg ha-1 memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot 

segar tongkol tanpa klobot, sedangkan aplikasi dosis kompos enceng gondok tidak 

memberikan pengaruh yang nyata lebih tinggi terhadap bobot segar tongkol tanpa 

klobot. Rata-rata bobot segar tongkol tanpa klobot akibat pemberian dosis pupuk 

kalium dan kompos enceng gondok disajikan pada Tabel 9. 

 Berdasarkan Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa pada perlakuan tanaman 

dengan dosis 400 kg ha-1 bobot segar tongkol tanpa klobot nyata lebih tinggi dari 

pada tanaman yang diberi dosis 100, 200 dan 300 Kg ha-1. Sedangkan pada 

tanaman yang diberi kalium sebanyak 300 kg ha-1 hasil bobot segar tongkol tanpa 

klobot sama dengan tanaman yang diberi kalium sebanyak 100 dan 200 kg ha-1. 

Peningkatan bobot segar tongkol tanpa klobot tersebut masing-masing 0,85 (12,7 

%), 0,93 (14 %), dan 0,96 (14,61 %). 

 

e. Analisis gula reduksi (% Brix) 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

perlakuan dosis pupuk kalium dan kompos enceng gondok terhadap analisis gula 

reduksi. Pemupukan kalium pada tanaman jagung manis berpengaruh nyata 

terhadap kandungan gula yang terdapat pada biji. Sedangkan pemupukan kompos 

enceng gondok tidak memberikan hasil yang nyata lebih tinggi terhadap kadar 

gula reduksi (Lampiran 12). Rata-rata analisis kadar gula reduksi (% Brix) akibat 

pemberian dosis kalium dan kompos enceng gondok disajikan pada Tabel 10. 

 Berdasarkan Tabel 10 dapat dijelaskan bahwa tanaman yang diberi 

pupuk kalium berpengaruh positif terhadap kadar gula jagung manis, semakin 

banyak kalium yang diberikan pada tanaman tersebut, maka kadar gula jagung 

manis yang terdapat pada biji semakin meningkat. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kadar gula pada saat dipanen lebih tinggi daripada beberapa hari setelah 

panen. Pada saat panen, 1 hari setelah panen dan 2 hari setelah panen tanaman 

yang diberi kalium dengan dosis 100 dan 200  kg ha-1 berbeda nyata dengan 

tanaman yang diberi perlakuan sebanyak 300 dan 400 kg ha-1, akan tetapi pada 

tanaman yang diberi dosis kalium sebanyak 300 kg ha-1 juga berbeda nyata 

dengan tanaman yang diberi kalium sebanyak 400 kg ha-1. Kadar gula dapat turun 
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hingga 50 % bila disimpan 3 hari setelah panen. Pada pengamatan H+3 ternyata 

pemupukan kalium sebanyak 100, 200 dan 300 kg ha-1 memberikan hasil berbeda 

nyata lebih rendah dengan tanaman yang diberi kalium sebanyak 400 kg ha-1. 

Akan tetapi pada perlakuan yang diberi kalium sebanyak 100 dan 200 kg ha-1 

memberikan hasil yang sama dengan tanaman yang diberi pupuk sebanyak 300 kg 

ha-1. Penambahan kompos enceng gondok tidak berpengaruh terhadap kadar gula 

jagung manis, hal ini terbukti pada perlakuan tanaman yang tidak diberi kompos 

enceng gondok tidak berbeda nyata dengan tanaman yang diberi dosis kompos 

enceng gondok sebanyak 5000 kg ha-1, hasil yang didapatkan sama. 

 

Tabel 10.  Rata-rata analisis kadar gula reduksi (% Brix) akibat pemberian dosis 
kalium   dan kompos enceng gondok pada berbagai umur pengamatan 

 
Rata-rata analisis gula redukdi (% Brix) 

Perlakuan 
H  H+1  H+2  H+3  

Dosis pupuk kalium (kg ha-1)         
K1 (100) 14,60   12,94  11,31  9,21  
K2 (200) 15,37   12,94  11,54  9,20  
K3 (300) 18,01  14,06  12,54  9,98  
K4 (400) 20,04  16,29  14,00  10,79  
Dosis kompos enceng gondok (t ha-1)         
O0 (0) 16,28  13,67  12,04  9,67  
O1 (3,75) 17,16  14,00  12,34  9,83  
O2 (5,00) 17,58  14,51  12,66  9,89  
BNT 5 % tn   tn   tn   tn   

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji BNT taraf 5 % ; tn = tidak nyata ; H = pengamatan saat panen ; H+1 
= 1 hari setelah panen ; H+2 = 2 hari setelah panen ; H+3 = 3 hari setelah panen. 

 

4.2 Pembahasan 

 
4.2.1 Pertumbuhan tanaman 

 Pertumbuhan ialah proses dalam kehidupan tanaman yang 

mengakibatkan perubahan ukuran tanaman semakin besar dan juga yang 

menentukan hasil tanaman. Pada parameter pertumbuhan tanaman aplikasi pupuk 

kalium tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman, hal ini dikarenakan pada masa 

pertumbuhan tanaman unsur kalium di dalam tanah sudah tercukupi sehingga 
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tanaman tidak menyerap unsur kalium dalam jumlah yang tinggi. Sedangkan 

pemberian kompos enceng gondok tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman, 

jumlah daun, berat kering total tanaman, laju pertumbuhan relatif dan indeks 

panen. Hal ini dikarenakan pemberian kompos enceng gondok terlalu sedikit 

sehingga kompos enceng gondok belum terdekomposisi sempurna dalam tanah 

yang ditunjukkan dengan masih stabilnya nilai C/N pada aplikasi tanah. Kualitas 

kompos sangat ditentukan oleh besarnya perbandingan antara jumlah karbon dan 

nitrogen (C/N rasio). Jika C/N rendah berarti bahan penyusun kompos sudah 

terurai secara sempurna, sedangkan bahan kompos dengan C/N tinggi akan terurai 

atau membusuk lebih lama dibandingkan bahan yang mempunyai C/N rendah 

sehingga sangat sedikit yang dapat digunakan dan diserap oleh akar tanaman. jika 

nilai C/N bahan organik lebih dari 20, maka mikroorganisme yang terlibat dalam 

proses dekomposisi akan sulit memperoleh nitrogen sehingga akan mengambil N 

yang tersedia disekitarnya, hal ini akan menyebabkan adanya persaingan N 

sehingga ketersediaan N bagi tanaman berkurang, oleh karena itu pertumbuhan 

tanaman yang diberi perlakuan kompos enceng gondok, proses fotosintesisnya 

tidak dapat berjalan dengan optimal dan hal ini akan mengurangi laju fotosintat, 

yang pada akhirnya akan mempenagruhi hasil tanaman jagung manis. 

 Pertumbuhan tanaman tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya pupuk 

kalium yang diberikan pada suatu tanaman, hal ini disebabkan karena kandungan 

K dalam tanah cukup tinggi sehingga kebutuhan kalium pada fase vegetatif sudah 

terpenuhi. Menurut Mengel dan Kirby 1979 kalium sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan laju translokasi fotosintat, sehingga lebih berpengaruh terhadap 

pembentukan organ-organ penghasil tanaman seperti panjang tongkol, diameter 

tongkol, bobot segar tongkol dan kadar gula reduksi yang terdapat pada biji 

jagung manis. Sedangkan menurut Sugito et al., 1995 pemberian bahan organik 

juga berpengaruh terhadap kemampuan tanah mempertukarkan kation. Hasil 

analisis tanah menunjukkan adanya peningkatan kapasitas tukar kation (KTK) 

pada tanah setelah penambahan bahan organik dengan status yang tinggi 

(Lampiran 14). Proses dekomposisi bahan organik akan menghasilkan humus 

yang mempunyai KTK tinggi, adanya peningkatan KTK akan mampu menyemat 
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unsur hara, terutama kalium sehingga dapat terhindar dari pencucian. Kalium 

tersemat kemudian dilepaskan secara perlahan-lahan sehingga terjadi pemerataan 

suplai kalium selama pertumbuhan jagung manis. 

 

4.2.2 Komponen hasil tanaman jagung manis  

 Pembentukan organ vegetatif yang baik akan berpengaruh pada organ 

generatif, menurut hasil penelitian tanaman yang diberi dosis kalium sebanyak 

400 kg ha-1, memberikan pengaruh yang nyata lebih tinggi terhadap hasil tanaman 

jagung manis, akan tetapi pada perlakuan kompos enceng gondok tidak 

memberikan hasil yang berbeda nyata pada komponen hasil, pemberian dosis 

kalium berpengaruh nyata lebih besar pada panjang tongkol kupas, diameter 

tongkol kupas, bobot segar tongkol tanpa klobot, bobot segar tongkol berklobot 

dan analisis kadar gula reduksi, hal ini dikarena unsur kalium sangat berpengaruh 

dalam meningkatkan laju translokasi fotosintat, sehingga berpengaruh positif 

terhadap pembentukan organ-organ tanaman. 

 Kalium berpengaruh langsung terhadap translokasi hasil fotosintesis dari 

daun menuju organ penyimpanan, yaitu dalam meningkatkan jumlah biji setiap 

tongkol jagung serta mampu meningkatkan rata-rata berat biji (Soemarno, 1993). 

Kadar gula yang terdapat dalam biji merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kualitas jagung manis, bahan organik tidak berpengaruh terhadap 

kadar gula pada biji jagung manis. Kadar gula pada biji dipengaruhi oleh 

pemberian pupuk kalium, karena pupuk kalium berperan sebagai katalisator dalam 

transformasi tepung, gula dan lemak yang secara nyata berpengaruh terhadap 

tingkat rasa kemanisan, kandungan gula pereduksi serta kandungan sukrosa biji 

jagung manis.  

 Kendala utama pada jagung manis ialah penurunan mutu yang 

disebabkan karena berkurangnya rasa manis setelah pemanenan. Hal ini terjadi 

karena proses perubahan gula menjadi pati terjadi setelah tongkol di panen atau 

selama masa penyimpanan. Laju respirasi jagung manis cukup tinggi dan 

perubahan gula menjadi pati dapat berlangsung cepat kurang lebih 48 jam setelah 

pemanenan. Sukrosa dalam biji jagung manis akan berubah perlahan menjadi 



 

31

dekstrin yang tidak manis. Gen su (gen penyebab rasa manis pada jagung manis) 

bekerja lambat dan tidak efisien sehingga gula sukrosa dengan cepat akan berubah 

menjadi dekstrin lalu berubah menjadi kadar pati. Salah satu cara untuk mengatasi 

berkurangnya rasa manis tersebut adalah dengan segera dilakukannya 

pendistribusian jagung manis setelah panen. Panen sebaiknya dilakukan secepat 

mungkin ketika suhu udara masih rendah. Selain itu penggunaan kemasan plastik 

dan tempat penyimpanan pada suhu rendah biasa digunakan karena dapat 

mengurangi kegiatan respirasi sehingga kualitas jagung manis dapat 

dipertahankan. 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

interaksi antara penggunaan kompos enceng gondok dan dosis kalium 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Aplikasi 

kombinasi kompos enceng gondok dan dosis kalium yang diaplikasikan 

pada tanaman jagung manis tidak berpengaruh nyata terhadap kualitas 

tanaman jagung manis 

2. Kualitas tanaman jagung manis dipengaruhi oleh penambahan dosis 

kalium, dengan penambahan dosis kalium sebanyak 400 kg ha-1 dapat 

meningkatkan kadar gula sebesar 11,27 % pada hari pertama, hasil yang 

didapatkan lebih baik daripada tanaman yang diberi dosis kalium sebanyak 

100, 200 dan 300 kg ha-1 

3. Pemupukan kalium hingga 400 kg ha-1 belum mencapai dosis optimum 

untuk meningkatkan kadar gula jagung manis, kadar gula jagung manis 

semakin berkurang bila disimpan lebih lama. 

 

5.2 Saran 

Untuk mendapatkan tingkat kemanisan yang tinggi pada tanaman jagung 

manis, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut pada musim kemarau dengan 

menggunakan kompos enceng gondok dan dosis pupuk kalium yang optimum, 

sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. 
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