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RINGKASAN 

 

Nita Dwiastuti Prasetya. 0510410035-41. Peranan Kombinasi Pupuk Organik 

Dan Pupuk Anorganik Pada Tanaman Tembakau Besuki (Nicotiana 

tabaccum L.). Di bawah bimbingan Dr. Ir. Sudiarso, MS sebagai pembimbing 

utama dan Prof. Dr. Ir. Husni Thamrin Sebayang, MS sebagai pembimbing 

pendamping. 

 

 Tembakau (Nicotiana tabacum L.) ialah tanaman industri dengan nilai 

ekonomi yang cukup tinggi di dunia. Tembakau sebagai sumber pendapatan 

petani dan sebagai sumber pemasukan negara. Selama 6 tahun terakhir, besarnya 

devisa yang dihasilkan mencapai 36,5-52,1 juta dolar (Djunaidy, 2007). Sektor ini 

juga mampu menyerap sedikitnya 20 ribu tenaga kerja. Untuk menghasilkan 

tembakau yang berkualitas sesuai dengan permintaan pasar dunia, diperlukan 

produktifitas tanah yang tinggi. Tembakau membutuhkan semua unsur hara dalam 

jumlah yang seimbang sehingga produksi lebih baik. Oleh karena itu, penambahan 

pupuk organik diperlukan untuk meningkatkan produksi dan mutu tembakau. 

Pupuk organik Pusri Plus bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan 

pupuk kimia sehingga dosis pupuk dan dampak pencemaran lingkungan akibat 

penggunaan pupuk kimia secara riil dikurangi. Walaupun telah diberi pupuk 

organik, tanaman tembakau masih memerlukan tambahan unsur hara yang berasal 

dari pupuk anorganik karena masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut untuk 

dapat membudidayakan tanaman tembakau tanpa panggunaan pupuk anorganik 

(Poespodarsono, 1984). Pupuk anorganik yang sering digunakan ialah pupuk yang 

masing-masing mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Oleh karena itu 

kombinasi penggunaan pupuk organik dan anorganik yang seimbang sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan mutu tembakau. Tujuan penelitian 

ini ialah: 1) Mempelajari dan mengetahui peranan penggunaan pupuk organik dan 

pupuk anorganik pada pertumbuhan tanaman tembakau Besuki (Nicotiana 

tabacum L.). 2) Mempelajari dan mendapatkan dosis kombinasi pupuk organik 

dan pupuk anorganik yang tepat untuk pertumbuhan tanaman tembakau Besuki 

(Nicotiana tabacum L.).Hipotesis yang diajukan ialah Penggunaan pupuk organik 

dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik pada tanaman tembakau Besuki 

(Nicotiana tabacum L.). 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2008 sampai Desember 

2008 di desa Glagahdowo, kecamatan Tumpang, Malang. Ketinggian tempat 597 

meter di atas permukaan laut dan rata-rata curah hujan 1000-2000 mm/tahun. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 3 kelompok. 

Adapun perlakuan yang diuji ialah: P1 : pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha, P2 : 

ZA 300 kg/ha + SP-36 100 kg/ha + ZK 200/ha , P3 : ZA 270 kg/ha + SP-36 90 

kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik Pusri Plus 600 kg/ha, P4 : ZA 270 kg/ha + 

SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik Pusri Plus 700 kg/ha, P5 : ZA 270 

kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha, P6 : 

ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 140/ha + pupuk organik Pusri Plus 600 

kg/ha, P7 : ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 140/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 700 kg/ha, P8 : ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 140/ha + pupuk 



organik Pusri Plus 900 kg/ha, P9 : ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha + 

pupuk organik Pusri Plus 600 kg/ha, P10 : ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 

100/ha + pupuk organik Pusri Plus 700 kg/ha, P11 : ZA 150 kg/ha + SP-36 50 

kg/ha + ZK 100/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha, dan P12 : ZA 300 kg/ha 

+ pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha. Alat yang akan digunakan antara lain 

cangkul, tugal, timbangan analitik, meteran, penggaris, dan oven. Bahan yang 

akan digunakan ialah bibit tembakau Besuki berumur 30 hari, pupuk organik Pusri 

Plus, pupuk ZA, pupuk SP-36, pupuk ZK. Pengamatan terbagi menjadi dua 

tahapan selama pertumbuhan dan panen. Pengamatan pertumbuhan tanaman 

dilakukan secara destruktif dan non destruktif, dimulai saat tanaman berumur 21 

hst sampai 63 hst dengan interval pengamatan 14 hari sekali. Pengamatan non 

destruktif meliputi tinggi tanaman dan jumlah daun. Pengamatan destruktif 

meliputi luas daun, bobot segar daun, dan bobot kering daun. Panen dilakukan 

sebanyak 5 kali dengan interval panen 2 hari sekali dan tiap panen diambil 2 helai 

daun tiap tanaman. Daun yang masak petik secara visual dicirikan dengan warna 

daun terang, berwarna hijau kekuning-kuningan dan helai daun merunduk. Tahap 

pasca panen meliputi penyujenan dan pengeringan yang dilakukan selama 22 hari. 

Setelah proses pengeringan selesai dilanjutkan dengan uji mutu yang dilakukan 

dengan uji terhadap penampakan visual daun tembakau. Mutu tembakau dibagi 

menjadi 4 mutu, antara lain dekblad, omblad, filler, dan afkir. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan analisis ragam (uji F) dengan taraf nyata 5%. 

Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan diantara perlakuan, dilakukan uji 

perbandingan dengan menggunakan uji Duncan pada taraf 5%. 

Hasil penelitian dan analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan dosis 

210 kg/ha ZA + 70 kg/ha SP-36 + 140 kg/ha ZK + 900 kg/ha pupuk organik Pusri 

Plus memberikan pengaruh nyata untuk peubah luas daun pada umur 35, 49, 63, 

dan 73 hst, bobot segar daun pada umur 21, 35, 49, 63, dan 73  hst, bobot kering 

daun pada umur 49, 63, dan 73 hst. Sedangkan untuk peubah tinggi tanaman, 

jumlah daun, dan persentase mutu tembakau Besuki, perlakuan tersebut tidak 

berpengaruh nyata. Sehingga dengan pengaplikasian pupuk organik Pusri Plus 

mampu mengurangi penggunaan pupuk anorganik sebesar 30% dari dosis pupuk 

anorganik normal sebesar 300 kg/ha ZA + 100 kg/ha SP-36 + 200 kg/ha ZK. 

Dengan demikian maka dapat disarankan untuk menggunakan dosis 210 kg/ha ZA 

+ 70 kg/ha SP-36 + 140 kg/ha ZK + 900 kg/ha pupuk organik Pusri Plus untuk 

membudidayakan tanaman tembakau Besuki. Disarankan untuk dilakukan 

penelitian dengan dosis kombinasi yang berbeda untuk dapat menghasilkan mutu 

tembakau Besuki. 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Tembakau (Nicotiana tabaccum L.) ialah tanaman industri dengan nilai 

ekonomi yang cukup tinggi di dunia. Tembakau sebagai sumber pendapatan 

petani dan sebagai sumber pemasukan negara. Selama 6 tahun terakhir, besarnya 

devisa yang dihasilkan mencapai 36,5-52,1 juta dolar (Djunaidy, 2007). Sektor ini 

juga mampu menyerap sedikitnya 20 ribu tenaga kerja. Untuk menghasilkan 

tembakau yang berkualitas sesuai dengan permintaan pasar dunia, diperlukan 

produktifitas tanah yang tinggi. 

 Tembakau membutuhkan semua unsur hara dalam jumlah yang seimbang 

untuk menghasilkan produksi optimal. Unsur hara ialah unsur yang sangat 

diperlukan oleh tanaman tembakau. Jumlah hara yang dapat diserap tanaman 

tergantung pada beberapa faktor, antara lain ialah ketersediaan hara dalam tanah. 

Tanah yang cukup mengandung bahan organik menyebabkan pupuk anorganik 

dapat dimanfaatkan oleh tanaman secara lebih efisien.  

 Penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus tanpa diimbangi 

dengan pupuk organik menyebabkan efektifitasnya rendah, bahkan cenderung 

menurunkan produktifitas tanah. Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas 

Perkebunan Jatim menyatakan bahwa luas areal tembakau saat ini hanya kurang 

dari 5.000 ha (Anonymous, 2008d). Penurunan produktifitas tanah disebabkan 

karena beberapa faktor, antara lain sebagian besar unsur hara terangkut bersama 

hasil panen tanpa dikembalikan ke dalam tanah, adanya erosi, terjadinya 

pencemaran lingkungan, dan akibat perubahan iklim (Sarief, 1986). Hasil 

penelitian Karana (1990) dalam Anonymous (2008a) menunjukkan bahwa sekitar 

80% tanah sawah di Jawa mempunyai kandungan bahan organik kurang dari 2% 

yang tergolong kategori rendah. Pada tanah dengan kandungan bahan organik 

rendah, pemberian pupuk anorganik dengan dosis tinggi tidak dapat meningkatkan 

produksi tanaman secara signifikan. 

Pupuk organik dapat digunakan secara langsung sebagai pupuk yang dapat 

diserap langsung oleh tanaman. Penggunaan pupuk organik dapat mensuplai unsur 



hara yang dibutuhkan tanaman. Penggunaan pupuk organik pada budidaya 

tembakau dapat membantu untuk menjadikan tanah lebih gembur sehingga akar 

tumbuhan dapat tumbuh optimal. Pupuk organik mengandung banyak jenis 

mikroba bermanfaat sehingga dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi 

tanah yang tentunya akan mampu meningkatkan pertumbuhan tembakau. Dengan 

mengetahui peranan pupuk organik dan pupuk anorganik dengan dosis yang tepat 

dalam budidaya tembakau diharapkan akan menjadi dasar untuk meningkatkan 

pertumbuhan tembakau.  

 

1.2. Tujuan 

1. Mempelajari dan mengetahui peranan penggunaan pupuk organik dan pupuk 

anorganik pada tanaman tembakau Besuki (Nicotiana tabaccum L.). 

2. Mempelajari dan mendapatkan dosis kombinasi pupuk organik dan pupuk 

anorganik yang tepat untuk tanaman tembakau Besuki (Nicotiana tabaccum 

L.). 

 

1.3. Hipotesis 

Penggunaan pupuk organik dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik pada  

tanaman tembakau Besuki (Nicotiana tabaccum L.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanaman tembakau Besuki 

 Tembakau ialah tanaman semusim yang ditanam untuk mendapatkan 

daunnya. Daun tembakau Besuki digunakan sebagai bahan baku industri cerutu, 

baik sebagai bahan dekblad, omblad, dan filler. Sedangkan produksi sampingan 

dapat dipergunakan sebagai bahan tembakau kunyah (chewing tobacco). 

 Tembakau Besuki mempunyai kandungan protein tinggi, kadar gula 

rendah, nikotin rendah, dan rasa sepet ringan sampai mantap. Dalam perdagangan 

internasional tembakau ini tergolong dark air cured tobacco dan beregend tabak 

(rained upon tobacco) yaitu tembakau yang mendapatkan hujan sebelum dipanen. 

Tembakau Besuki ditanam pada musim kemarau dan dipanen pada awal musim 

penghujan. Penyimpangan iklim pada saat tanam ataupun saat panen akan 

mengakibatkan turunnya hasil dan merosotnya mutu tembakau (Baharsjah, 1990). 

Tembakau Besuki memiliki tinggi tanaman 85-195 cm. Daun berbentuk 

oval dengan kedudukan daun pada batang agak tegak. Jarak daun yang satu 

dengan daun lainnya agak berjauhan. Daun memiliki warna hijau sampai hijau 

kekuningan dengan jumlah daun 20 sampai 28 helai per tanaman (Suwarso, 

1999). Tembakau memiliki daun dengan rasa pahit, baik yang masih hijau 

maupun yang sudah kering (Poespodarsono, 1984). Rasa pahit tersebut 

disebabkan karena adanya senyawa glikosida pada daun tembakau (Garner, 1951). 

Batang tembakau Besuki tidak bercabang, tetapi setelah tanaman akan 

berbunga atau dipangkas maka pada ujung batang akan muncul cabang-cabang 

(Suwarso, 1999). Umur tanaman rata-rata kurang dari 1 tahun dengan seluruh 

tanaman berwarna hijau dan berbulu, serta diselimuti kelenjar yang mengeluarkan 

zat pekat (Abdullah, 1992). 

Tembakau Besuki memiliki perakaran tunggang dengan panjang mencapai 

50-75 cm. Pada perakaran tersebut akan tumbuh akar cabang yang kemudian 

beranting dalam jumlah besar yang disebut dengan akar serabut. Banyaknya akar 

serabut yang tumbuh tergantung pada kesuburan tempat tumbuh tanaman 

(Poespodarsono, 1984). 



 Tanaman tembakau dapat tumbuh pada tanah yang subur dan lingkungan 

yang cocok. Suhu untuk tanaman tembakau adalah 24-27oC dengan ketinggian 

tempat 80-2000 meter di atas permukaan laut. Pertumbuhan pada suhu di atas 

optimum dan di bawah maksimum kurang optimal karena dapat menurunkan 

kualitas. Pertumbuhan tembakau di pegunungan lambat dan daunnya relatif tebal, 

sehingga mempengaruhi kualitas standart ekspor (Poespodarsono, 1984).  

Curah hujan yang dikehendaki adalah 500 – 1.000 mm dalam 4 – 5 bulan 

untuk masa tanam 100 – 120 hari. Untuk fase awal pertumbuhan, tembakau tidak 

membutuhkan terlalu banyak air sedangkan menjelang masa berbunga, 

membutuhkan air yang lebih banyak (Djojosoediro, 1996).  

Tembakau akan tumbuh baik pada tanah lempung berpasir atau tanah 

lempung lumpur dengan kondisi hidrologi cukup, tingkat kesuburan sedang, dan 

tidak terlalu asam atau basa. Secara umum tembakau menghendaki tanah subur, 

gembur, dan cukup mengandung humus. Struktur remah, porositas dan 

permeabilitas yang baik, dan daya menahan air yang cukup dengan pH 5,5 sampai 

6,0 (Abdullah, 1982). 

 

2.2. Peran pupuk organik Pusri Plus pada tanaman tembakau 

Permasalahan yang sering dihadapi dalam budidaya tembakau Besuki ialah 

kesuburan lahan. Merosotnya kesuburan lahan tembakau disebabkan karena 

rendahnya kandungan bahan organik. Bahan organik umumnya ditemukan 

dipermukaan tanah. Jumlahnya tidak besar, hanya sekitar 3% - 5% tetapi sangat 

berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah (Anonymous, 2008c).  Dengan penambahan 

bahan organik, baik pupuk hijau maupun pupuk organik sintetik, diharapkan dapat 

memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga dapat meningkatkan 

hasil dan mutu tembakau Besuki. Pupuk organik ialah pupuk yang berasal dari 

bahan organik seperti sisa-sisa tumbuhan (pupuk hijau) atau sisa-sisa hewan 

(pupuk kandang) dan kompos atau hasil proses pembuatan pupuk dari bahan 

organik (Sugito et al., 1995). Para peneliti umumnya berpendapat bahwa 

penambahan bahan organik melalui pemberian pupuk organik dapat memperbaiki 

kualitas tanah (Sarief, 1986). 



Pupuk organik Pusri Plus ialah salah satu jenis pupuk organik yang 

berbentuk granular yang diproduksi oleh PT. Pusri dan dikeluarkan pada tahun 

2008. Komposisi pupuk organik Pusri Plus antara lain terdiri dari campuran pupuk 

kandang (kotoran sapi), abu arang, serbuk gergaji, katul, fermenter R-1M, dan 

beberapa jenis mikrobia antara lain streptomyces, trichoderma, lactobacillus, dan 

gliocladium (Anonymous, 2008a). Streptomyces berperan penting dalam 

membentuk humus dan merombak selulosa, sedangkan trichoderma dan 

gliocladium sebagai pengikat nitrogen dalam tanah, dan lactobacillus sebagai 

pelarut fosfat dan berperan dalam merombak protein (Sutedjo et al., 1991). 

Kandungan bahan organik dan campuran beberapa mikrobia pada pupuk organik 

Pusri Plus ini yang dapat dimanfaatkan tanah dan tanaman, sehingga dapat 

dikatakan bahwa pupuk ini ialah gabungan dari pupuk organik dan pupuk hayati. 

Anonymous (2008b) menambahkan bahwa pupuk organik Pusri Plus dapat 

meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk kimia sehingga dosis pupuk dan 

dampak pencemaran lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia secara nyata 

dapat dikurangi. Pada beberapa hasil penelitian telah dibuktikan bahwa 

penggunaan pupuk organik Pusri Plus dapat menurunkan dosis penggunaan pupuk 

konvensional dan mengurangi biaya pemupukan baik tanaman pangan (kedelai, 

padi, jagung, dan kentang) maupun tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, 

kakao, teh, dan tebu).  

Penambahan pupuk organik dalam tanah mempunyai sifat yang lebih baik 

dibandingkan dengan pupuk anorganik seperti yang diuraikan oleh Nurhajati et 

al., (1995) antara lain ialah: 1) dapat memperbaiki sifat fisik tanah, yaitu 

membantu pembentukan agregat tanah, meningkatkan porositas tanah, dan 

meningkatkan kemampuan menahan air; 2) dapat memperbaiki sifat kimia tanah, 

yaitu mempengaruhi kemasaman (pH) tanah dan kemampuan tanah 

mempertukarkan kation (KTK); dan 3)  meningkatkan aktifitas biologi tanah. 

Dengan pemberian pupuk organik, tanah yang tadinya berat menjadi 

berstruktur remah yang relatif lebih ringan. Pergerakan air secara vertikal atau 

infiltrasi dapat diperbaiki dan tanah dapat menyerap air lebih cepat sehingga aliran 

permukaan dan erosi diperkecil. Demikian juga dengan aerasi tanah yang menjadi 



lebih baik karena ruang pori tanah (porositas) bertambah akibat terbentuknya 

agregat. 

Sekitar setengah dari kapasitas tukar kation tanah berasal dari bahan 

organik. Bahan organik dapat meningkatkan kapasitas tukar kation dua sampai 

tiga puluh kali lebih besar daripada koloid mineral. Peningkatan KTK akibat 

penambahan bahan organik dikarenakan pelapukan bahan organik akan 

menghasilkan humus (koloid organik) yang mempunyai permukaan dapat 

menahan unsur hara dan air. Dengan pemberian bahan organik dapat 

meningkatkan KTK sehingga tanah dapat menyimpan pupuk dan air yang 

diberikan di dalam tanah. Anonymous (2008c) menyebutkan bahwa penambahan 

bahan organik berupa pupuk organik dapat meningkatkan atau malah menurunkan 

pH tanah. Penurunan pH tanah akibat penambahan bahan organik dapat terjadi 

karena dekomposisi bahan organik yang banyak menghasilkan asam-asam 

dominan. Sedangkan kenaikan pH akibat penambahan bahan organik yang terjadi 

pada tanah masam dimana kandungan aluminium tanah tinggi, terjadi karena 

bahan organik mengikat Al sebagai senyawa kompleks sehingga tidak 

terhidrolisis lagi. 

Dengan penggunaan pupuk organik maka mikroba dalam tanah semakin 

meningkat sehingga struktur tanah lebih gembur. Dalam kondisi tanah gembur, 

sistem perakaran tumbuh baik karena aerasi dan draenasi tanah juga baik sehingga 

dapat mempertahankan pupuk anorganik untuk tersedia dalam tanah dalam jangka 

waktu lebih lama. Djajadi et al., (1990) menyebutkan bahwa pemberian pupuk 

kandang dapat meningkatkan hasil daun basah tanaman tembakau pada tanah 

berpasir. Tanah berpasir memiliki daya menahan air yang rendah dan dengan 

penambahan pupuk kandang dapat meningkatkan daya menahan air pada tanah 

berpasir.  

Namun Sutanto (2002) menambahkan bahwa pemberian pupuk organik 

juga mempunyai kelemahan, antara lain ialah: 1) diperlukan dalam jumlah yang 

sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan unsur hara dari suatu pertanaman; 2) 

hara yang dikandung untuk bahan yang sejenis sangat bervatiasi; 3) bersifat bulky, 



dalam penggunaannya di lapangan; dan 4) kemungkinan akan menimbulkan 

kekahatan unsur hara apabila bahan organik yang diberikan belum cukup matang. 

 

2.3. Peran pupuk N, P, dan K pada tanaman tembakau 

Pupuk anorganik dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman tembakau. 

Pupuk anorganik yang sering digunakan ialah pupuk yang masing-masing 

mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Walaupun telah diberi pupuk 

organik, tanaman tembakau masih memerlukan tambahan unsur hara yang berasal 

dari pupuk anorganik karena masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut untuk 

dapat membudidayakan tanaman tembakau tanpa panggunaan pupuk anorganik 

(Poespodarsono, 1984). Kebutuhan pupuk tanaman tembakau adalah 300 kg/ha 

ZA, 100 kg/ha SP-36, dan 200 kg/ha ZK. 

Unsur nitrogen dibutuhkan oleh tembakau untuk pertumbuhannya, 

terutama pembentukan daun (Abdullah, 1982). Pertumbuhan tanaman seringkali 

dibatasi oleh defisiensi nitrogen dibandingkan dengan defisiensi unsur hara 

lainnya. Defisiensi ini disebabkan karena nitrogen diperlukan tanaman dalam 

jumlah yang relatif besar untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman dan 

memberikan warna hijau pada tanaman (Handayanto, 1990). Menurut Gardner 

(1991) nitrogen ialah bahan penting penyusun asam amino, amida, nukleotida, 

nukleoprotein, dan essensial untuk pembelahan sel, pembesaran sel, dan untuk 

pertumbuhan. Poespodarsono (1984) menambahkan bahwa nitrogen ialah 

penyusun zat dalam protoplasma, nikotin, dan klorofil pada tanaman tembakau. 

Kekurangan nitrogen pada tanaman tembakau menyebabkan 

pertumbuhannya terhambat dan warna daun menjadi pucat kekuning-kuningan 

(Abdullah, 1982). Berdasarkan hasil penelitian Djajadi (1991), jika nitrogen yang 

dibutuhkan kurang maka kadar nikotin akan menurun karena pembentukan 

nikotin sangat dipengaruhi oleh tersediannya unsur nitrogen. Sedangkan kelebihan 

unsur nitrogen akan menyebabkan warna daun menjadi hijau gelap dan menunda 

kemasakan daun serta menyulitkan proses penguningan daun, sehingga krosok 

yang dihasilkan banyak mutu hijau dan mengakibatkan indeks mutu berkurang 

(Rachman et al., 1991). 



Fosfor sering menjadi unsur pembatas dalam tanah, setelah nitrogen. 

Fosfor umumnya berada dalam konsentrasi yang sangat rendah dalam larutan 

tanah (Salisbury, 1995). Sebagian besar fosfor dalam tanah umumnya tidak 

tersedia untuk tanaman, akan tetapi unsur ini mutlak dibutuhkan dalam 

pertumbuhan tanaman di lapang(Buckman, 1982). Fosfor berpengaruh pada 

tanaman antara lain: 1) untuk pembelahan sel; 2) pembentukan bunga, buah, dan 

biji; 3) perkembangan akar; dan 4) ketahanan terhadap penyakit. 

Tanaman yang mengalami kekurangan fosfor akan mengalami hambatan 

dalam proses pembelahan sel yang menyebabkan tanaman menjadi kerdil, daun-

daunnya berwarna hijau tua hingga kebiruan, waktu masaknya terhambat, dan 

dalam keadaan yang sangat kekurangan akan menyebabkan daunnya berbentuk 

kecil memanjang hingga menyerupai roset (Abdullah, 1982). Sebaliknya, 

kelebihan fosfor akan menyebabkan daun menjadi pecah sehingga menurunkan 

kualitas tembakau (Poespodarsono, 1984). 

Kalium ialah salah satu unsur utama yang diperlukan tanaman dan sangat 

mempengaruhi tingkat produksi tanaman. Kalium berperan antara lain: 1) dalam 

membantu pembentukan protein dan karbohidrat; dan 2) meningkatkan resistensi 

terhadap penyakit. Kalium biasanya terdapat pada titik tumbuh (Sarief, 1986). 

Tanaman akan membentuk dinding sel yang kuat dan tebal jika cukup unsur 

kalium sehingga tanaman lebih tahan terhadap kerebahan, hama, dan penyakit. 

Sebaliknya, tanaman akan mengalami klorosis pada ujung dan tepi daun jika 

kekurangan unsur kalium (Murdiyati, 1997). Menurut Poespodarsono (1984), 

kelebihan unsur kalium tidak mengurangu kualitas daun, bahkan daya bakar 

krosoknya menjadi lebih baik. Rachman et al. (1991) menambahkan bahwa tidak 

terjadi perbaikan hasil dan sifat visual krosok oleh pelapukan dengan kandungan 

unsur kalium, tetapi masih terjadi perbaikan pada daya bakar krosok. 

 

 

 

 

 



3. BAHAN DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat  

 Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2008 hingga bulan 

Desember 2008. Lokasi penelitian di desa Glagahdowo, kecamatan Tumpang, 

Malang dengan ketinggian 597 meter di atas permukaan laut dan rata-rata curah 

hujan 1000-2000 mm/tahun. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi timbangan 

analitik, dan oven. Bahan yang digunakan adalah bibit tembakau Besuki berumur 

30 hari, pupuk organik Pusri Plus, pupuk ZA, pupuk SP-36, dan pupuk ZK. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Perlakuan disusun dengan rancangan acak kelompok dengan 12 perlakuan 

dan masing-masing perlakuan terdiri dari 3 kelompok. Luas bedengan adalah 7 m 

x 2 m dengan jarak tanam 70 cm x 50 cm. Untuk pupuk dasar Pupuk Organik 

Pusri Plus diberikan 7 hari sebelum tanam. Untuk pupuk SP-36 diberikan 

bersamaan dengan waktu tanam, sedangkan untuk pupuk ZA dan ZK diberikan 2 

kali yaitu 14 hari setelah tanam dan 30 hari setelah tanam. Perlakuan pada 

penelitian terdiri dari: 

P1 : pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha 

 P2 :  ZA 300 kg/ha + SP-36 100 kg/ha + ZK 200/ha   

P3 : ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 600 kg/ha 

P4 :  ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 700 kg/ha 

P5 : ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 900 kg/ha 

P6 : ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 140/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 600 kg/ha 



P7 : ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 140/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 700 kg/ha 

P8 : ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 140/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 900 kg/ha 

P9 : ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 600 kg/ha 

P10 : ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 700 kg/ha 

P11 : ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 900 kg/ha 

P12 : ZA 300 kg/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Persiapan lahan 

 Sebelum digunakan untuk menanam tembakau, lahan diolah terlebih 

dahulu dengan cara digemburkan menggunakan cangkul. Bagian tanah atas 

dipindah ke bagian bawah dan tanah bagian bawah dipindah ke bagian atas. 

Setelah itu dibuat bedengan dengan ukuran 7 m x 2 m. Seminggu sebelum 

ditanami, tanah diberi pupuk organik.  

3.4.2. Penanaman bibit 

 Bibit tembakau ditanam dalam bedengan dengan cara membuat lubang 

tanam dengan jarak tanam 70 cm x 50 cm. Masing-masing lubang tanam ditanami 

1 bibit, sedangkan sisa bibit ditanam pada bedengan tersendiri dan digmanfaatkan 

sebagai bahan sulam jika ada tanaman yang tidak tumbuh. Setelah ditanam, bibit 

disiram dengan air untuk menyediakan air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

awal bibit.  

3.4.3. Pemupukan  

 Pupuk yang digunakan terdiri dari ZA, SP-36, ZK, dan pupuk organik 

Pusri Plus. Dosis pupuk diberikan sesuai dengan perlakuan.  

Tahap I : Pupuk organik dengan dosis penuh sesuai dengan perlakuan dengan cara 

ditaburkan pada permukaan tanah. 



Tahap II : Pupuk SP-36 dengan dosis penuh diberikan saat penanaman dengan 

cara membuat lubang di dekat tanaman dengan jarak 10 cm dari pangkal batang. 

Kemudian pupuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan ditutupi tanah.  

Tahap III : Pupuk ZA dan ZK diaplikasikan setengah dari dosis perlakuan saat 

berumur 7 hari dengan cara membuat lubang di dekat tanaman dengan jarak 10 

cm dari pangkal batang. Kemudian pupuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut 

dan ditutupi tanah. 

Tahap IV : Pupuk ZA dan ZK diberikan setengah dari sisa dosis dan diberikan 

pada saat tanaman berumur 14 hari setelah tanam. Pupuk ZA dan ZK diberikan 

dengan cara membuat lubang di dekat tanaman dengan jarak 10 cm dari pangkal 

batang. Kemudian pupuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan ditutupi 

tanah. 

3.4.4. Pemeliharaan 

1. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan untuk menjaga kondisi tanah agar tetap dalam kondisi 

lembab. Jika kondisi tanah terlihat kering maka dilakukan penyiraman hingga 

kondisi tanah kembali lembab. Penyiraman terus dilakukan hingga menjelang 

panen. 

2. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan apabila terdapat tanaman yang mati atau tidak sehat. 

Bahan sulaman diambil dari cadangan tanaman pada bedengan tersendiri yang 

disiapkan untuk tanaman sulaman. Penyulaman dilaksanakan saat tanaman 

berumur 21 hari setelah tanam hingga 30 hari setelah tanam. 

3. Pemberantasan hama dan penyakit 

 Hama yang menyerang selama pelaksanaan penelitian ialah ulat tanah (Agrotis 

ipsilon) dan kutu daun (Myzus persisae). Pemberantasan hama dilakukan dengan 

menggunakan Furadan 3G sebanyak 2 gr yang dilarutkan dengan 10 ml air. 

Pemberian Furadan dengan cara dilarutkan karena kondisi tanah saat itu dalan 

keadaan kering meskipun telah dilakukan penyiraman. 

 

 



3.5. Pengamatan 

3.5.1. Pengamatan pertumbuhan tanaman 

 Pengamatan dilakukan secara desdruktif dan non desdruktif. Pengamatan 

dilakukan setiap dua minggu sekali dan dimulai sejak tanaman berumur 21 hari 

setelah tanam dengan mengambil masing-masing 2 sampel,  

Variabel pengamatan yang diamati secara non-destruktif meliputi : 

1. Jumlah daun 

Jumlah daun yang dihitung yaitu daun yang telah membuka sempurna. 

Pengamatan jumlah daun dilakukan sebanyak 5 kali yaitu pada saat tanaman 

berumur 21, 35, 49, 63 hari setelah tanam dan saat panen.  

2. Tinggi tanaman  

Pengukuran tinggi tanaman mulai bagian tanaman yang berada diatas tanah 

sampai titik tumbuh. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan sebanyak 5 kali yaitu 

pada saat tanaman berumur 21, 35, 49, 63 hari setelah tanam dan saat panen. 

Variabel pengamatan yang diamati secara desdruktif dan dilakukan 

sebanyak 5 kali yaitu pada saat tanaman berumur 21, 35, 49, 63 hari setelah 

tanam, dan saat panen meliputi: 

1. Bobot segar daun per tanaman 

 Penimbangan bobot segar daun dilakukan setelah tanaman dicabut lalu daun 

dipetik dan dibersihkan. 

2. Bobot kering daun per tanaman. 

Penimbangan dilakukan setelah daun dipanen, dibersihkan dan dikeringkan 

dengan oven pada suhu 80˚ C selama 2 x 24 jam. 

3.5.2. Pengamatan penunjang 

Analisis tanah dan pupuk organik, yaitu: 

1. Analisis pupuk organik, meliputi: kandungan bahan organik, N, P, K dan 

pH. 

2. Analisis tanah sebelum tanam, meliputi : kandungan bahan organik, N, P, 

K dan pH. 

3. Analisis tanah setelah panen, meliputi: kandungan bahan organik, N, P, K, 

dan pH. 



3.6. Panen 

 Panen dilakukan sebanyak 5 kali dengan interval pengamatan 2 hari sekali, 

yaitu pada umur 65 hst, 67 hst, 69 hst, 71 hst, 73 hst. Panen dilakukan dengan 

memetik 2 helai daun tiap tanaman. Panen dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 

06.00 – 09.00 WIB. Daun yang masak petik secara visual dicirikan dengan warna 

daun terang, berwarna hijau kekuning-kuningan dan helai daun merunduk. 

 

3.7. Pasca Panen 

1. Penyujenan 

Daun tembakau yang telah dipanen kemmudian ditusuk (disujen). Daun yang 

ditusuk ialah punggung daun dengan punggung daun, dan perut daun dengan 

perut daun sehingga menyerupai jahitan. Jarak antara satu daun dengan daun 

lain sekitar satu ibu jari orang dewasa agar tidak saling melekat. Penyujenan ini 

bertujuan untuk mempermudah proses pengeringan. 

2. Pengeringan (curing) 

Daun tembakau yang telah disujen, kemudian disusun pada gudang 

pengeringan. Penyusunan ini dilakukan dari satu sisi menuju sisi yang lain, 

kemudian gudang ditutup yang rapat agar angin dan udara panas dari luar tidak 

masuk. Pada saat tertentu gudang pengering perlu dibuka ventilasinya. 

Ventilasi dibuka mulai pukul 05.30 sampai 06.00 WIB. Proses pengeringan ini 

dilakukan selama kurang lebih 22 hari. 

3. Penentuan mutu tembakau 

 Penentuan mutu tembakau Besuki dilakukan setelah proses pengeringan 

selesai. Penetuan mutu dilakukan melalui pengamatan terhadap penampakan 

visual daun tembakau. Mutu daun tembakau Besuki dibagi menjadi 4, yang 

terdiri dari:  

1. Dekblad 

 Mutu dekblad digunakan sebagai pembungkus cerutu sehingga harus 

memiliki penampakan visual daun yaitu warna coklat terang dan rata, cukup 

elastis, dan daya bakar sedang. 

 



2. Omblad 

 Mutu omblad digunakan sebagai pembalut cerutu sehingga harus memiliki 

penampakan visual daun yaitu warna coklat terang, masak, cukup berbodi, 

cukup elastis, dan daya bakar baik. 

3. Filler 

 Mutu filler digunakan sebagai isi cerutu sehingga harus memiliki 

penampakan visual daun yaitu elastisitas daun tinggi. Selain itu, harus 

memiliki rasa yang ringan dan aromatik. 

4. Afkir 

 Mutu afkir digunakan sebagai isi cerutu, tetapi memiliki mutu lebih rendah 

daripada filler dengan kriteria elastisitas daun cukup dan memiliki rasa yang 

ringan, serta memiliki aroma cukup. 

  

3.8. Analisis data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam (uji F) 

dengan taraf nyata 5%. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan diantara 

perlakuan, dilakukan uji perbandingan dengan menggunakan uji Duncan pada 

taraf 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL 

1. Tinggi tanaman  

Aplikasi pupuk organik dan pupuk anorganik tidak memberikan 

pengaruh yang nyata pada tinggi tanaman. Rata-rata tinggi tanaman akibat 

pengaruh kombinasi pupuk organik dan pupuk anorganik dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman (cm
2
) akibat pengaruh kombinasi pupuk 

organik dan pupuk anorganik pada berbagai umur tanaman. 

Perlakuan 

Umur Tanaman (hst) 

21 35 49 63 65 

P1 7,43 33,27 68,93 87,17 97,93 

P2 7,97 48,03 72,27 92,67 105,77 

P3 7,13 41,70 71,93 91,23 108,30 

P4 7,67 48,68 80,37 97,93 114,20 

P5 7,73 48,80 76,27 94,60 105,53 

P6 7,80 38,60 68,00 87,80 106,20 

P7 7,57 43,93 75,43 95,33 109,97 

P8 7,93 46,37 78,50 96,03 117,33 

P9 7,30 34,47 65,50 84,60 98,93 

P10 7,37 36,10 67,07 86,57 101,87 

P11 7,33 44,27 75,50 93,43 109,07 

P12 7,80 40,83 73,10 92,50 101,50 

Duncan 5% tn tn tn tn tn 
 

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama dengan pada 

kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan 5% (p=0,05); hst = 

hari setelah tanam. 

 

2.      Jumlah Daun 

Aplikasi pupuk organik dan pupuk anorganik tidak memberikan 

pengaruh yang nyata pada jumlah daun. Rata-rata jumlah daun akibat 

pengaruh kombinasi pupuk organik dan pupuk anorganik dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 



Tabel 2. Rata-rata jumlah daun akibat pengaruh kombinasi pupuk organik 

dan pupuk anorganik pada berbagai umur tanaman. 

Perlakuan 

Umur Tanaman (hst) 

21 35 49 63 65 

P1 7,33 11,67 19,33 22,33 24,67 

P2 7,33 12,33 20,67 23,67 26,00 

P3 7,67 12,67 20,33 23,67 26,00 

P4 7,67 13,33 20,67 25,00 27,33 

P5 8,00 14,00 20,00 23,67 25,67 

P6 6,67 12,33 19,67 23,67 26,00 

P7 7,33 14,33 20,33 25,33 27,33 

P8 8,00 13,33 20,33 24,33 27,67 

P9 7,00 12,00 19,33 22,67 25,00 

P10 7,00 12,67 19,33 23,00 25,33 

P11 7,33 13,67 20,00 24,67 27,00 

P12 7,00 11,67 19,00 22,33 25,00 

Duncan 5% tn tn tn tn tn 
 

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama dengan pada 

kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan 5% (p=0,05); hst = 

hari setelah tanam. 

 

3.  Luas Daun. 

Aplikasi  pupuk organik dan pupuk anorganik memberikan pengaruh 

yang nyata pada luas daun tembakau pada umur 35, 49, 63, dan 73 hst. Rata-

rata luas daun akibat pengaruh kombinasi pupuk organik dan pupuk 

anorganik dapat dilihat pada Tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pada umur 35 hst, 

perlakuan ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik 

Pusri Plus 700 kg/ha (P4) menghasilkan luas daun yang tidak berbeda 

dengan perlakuan ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 140/ha + pupuk 

organik Pusri Plus 700 kg/ha (P7), ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 

140/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P8), dan ZA 150 kg/ha + SP-

36 50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P11), tetapi 

lebih luas dibandingkan dengan perlakuan pupuk organik Pusri Plus 900 

kg/ha (P1), ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik 

Pusri Plus 900 kg/ha (P5), dan ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha 

+ pupuk organik Pusri Plus 600 kg/ha (P9). 

 



Tabel 3. Rata-rata luas daun (cm
2
) akibat pengaruh kombinasi pupuk 

organik dan pupuk anorganik pada berbagai umur tanaman.  

Perlakuan 

Umur Tanaman (hst) 

21 35 49 63 73 

P1 27,98 165,49 abc 281,36 abc 558,46 bcd 752,67 abc 

P2 22,84 175,55 bcd 292,29 bcd 565,34 cd 812,46 de 

P3 27,64 180,58 cde 301,24 cde 572,26 cd 822,21 de 

P4 33,02 202,81 f 329,22 e 596,00 e 856,10 ef 

P5 18,67 148,59 a 260,17 a 529,64 a 737,42 ab 

P6 25,33 179,05 cde 303,88 cde 568,82 cd 783,22 cd 

P7 32,66 194,42 ef 312,44 de 574,14 d 804,52 d 

P8 35,15 201,73 f 360,05 f 603,05 e 871,23 f 

P9 18,66 158,14 ab 268,73 ab 556,89 bc 712,78 a 

P10 21,44 172,37 bcd 285,24 abcd 549,53 b 760,75 bc 

P11 29,04 184,87 def 310,90 de 573,53 d 807,09 d 

P12 22,34 176,07 bcd 296,52 bcd 569,89 cd 821,37 de 

Duncan 5% tn * * * * 
 

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama dengan pada 

kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan 5% (p=0,05); hst = 

hari setelah tanam. 

 

Pada umur 49 hst, perlakuan ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 

140/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P8) memiliki luas daun lebih 

luas dibandingkan dengan perlakuan pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha 

(P1), ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 900 kg/ha (P5), ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk 

organik Pusri Plus 600 kg/ha (P9), dan ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + 

ZK 100/ha + pupuk organik Pusri Plus 700 kg/ha (P10). 

Pada umur 63 dan 73 hst, perlakuan ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + 

ZK 140/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P8) memiliki luas daun 

yang tidak berbeda dengan perlakuan ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 

180/ha + pupuk organik Pusri Plus 700 kg/ha (P4), tetapi memiliki luas daun 

lebih luas dibandingkan dengan perlakuan pupuk organik Pusri Plus 900 

kg/ha (P1), ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik 

Pusri Plus 900 kg/ha (P5) dan ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha 

+ pupuk organik Pusri Plus 600 kg/ha (P9). 



4. Bobot Daun Segar. 

Aplikasi pupuk organik dan pupuk anorganik memberikan pengaruh 

yang nyata pada bobot segar daun tembakau pada umur 21, 35, 49, 63, dan 

73 hst. Rata-rata bobot daun segar akibat pengaruh kombinasi pupuk organik 

dan pupuk anorganik dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata bobot daun segar (g) akibat pengaruh kombinasi pupuk 

organik dan pupuk anorganik pada berbagai umur tanaman. 

Perlakuan 

Umur Tanaman (hst) 

21 35 49 63 73 

P1  6,63 ab 36,83 a 209,57 ab 388,20 ab 296,13 ab 

P2  8,27 bcd 41,77 ab 249,10 cd 410,57 ab 307,63 abc 

P3  9,97 cde  45,77 b 250,97 cd 485,50 bcd 374,23 cd 

P4 12,17 e 57,10 c 260,10 de 603,90 e 429,93 d 

P5 5,47 a 37,37 a 180,93 a 324,57 a 244,20 a 

P6  8,63 bcd 40,83 ab 244,00 cd 439,90 abc 327,63 bc 

P7 11,53 e 54,30 c 256,33 cd 584,70 de 427,50 d 

P8 11,90 e 57,97 c 292,60 e 649,23 e 431,77 d 

P9  6,60 ab 35,00 a 187,90 a 346,57 a 253,87 ab 

P10  7,20 ab 39,17 ab 211,10 ab 386,63 ab 289,37 ab 

P11 10,57 de 46,07 b 255,63 cd 540,93 cde 415,87 d 

P12 7,40 abc 39,53 ab 222,77 ab 392,63 ab 299,17 ab 

Duncan 5% * * * * * 
 

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama dengan pada 

kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan 5% (p=0,05); hst = 

hari setelah tanam. 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa pada umur 21 dan 35 hst, 

secara umum perlakuan ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + 

pupuk organik Pusri Plus 700 kg/ha (P4) memiliki bobot daun segar tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 

140/ha + pupuk organik Pusri Plus 700 kg/ha (P7) dan ZA 210 kg/ha + SP-

36 70 kg/ha + ZK 140/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P8), tetapi  

memiliki bobot daun segar lebih berat dibandingkan perlakuan pupuk 

organik Pusri Plus 900 kg/ha (P1), ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 

180/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P5), ZA 150 kg/ha + SP-36 

50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk organik Pusri Plus 600 kg/ha (P9), ZA 150 



kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk organik Pusri Plus 700 kg/ha 

(P10), dan ZA 300 kg/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P12). 

Pada umur 49 hst, perlakuan ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 

140/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P8) memiliki bobot daun 

segar yang tidak berbeda dengan perlakuan ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha 

+ ZK 180/ha + pupuk organik Pusri Plus 700 kg/ha (P4), tetapi memiliki 

bobot daun segar lebih berat dibandingkan perlakuan pupuk organik Pusri 

Plus 900 kg/ha (P1), ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + pupuk 

organik Pusri Plus 900 kg/ha (P5), ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 

100/ha + pupuk organik Pusri Plus 600 kg/ha (P9), ZA 150 kg/ha + SP-36 

50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk organik Pusri Plus 700 kg/ha (P10),  dan ZA 

300 kg/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P12). 

Pada umur 63 dan 73 hst, perlakuan ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + 

ZK 140/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P8) memiliki bobot daun 

segar yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan ZA 270 kg/ha + SP-36 90 

kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik Pusri Plus 700 kg/ha (P4), ZA 210 

kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 140/ha + pupuk organik Pusri Plus 700 kg/ha 

(P7) dan ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk organik 

Pusri Plus 900 kg/ha (P11), tetapi secara umum memiliki bobot daun segar 

lebih berat dibandingkan perlakuan organik Pusri Plus 900 kg/ha (P1), ZA 

300 kg/ha + SP-36 100 kg/ha + ZK 200/ha (P2), ZA 270 kg/ha + SP-36 90 

kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P5), ZA 210 

kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 140/ha + pupuk organik Pusri Plus 600 kg/ha 

(P6), ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 600 kg/ha (P9), ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk 

organik Pusri Plus 700 kg/ha (P10), dan 300 kg/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 900 kg/ha300 kg/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P12). 

 

5. Bobot Daun Kering 

Aplikasi pupuk organik dan pupuk anorganik memberikan pngaruh 

yang nyata pada bobot kering daun tembakau pada umur 49, 63, dan 73 hst. 



Rata-rata bobot daun kering akibat pengaruh kombinasi pupuk organik dan 

pupuk anorganik dapat dilihat pada Tabel 5. 

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa pada umur 49 hst, 

perlakuan ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 140/ha + pupuk organik 

Pusri Plus 900 kg/ha (P8) memiliki bobot daun kering lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 

140/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P1), ZA 270 kg/ha + SP-36 

90 kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P5), ZA 150 

kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk organik Pusri Plus 600 kg/ha 

(P9), dan ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk organik 

Pusri Plus 700 kg/ha (P10). 

 

Tabel 5. Rata-rata bobot daun kering (g) akibat pengaruh kombinasi pupuk 

organik dan pupuk anorganik pada berbagai umur tanaman. 

Perlakuan 

Umur Tanaman (hst) 

21 35 49 63 73 

P1 1,27 3,84 19,43 ab 41,20 ab 46,44 ab 

P2 2,07 4,73 22,43 bc 46,73 bc 57,60 bcd 

P3 2,10 5,12 24,83 cd 57,13 d 61,56 cd 

P4 2,37 5,23 27,33 d 57,67 d 69,24 d 

P5 1,10 3,92 15,73 a 36,33 a 39,60 a 

P6 1,90 4,23 24,50 cd 52,77 cd 50,04 abc 

P7 2,20 5,20 24,97 cd 55,13 d 68,40 d 

P8 2,37 5,30 31,87 e 66,80 d 70,44 d 

P9 1,20 3,95 18,30 ab 41,30 ab 45,60 ab 

P10 1,47 4,00 18,63 ab 41,47 ab 48,00 ab 

P11 2,20 4,91 25,43 cd 55,00 d 66,84 d 

P12 1,57 4,55 21,00 bc 50,77 cd 49,56 abc 

Duncan 5% tn tn * * * 
 

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama dengan pada 

kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan 5% (p=0,05); hst = 

hari setelah tanam. 

 

Pada umur 63 dan 73 hst, perlakuan ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + 

ZK 140/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P8) secara umum 

memiliki bobot daun kering yang tidak berbeda dengan perlakuan ZA 270 

kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik Pusri Plus 600 kg/ha 



(P3), ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + pupuk organik Pusri 

Plus 700 kg/ha (P4), ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 140/ha + pupuk 

organik Pusri Plus 700 kg/ha (P7), dan ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + 

ZK 100/ha + pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P11), tetapi secara umum 

memiliki bobot daun kering yang lebih berat dibandingkan dengan 

perlakuan ZA 210 kg/ha + SP-36 70 kg/ha + ZK 140/ha + pupuk organik 

Pusri Plus 900 kg/ha (P1), ZA 270 kg/ha + SP-36 90 kg/ha + ZK 180/ha + 

pupuk organik Pusri Plus 900 kg/ha (P5), ZA 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + 

ZK 100/ha + pupuk organik Pusri Plus 600 kg/ha (P9), dan ZA 150 kg/ha + 

SP-36 50 kg/ha + ZK 100/ha + pupuk organik Pusri Plus 700 kg/ha (P10). 

 

6.      Mutu 

Aplikasi pupuk organik dan pupuk aorganik  tidak memberikan 

pengaruh yang nyata pada pembagian mutu tembakau Besuki. Persentase 

mutu dekblad, omblad, filler, dan afkir akibat pengaruh kombinasi pupuk 

organik dan pupuk anorganik disajikan dalam Tabel 6. 

 

Tabel 6. Persentase (%) mutu tembakau Besuki akibat pengaruh kombinasi 

pupuk organik dan pupuk anorganik pada berbagai umur tanaman. 

Perlakuan 

Persentase Mutu (%) 

Dekblad Omblad Filler Afkir 

P1 4,90 20,97 24,11 24,30 

P2 5,30 20,95 23,83 24,05 

P3 5,40 21,12 23,47 23,34 

P4 5,20 20,85 25,40 24,25 

P5 5,40 20,34 23,55 22,47 

P6 5,60 21,00 24,98 22,66 

P7 5,67 21,13 25,05 24,26 

P8 5,73 21,35 24,47 23,50 

P9 5,30 20,26 23,97 23,09 

P10 5,20 20,59 24,70 22,58 

P11 5,40 20,81 23,66 23,54 

P12 5,03 20,41 23,48 23,24 

Duncan 5% tn tn tn tn 

Keterangan : Bilangan yang didampingi huruf yang sama dengan pada 

kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan 5% (p=0,05); hst = 

hari setelah tanam. 



4.2. Pembahasan 

Penggunaan kombinasi pupuk organik dan pupuk anorganik tidak 

berpengaruh nyata pada tinggi tanaman (Tabel 1) dan jumlah daun (Tabel 2). Hal 

ini disebabkan karena pertumbuhan aktif tanaman didominasi oleh daun yang 

membutuhkan nutrisi lebih tinggi. Daerah aktif pertumbuhan batang terbatas pada 

kambium dan pucuk tanaman. Sedangkan jumlah daun adalah faktor genetik. Ini 

sejalan dengan hasil penelitian Hartana (2007) yang menyebutkan bahwa 

peningkatan takaran pupuk ZA tidak menunjukkan perbedaan nyata pada jumlah 

daun dan tinggi tanaman. 

Penggunaan kombinasi pupuk organik dan pupuk anorganik berpengaruh 

nyata terhadap luas daun (Tabel 3), bobot daun basah (Tabel 4), dan bobot daun 

kering (Tabel 5). Pada tanaman tembakau Besuki, dosis 210 kg ZA + 70 kg/ha 

SP-36 + 140 Kg/ha ZK + 900 Kg/ha pupuk organik memberikan hasil yang 

terbaik untuk parameter luas daun, bobot daun basah, bobot daun kering, dan 

bobot kering tanaman. Namun, setelah dosis pupuk ditingkatakan menjadi 270 kg 

ZA + 90 kg/ha SP-36 + 180 Kg/ha ZK + 900 Kg/ha pupuk organik, hasilnya 

menjadi lebih rendah. 

Pengaruh yang nyata dengan pemberian dosis kombinasi pupuk organik 

dan pupuk anorganik baru tampak saat tanaman berumur 35 hari setelah tanam 

untuk peubah bobot daun basah sedangkan untuk bobot daun kering baru tampak 

saat tanaman berumur 49 hari setelah tanam.. Hal ini disebabkan karena nutrisi 

yang diberikan berupa pupuk anorganik baru mampu diserap tanaman dalam 

jumlah besar saat tembakau berumur sekitar 21 tahun. Sedangkan pupuk organik 

yang diberikan seminggu sebelum tanam belum mampu memenuhi kebutuhan 

nutrisi yang dibutuhkan oleh tembakau secara menyeluruh. Abdullah (1982) 

menyebutkan bahwa tanaman menyerap nitrogen dan kalium dalam jumlah besar 

adalah saat berumur 21-49 hari. 

Hasil analisis pupuk organik yang digunakan dalam penelitian ini 

disajikan pada Lampiran 7, sedangkan hasil analisa tanah sebelum tanam dan saat 

panen masing-masing disajikan pada Lampiran 8 dan 9. Berdasarkan Lampiran 7, 

diketahui bahwa pupuk organik Pusri Plus mempunyai nilai C/N sedang. Nilai 



C/N dapat digunakan sebagai indikator kemudahan bahan pelapukan bahan 

organik. Semakin tinggi nilai C/N maka semakin sukar bahan organik dilapuk. 

Pupuk organik Pusri Plus memiliki nilai C/N yang sedang, sehingga proses 

dekomposisi bahan organik lebih cepat dan mampu menyediakan unsur hara yang 

lebih cepat untuk tanaman seperti yang dijelaskan oleh Novizan (2002). Pupuk 

organik Pusri Plus memiliki kandungan N yang cukup sehingga mampu 

menunjang untuk pertumbuhan tembakau. Kandungan N yang tersedia dalam 

pupuk organik mampu menyediakan nitrogen untuk tersedia bagi tanah sehingga 

mikroorganisme yang terlibat dalam proses dekomposisi tidak akan kesulitan 

memperoleh nitrogen dan tentunya tidak akan menyebabkan persaingan nitrogen 

bagi ketersediaan tembakau.  

Tembakau sangat membutuhkan unsur N untuk dapat menghasilkan 

produksi yang tinggi. Peranan unsur N banyak dipusatkan ke titik-titik tumbuh 

atau bagian tanaman yang aktif tumbuh terutama pada daun. Oleh karena itu 

tanaman yang diberi N tinggi cenderung meningkat jumlah sel dan ukuran sel dan 

sebagai hasil akhir akan meningkatkan pertumbuhan dan produksi daun basah.  

Perlakuan P8 dengan dosis pupuk 210 kg ZA + 70 kg/ha SP-36 + 140 

Kg/ha ZK + 900 Kg/ha pupuk organik mampu memberikan hasil bobot kering 

daun tertinggi dibandingkan perlakuan lain. Devlin (1977), dalam Rachman 

(1990) menyebutkan bahwa dengan adanya peningkatan N menyebabkan dinding 

sel yang terbentuk akan lebih tipis. Karbohidrat yang digunakan sebagai bahan 

pembentukan dinding sel akan lebih banyak terikat dalam senyawa-senyawa 

nitrogen. Akibatnya karbohidrat yang digunakan untuk membentuk dinding sel 

akan lebih sedikit dan menyebabkan bobot kering daun menjadi lebih rendah. 

Berdasarkan hasil analisis, pH tanah sebelum perlakuan bersifat netral 

tetapi setelah panen pH tanah menjadi bersifat masam. Hal ini disebabkan karena 

ion fosfat berikatan dengan besi dan aluminium membentuk senyawa yang tidak 

tersedia bagi tanaman seperti yang dijelaskan oleh Syekhfani (1997). Tembakau 

ialah tanaman yang diambil bagian daunnya, sehingga ketersediaan fosfor dalam 

tanah lebih banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan perkembangan akar. 

Dengan perakaran yang baik maka tanaman mampu menyerap unsur hara 



sehingga dapat dimanfaatkan tanaman untuk pertumbuhannya. Peranan inilah 

yang menyebabkan fosfor harus tetap tersedia meskipun dalam jumlah sedikit 

karena akan berpengaruh pada pertumbuhan tanaman seperti yang diungkapkan 

oleh Buckman (1982). Oleh karena itu kandungan fosfor dalam tanaman setelah 

panen masih tersedia sangat tinggi seperti yang disajikan pada Lampiran 9. 

Berdasarkan analisis tanah sebelum perlakuan, diketahui bahwa 

kandungan C-organik, C/N, dan bahan organik lebih tinggi dibandingkan setelah 

panen. Hal ini diduga bahwa bahan organik terus mengalami proses dekomposisi 

sehingga nitrogen dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Hasil analisis tanah saat 

panen menunjukkan bahwa perlakuan P8 dengan dosis 210 kg ZA + 70 kg/ha SP-

36 + 140 Kg/ha ZK + 900 Kg/ha pupuk organik memiliki kandungan unsur N, P, 

K lebih baik dibandingkan perlakuan lain (Lampiran 9). Hal ini menunjukkan 

bahwa perlakuan P8 memberikan pengaruh nyata pada pertumbuhan tembakau 

karena kandungan nitrogen yang tersedia cukup mampu membantu pertumbuhan 

tembakau, hal ini sesuai dengan pendapat Hawks (1993). Kandungan P telah 

mampu mencukupi untuk meningkatkan perkembangan akar seperti yang 

dijelaskan Salisbury (1995), dan kandungan K mampu menjaga ketahanan 

terhadap serangan hama dan penyakit seperti yang dilaporkan oleh Murdiyati 

(1997). 

Kalium berperan penting dalam fotosintesis sehingga tanaman tembakau 

menyerap kalium mulai awal fase pertumbuhan kemudian menimbunnya dalam 

jumlah besar di dalam vakuola (Gardner, 1985). Perlakuan P8 dengan dosis 210 

kg ZA + 70 kg/ha SP-36 + 140 Kg/ha ZK + 900 kg/ha pupuk organik mampu 

memberikan hasil luas daun tertinggi  dibandingkan perlakuan lain. Hal ini 

disebabkan karena kalium yang tersedia pada perlakuan P8 mampu dimanfaatkan 

tanaman dengan baik sehingga mampu meningkatkan potensial osmotik sehingga 

tanaman tidak kehilangan air dalam jumlah besar dan laju fotosintesis tanaman 

berjalan dengan baik. Dengan meningkatnya potensial osmotik dan baiknya laju 

fotosintesis memberikan pengaruh yang positif pada pertumbuhan tanaman dan 

luas daun menjadi meningkat. 

Mutu tembakau Besuki dapat menggambarkan kelebihan atau kelemahan 



bahan cerutu seperti yang dipersyaratkan dan dijadikan kriteria utama dalam 

pembelian. Salah satu upaya untuk mempertahankan mutu tembakau Besuki ialah 

melalui pemupukan. Pada hasil penelitian, kombinasi dosis pupuk organik dan 

pupuk anorganik tidak berpengaruh terhadap mutu dekblad, omblad, filler, dan 

afkir pada masing-masing perlakuan. 

Pembentukan warna pada daun dipengaruhi oleh nitrogen. Nitrogen yang 

terdapat di daun akan membentuk khlorofil yang pada proses pengeringan 

dirombak sehingga zat warna kuning pada daun (karoten dan xantofil) yang 

tadinya tertutup akan tampak. Zat warna kuning inilah yang nantinya akan diubah 

menjadi warna coklat melalui proses okidasi enzimatis. Apabila kadar N tinggi 

maka akan membentuk khlorofil dalam jumlah yang cukup banyak sehingga pada 

proses pengeringan sukar terombak dan warna krosok yan dihasilkan menjadi 

gelap kehijauan (Hartana, 2003). Curah hujan yang turun sebelum pelaksanaan 

panen menyebabkan lapisan gum dan zat sekresi lainnya tercuci dari permukaan 

daun sehingga permukaan daun lebih halus. Warna daun terang, rata, dan 

permukaan daun halus inilah yang menjadi syarat dari daun dekblad dan omblad. 

Pada saat pengeringan, khlorofil yang tinggi pada daun akan sulit 

terombak sehingga menghasilkan warna yang gelap dan tidak rata. Untuk mutu 

filler tidak diperlukan perbedaan warna sehingga daun yang menghasilkan warna 

gelap dan tidak rata inilah yang digolongkan ke dalam mutu filler.  

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman ialah 

ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Sejumlah unsur telah diketahui 

keberadaannya bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, artinya apabila 

terdapat dalam jumlah yang tidak mencukupi maka hasil tanaman tidak akan 

optimal (Sugito et al., 1995). Secara umum, perlakuan 210 kg ZA + 70 kg/ha SP-

36 + 140 Kg/ha ZK + 900 kg/ha pupuk organik mampu memberikan pengaruh 

yang nyata pada tanaman tembakau Besuki. Sehingga dengan pengaplikasian 

pupuk organik Pusri Plus mampu mengurangi penggunaan pupuk anorganik 

sebesar 30% dari dosis pupuk anorganik normal sebesar 300 kg/ha ZA + 100 

kg/ha SP-36 + 200 kg/ha ZK. 

 



5. PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Aplikasi pupuk organik Pusri Plus dapat mengurangi dosis penggunaan pupuk 

anorganik sebesar 30%. 

2. Aplikasi dosis 210 kg/ha ZA + 70 kg/ha SP-36 + 140 kg/ha ZK + 900 kg/ha 

pupuk organik memberikan pengaruh yang nyata pada hasil luas daun, bobot 

daun basah, dan bobot kering daun. 

 

5.2. Saran 

Perlu dilakukan penelitian dengan dosis kombinasi yang berbeda untuk dapat 

menghasilkan mutu tembakau Besuki. 
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Lampiran 1. Deskripsi tembakau Besuki (Nicotiana tabaccum L.) 

 

Nama varietas : H 382 

Asal : PT Perkebunan X Jember 

Golongan : tembakau lokal atau rakyat 

Tinggi tanaman  : 85-195 cm  

Batang : tidak bercabang 

Warna batang : hijau 

Warna Daun : hijau sampai hijau kekuningan 

Jumlah daun : 20-28 helai 

Bentuk Daun  : oval 

Sudut daun : agak tegak, mendatar 

Ujung daun : runcing 

Tepi daun : lurus atau rata 

Panjang daun : 24-40 cm 

Lebar daun : 16-24 cm 

Warna bunga : merah jambu 

Kadar Nikotin : kurang dari 1% 

Kadar gula  : 0,5-1,0 % 

Bobot 1000 biji : 0,07-0,09 

 

 

 

(Suwarso, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Denah petak percobaan di lapang 
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Keterangan : 

Lebar lahan = 15.1 cm 

Panjang lahan = 46.1 cm 
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Lampiran 3. Denah petak pengambilan sampel 

 

 

 

X       X       X 

 

X       X1       X1 

 

X      X       X 

 

X       X3      X3  

 

X       X       X  

  

X       X4       X4 

 

X       X       X 

 

X       X2       X2 

 

X      X       X 

 

X       X#       X# 

 

X       Xp       Xp 

 

X       Xp       Xp 

 

X       X       X 

 

Keterangan :  

X# = sample pengamatan non destruktif 

X1,2,3,4 = sampel pengamatan destruktif pada pengamatan ke- 

Xp = panen 

7 m 

2 m 

  50 cm 

 70 cm 



Lampiran 4. Perhitungan pupuk 

Luas bedengan = 7m x 2m 

Jarak tanam = 70cm x 50cm 

Jumlah lubang tanam per petak = 39 lubang 

Kebutuhan pupuk per ha 

 ZA = 300 kg/ha 

 SP-36 = 100 kg/ha 

 KCl = 200 kg/ha 

 

100% 

Kebutuhan ZA 

 Per petak 

  = luas bedengan x kebutuhan per ha 

        10.000 m
2 

 

  =     14 m
2
       x 300 kg/ha 

      10.000 m
2
 

 

  = 0,42 kg/petak 

  = 420 g/petak 

 

 Per tanaman 

  =          kebutuhan ZA per petak 

       Jumlah lubang tanam per petak 

 

  = 420 g 

      39 

 

  = 10,769 g/tan 

 

Kebutuhan SP-36 

 Per petak  

  = luas bedengan x kebutuhan per ha 

       10.000 m
2 

 

  =        14 m
2
   x 100 kg/ha 

        10.000 m
2 

 



  = 0,14 kg/petak 

  = 140 g/petak 

 Per tanaman 

  =    kebutuhan SP-36 per petak 

      Jumlah lubang tanaman per petak  

 

  = 140 g 

        39 

 

  = 3,59 g/petak 

 

Kebutuhan ZK  

 Per petak 

  = luas bedengan x kebutuhan per ha 

        10.000 m
2 

 

  =      14 m
2
        x  200 kg/ha 

       10.000 m
2 

 

  = 0,28 kg/petak 

  = 280 g/petak 

 

 Per tanaman  

  =     kebutuhan ZK per petak 

      Jumlah lubang tanaman per petak  

 

  =  280 g 

       39 

 

  = 7,179 g/tan 

 

90% 

Kebutuhan ZA 

 Per petak  

= 420 g/petak x 90% 

  = 378 g/petak 

 

  

Per tanaman  

=      kebutuhan ZA per petak 

      Jumlah lubang tanam per petak 

 



  = 378 g 

      39 

 

  = 9,692 g/tan 

Kebutuhan SP-36 

 Per petak 

  =140 g/petak x 90% 

  = 126 g/petak 

 

 Per tanaman 

  =    kebutuhan SP-36 per petak 

      Jumlah lubang tanaman per petak  

 

  = 126 g 

        39 

 

  = 3,230 g/petak 

 

Kebutuhan ZK 

 Per petak 

  = 280 g/petak x 90% 

  = 252 g/petak 

 

 Per tanaman 

  =     kebutuhan ZK per petak 

      Jumlah lubang tanaman per petak  

 

  =  252 g 

       39 

 

  = 6,461 g/tan 

 

70% 

Kebutuhan ZA 

 Per petak  

= 420 g/petak x 70% 

  = 294 g/petak 

 

 

 Per tanaman  

=      kebutuhan ZA per petak 

      Jumlah lubang tanam per petak 



  = 294 g 

      39 

 

  = 7,538 g/tan 

 

Kebutuhan SP-36 

 Per petak 

  =140 g/petak x 70% 

  = 98 g/petak 

 

 Per tanaman 

  =    kebutuhan SP-36 per petak 

      Jumlah lubang tanaman per petak  

 

  = 98 g 

       39 

 

  = 2,513 g/petak 

 

Kebutuhan ZK 

 Per petak 

  = 280 g/petak x 70% 

  = 196 g/petak 

 

 Per tanaman 

  =     kebutuhan ZK per petak 

      Jumlah lubang tanaman per petak  

 

  =  196 g 

       39 

 

  = 5,026 g/tan 

 

50% 

Kebutuhan ZA 

 Per petak  

= 420 g/petak x 50% 

  = 210 g/petak 

 

 

 



 Per tanaman  

=      kebutuhan ZA per petak 

      Jumlah lubang tanam per petak 

 

  = 210 g 

      39 

 

  = 5,385 g/tan 

 

Kebutuhan SP-36 

 Per petak 

  =140 g/petak x 50% 

  = 70 g/petak 

 

 Per tanaman 

  =    kebutuhan SP-36 per petak 

      Jumlah lubang tanaman per petak  

 

  = 70 g 

       39 

 

  = 1,795 g/petak 

 

Kebutuhan ZK 

 Per petak 

  = 280 g/petak x 50% 

  = 140 g/petak 

 

 Per tanaman 

  =     kebutuhan ZK per petak 

      Jumlah lubang tanaman per petak  

 

  =  140 g 

       39 

 

  = 3,590 g/tan 

 

Kebutuhan Pupuk Organik Pusri Plus 

600 kg/ha =  luas bedengan x kebutuhan per ha 

         10.000 m
2
 

   =      14 m
2
    x 600 kg/ha 

         10.000 m
2
 



   = 0,84 kg/petak 

 

 700 kg/ha =  luas bedengan x kebutuhan per ha 

        10.000 m
2
 

   =        14 m
2
    x 700 kg/ha 

          10.000 m
2
 

   =  0,98 kg/petak 

  

900 kg/ha =  luas bedengan x kebutuhan per ha 

         10.000 m
2
 

   =        14 m
2
   x 900 kg/ha 

          10.000 m
2
 

   = 1,26 kg/petak 

 

 2 ton/ha = luas bedengan x kebutuhan per ha 

         10.000 m
2
 

   =    14 m
2
      x 2000 kg/ha 

        10.000 m
2
  

   =  2,8 kg/petak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Tabel Analisis Ragam 

 

Tanaman umur 21 hst 

Tinggi Tanaman     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 2.423 0.220 0.921  tn 2.26 

Kelompok 2 0.116 0.058 0.241  tn 3.44 

Galat 22 5.264 0.239   

Total 35 7.803    

      

      

Jumlah Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 5.639 0.513 1.097  tn 2.26 

Kelompok 2 0.389 0.194 0.416  tn 3.44 

Galat 22 10.278 0.467   

Total 35 16.306    

      

      

Luas Daun      

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 616.907 56.082 2.040  tn 2.26 

Kelompok 2 16.132 8.066 0.293  tn 3.44 

Galat 22 604.830 27.492   

Total 35 1237.868    

      

      

Bobot Segar Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 86.961 7.906 3.540  * 2.26 

Kelompok 2 1.680 0.840 0.376  tn 3.44 

Galat 22 49.127 2.233   

Total 35 137.767    

      

      

Bobot Kering Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 7.262 0.660 2.084  tn 2.26 

Kelompok 2 0.154 0.077 0.327  tn 3.44 

Galat 22 5.179 0.235   

Total 35 12.596    

 

Keterangan: 

tn = tidak nyata 

* = nyata 
 

 



Tanaman umur 35 hst 

Tinggi Tanaman     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 751.530 68.321 2,199  tn 2.26 

Kelompok 2 44.252 22.126 0.712  tn 3.44 

Galat 22 683.628 31.074   

Total 35 1479.410    

      

      

Jumlah Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 21.222 1.929 1.798  tn 2.26 

Kelompok 2 2.389 1.194 1.113  tn 3.44 

Galat 22 23.611 1.073   

Total 35 47.222    

      

      

Luas Daun      

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 8851.720 804.702 2.802  * 2.26 

Kelompok 2 323.238 161.619 0.563  tn 3.44 

Galat 22 6317.253 287.148   

Total 35 15492.211    

      

      

Bobot Segar Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 2300.912 209.174 4.021  * 2.26 

Kelompok 2 74.057 37.029 0.712  tn 3.44 

Galat 22 1144.536 52.024   

Total 35 3519.506    

      

      

Bobot Kering Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 24.581 2.235 2.068  tn 2.26 

Kelompok 2 1.235 0.617 0.571  tn 3.44 

Galat 22 23.772 1.081   

Total 35 49.587    

 

Keterangan: 

tn = tidak nyata 
* = nyata 

 

 
 

 



Tanaman umur 49 hst 

Tinggi Tanaman     

SK db JK KT F hit F tabel  5% 

Perlakuan 11 723.659 65.787 2.121  tn 2.26 

Kelompok 2 132.624 66.312 2.137  tn 3.44 

Galat 22 682.363 31.016   

Total 35 1538.646    

      

      

Jumlah Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 10.750 0.977 2.150  tn 2.26 

Kelompok 2 2.000 1.000 2.200  tn 3.44 

Galat 22 10.000 0.455   

Total 35 22.750    

      

      

Luas Daun      

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 23856.997 2168.818 3.183  * 2.26 

Kelompok 2 3137.009 1568.505 2.302  tn 3.44 

Galat 22 14990.799 681.400   

Total 35 41984.805    

      

      

Bobot Segar Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 35617.830 3237.985 3.346  * 2.26 

Kelompok 2 2914.115 1457.058 1.506  tn 3.44 

Galat 22 21289.665 967.712   

Total 35 59821.610    

      

      

Bobot Kering Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 656.840 59.713 3.352  * 2.26 

Kelompok 2 22.822 11.411 0.641  tn 3.44 

Galat 22 391.938 17.815   

Total 35 1071.600    

 

Keterangan: 

tn = tidak nyata 
* = nyata 

 

 

 

 



Tanaman umur 63 hst 

Tinggi Tanaman     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 589.616 53.601 1.723  tn 2.26 

Kelompok 2 50.847 25.424 0.817  tn 3.44 

Galat 22 684.426 31.110   

Total 35 1324.889    

      

      

Jumlah Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 32.972 2.997 0.990  tn 2.26 

Kelompok 2 4.056 2.028 0.670  tn 3.44 

Galat 22 66.611 3.028   

Total 35 103.639    

      

      

Luas Daun      

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 12645.212 1149.565 5.517  * 2.26 

Kelompok 2 194.670 97.335 0.467  tn 3.44 

Galat 22 4583.698 208.350   

Total 35 17423.579    

      

      

Bobot Segar Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 286176.570 26016.052 2.461  * 2.26 

Kelompok 2 14150.801 7075.400 0.669  tn 3.44 

Galat 22 232608.553 10573.116   

Total 35 532935.923    

      

      

Bobot Kering Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 2623.354 238.487 4.936  * 2.26 

Kelompok 2 116.352 58.176 1.204  tn 3.44 

Galat 22 1062.862 48.312   

Total 35 3802.567    

 

Keterangan: 

tn = tidak nyata 
* = nyata 

 

 

 

 



Tanaman umur 73 hst 

Tinggi Tanaman     

SK db JK KT F hit F table 5% 

Perlakuan 11 3224.730 293.157 2.075  tn 2.26 

Kelompok 2 32.644 16.322 0.116  tn 3.44 

Galat 22 3107.643 141.256   

Total 35 6365.016    

      

      

Jumlah Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 94.306 8.573 2.113  tn 2.26 

Kelompok 2 5.389 2.694 0.664  tn 3.44 

Galat 22 89.278 4.058   

Total 35 188.972    

      

      

Luas Daun      

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 74093.155 6735.741 3.743  * 2.26 

Kelompok 2 1589.323 794.662 0.442  tn 3.44 

Galat 22 39593.552 1799.707   

Total 35 115276.030    

      

      

Bobot Segar Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 394275.710 35843.246 3.041  * 2.26 

Kelompok 2 25448.891 12724.445 1.080  tn 3.44 

Galat 22 259301.249 11786.420   

Total 35 679025.850    

      

      

Bobot Kering Daun     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 3052.276 277.480 3.090  * 2.26 

Kelompok 2 101.061 50.530 0.563  tn 3.44 

Galat 22 1975.293 89.786   

Total 35 5128.629    

 

Keterangan: 

tn = tidak nyata 
* = nyata 

 

 

 

 



Persentase mutu tembakau Besuki 

Mutu Dekblad     

SK db JK KT F hit F table 5% 

Perlakuan 11 2.009 0.183 2.194  tn 2.26 

Kelompok 2 0.169 0.084 1.015  tn 3.44 

Galat 22 1.831 0.083   

Total 35 4.009    

      

      

Mutu Omblad     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 3.196 0.356 1.503  tn 2.26 

Kelompok 2 0.886 0.443 1.869  tn 3.44 

Galat 22 5.211 0.237   

Total 35 10.012    

      

      

Mutu Filler      

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 15.180 1.380 1.869  tn 2.26 

Kelompok 2 2.474 1.237 2.035  tn 3.44 

Galat 22 14.918 0.678   

Total 35 32.572    

      

      

Mutu Afkir     

SK db JK KT F hit F tabel 5% 

Perlakuan 11 14.756 1.341 1.097  tn 2.26 

Kelompok 2 2.476 1.238 1.012  tn 3.44 

Galat 22 26.911 1.223   

Total 35 44.143    

      
 

Keterangan: 

tn = tidak nyata 
* = nyata 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. Gambar tanaman tembakau umur 49 hst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7. Analisis Pupuk Organik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Analisis Tanah Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9. Analisis Tanah Setelah Panen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


