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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Ubi Jalar 

Tanaman Ubi jalar merupakan salah satu komoditas pertanian penghasil 

karbohidrat bagi masyarakat khususnya di Indonesia.  Tanaman ubi jalar memiliki 

peranan penting sebagai cadangan pangan atau alternatif bahan pangan apabila 

produksi dari tanaman padi dan jagung tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan 

masyarakat.  

Ubi jalar pada umumnya dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan dan 

sebagai bahan baku industri. Ubi jalar mempunyai kandungan karbohidrat yang 

sangat tinggi dan bisa dijadikan sebagai alternatif makanan pokok (Mukminah, 

2015). Tanaman Ubi jalar (Ipomoea batatas l.) merupaka kelompok umbi-umbian 

berpotensi sebagai sumber bahan pangan alternatif. Hal ini dikarenakan umbi ubi 

jalar mengandung sejumlah mineral dan nutrisi yang tidak kalah pentingnya 

dengan kandungan nutrisi pada beras, jagung maupun kelompok umbi-umbian 

yang lain. Tanaman ubi jalar dapat diolah menjadi produk makanan seperti mie, 

tepung, saos, keripik, roti, kue, sirup, manisan, makanan bayi, dan digunakan 

sebagai bahan baku bagi bermacam-macam industri. Pengolahan tanaman ubi 

jalar menjadi berberapa jenis pangan ini dilakukan baik di Indonesia maupun di 

negara lainnya seperti Jepang, Taiwan, Korea, Cina dan Amerika.  

Tanaman ubi jalar merupakan sumber karbohidrat dan kalori yang cukup 

tinggi. Selain karbohidrat, ubi jalar mengandung vitamin. Vitamin yang 

terkandung pada ubi jalar antara lain Vitamin A (betakarotin), Vitamin C, Vitamin 

B1 (thiamin), Vitamin B2 (rebovalvin). Ubi jalar juga memiliki kandungan 

mineral antara lain Zat Besi (Fe), Fosfor (P), Kalsium (Ca), Natrium(Na). dan 

kandungan lainnya yaitu protein, lemak, serta serat. Tanaman ubi jalar termasuk 

tumbuhan semusim (annual) yang memiliki susunan tubuh utama terdiri dari 

batang, ubi, daun, bunga, buah dan biji. Tanaman ubi jalar hanya satu kali 

berproduksi dan setelah panen tanaman akan mati. Tanaman ubi jalar tumbuh 

menjalar di permukaan tanah dengan panjang tanaman mencapai 3 meter 

tergantung varietasnya (Rukmana, 2008). 
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Umbi ubi jalar yang berwarna kuning kaya akan betakarotin (provitamin 

A) dan vitamin C. Umbi bewarna ungu juga merupakan sumber vitamin C dan 

beta karoten (Purwono dan Purnamawati, 2007). 

Tanaman Ubi jalar menyukai sandy-loam soil dengan kadar bahan organik 

tinggi dan permeable sub-soil karena tanah dengan kerapatan tinggi atau aerasi 

jelek menghambat pembentukan akar dan media yang gembur diperlukan untuk 

pertumbuhan umbi (Astuti, 2010). 

Batang tanaman ubi jalar memiliki panjang batang utama yang beragam 

tergantung dengan varietasnya. Untuk ubi jalar yang merambat panjang batang 

utama berkisar 2-3 meter sementara ubi jalar yang tidak merambat (bertipe tegak) 

memiliki panjang batang utama sekitar 1-2 meter. Warna batang ubi jalar juga 

bervariasi antara hijau dan ungu. Bentuk daun ubi jalar ada tiga jenis yaitu bulat 

hati, bulat lonjong dan bulat runcing. Varietas ubi jalar dengan daun lebar (besar) 

memiliki produktivitas umbi lebih tinggi daripada ubi jalar yang memiliki daun 

kecil. Hal ini dikarenakan daun yang lebar dapat berfotosintesis lebih baik dan 

efektif dari pada daun yang kecil. Daun ubi jalar juga dapat dimanfaatkan sebagai 

sayur dan pakan ternak. Bunga tanaman ubi jalar berbentuk terompet yang 

memiliki panjang 3-5 cm dengan lebar bagian ujung sekitar 3-4 cm. Bunga 

tanaman ubi jalar melakukan penyerbukan pada pagi hari. Buah ubi jalar akan 

masak setelah sebulan dari terjadinya penyerbukan. Buah ubi jalar ini memiliki 

biji yang dapat digunakan untuk perbanyakan secara generatif untuk 

menghasilkan varietas ubi jalar yang baru (Rukmana, 2008). 

 

Gambar 1. Tanaman Ubi Jalar 

 

Tanaman ubi jalar yang sudah berumur kurang lebih tiga minggu setelah 

tanam biasanya sudah membentuk umbi. Bentuk umbi biasanya bulat sampai 
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lonjong dengan permukaan rata sampai tidak rata. Bentuk ubi yang ideal adalah  

lonjong agak panjang dengan berat antara 200 g hingga 250 g per ubi. Kulit ubi 

bewarna putih, kuning, ungu atau unggu kemerah-merahan tergantung jenis 

varietasnya. Struktur kulit ubi bervariasi antara tipis sampai dengan tebal dan 

biasanya bergetah. Tekstur dari daging umbi ubi jalar bervariasi, ada yang masir 

dan ada yang berair. Warna daging umbi memiliki hubungan dengan kandungan 

gizi beta karoten. Umbi yang bewarna jingga atau orange memiliki beta karoten 

lebih tinggi dibandingkan jenis umbi lainnya. Umbi ubi jalar yang bewarna orange 

memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan lainnya. Jenis atau varietas ubi jalar 

yang berkulit tebal dan bergetah memiliki kecenderungan tahan terhadap hama 

penggerek ubi (Cylas sp.). daging ubi berwarna putih, kuning atau jingga sedikit 

ungu. Ubi yang berkadar tepung tinggi rasanya cenderung manis. Varietas 

tanaman ubi jalar hingga saat ini sangat beragam. Perbedaan ini terletak dari sifat 

tanaman ubi jalar seperti bentuk umbi, ukuran atau berat umbi, warna kulit, warna 

daging, tekstur daging, rasa umbi, dan kandungan gizi (pati dan beta karoten) 

(Rukmana, 2008). 

Menurut Rukmana (2008), varietas ubi jalar yang termasuk varietas 

unggul memiliki kriteria sebagai berikut produktivitasnya tinggi yaitu memiliki 

daya hasil diatas 25 t ha
-1

, daya adaptasinya luas atau stabil pada berbagai tekanan 

lingkungan, daya tahan terhadap berbagai hama dan penyakit tinggi, masa panen 

pendek yakni antara 3-4 bulan, tekstur umbi masir dan memiliki rasa manis, umbi 

memiliki kandungan serat kasar rendah, umbi memiliki kandungan gizi tinggi dan 

karakter tanaman sesuai dengan kebutuhan industri. 

Dalam upaya budidaya tanaman ubi jalar diperlukan suatu lingkungan 

yang mendukung syarat tumbuh dari tanaman ubi jalar. Syarat tumbuh tersebut 

meliputi suhu, kelembapan udara, curah hujan, intensitas sinar matahari, letak 

geografis lahan, topografi, jenis dan sifat tanah. 

Tanaman ubi jalar dapat tumbuh secara optimum pada suhu antara 21
0
C-

27
0
C. namun tanaman ubi jalar masih dapat toleran terhadp suhu 16

0
C dan 40

0
C. 

untuk kelembapan udara yang cocok untuk pertumbuhan ubi jalar adalah 50%-

60%. Suhu udara yang rendah dapat menyebabkan rendahnya kandungan 

karbohidrat dalam umbi. Tanaman ubi jalar cocok pada daerah dengan curah 
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hujan antara 750 mm – 1500 mm thn
-1

. Apabila curah hujan terlalu tinggi maka 

akan menghambat pertumbuhan dikarenakan curah hujan yang tinggi maka akan 

menimbulkan genangan dan dapat membuat umbi mengalami kebusukan. Lama 

penyinaran cahaya matahari yang diperlukan oleh tanaman ubi jalar adalah 11-12 

jam per hari. Lama penyinaran ini berpengaruh terhadap pembentukan umbi. 

Apabila penyinaran matahari kurang akan akan menyebabkan etiolasi, kurus, 

warna umbi pucat. Tanaman ubi jalar yang ditanam di dataran rendah hingga 500 

mdpl (meter dibawah permukaan laut) dapat memberikan hasil tebih tinggi 

dibandingkan tanaman ubi jalar yang ditanam di dataran tinggi hingga ketinggian 

1000 mdpl meter dibawah permukaan laut). Keadaan topografi yang dibutuhkan 

untuk budidaya ubi jalar ialah lahan dengan kemiringan dibawah 30%. Apabila 

lebih dari 30% maka dibutuhkan teras-teras atau tanggul-tanggul. Tanah yang 

cocok untuk budidaya ubi jalar ialah tanah yang gembur, mudah mengikat air, 

solum tanah dalam, pH optimal berkisar 5,5-7,5 dengan pH yang cocok yaitu 4,5-

7,5., banyak mengandung bahan organik, subur, banyak mengandung organisme 

tanah (Rukmana, 2008). 

2.2. Tanaman Gamal (Gliricidia maculata) 

Pada tahun 1910 orang Belanda membawa tanaman ini ke Deli Medan 

untuk pelindung tanaman kemudian dari sini disebarkan ke perkebunan di Jawa 

dan Sumatra. Pada tahun 1958, R. Soetarjo Martoamojdo mengkampanyekan 

penanaman Glirisidia dengan nama Indonesia yaitu Gliricidia (ganyang mati 

alang-alang) karena kemampuannya dalam mematikan rumput alang-alang. 

Habitat asli Gliricidia adalah hutan gugur daun tropika, di lembah dan lereng-

lereng bukit, sering di daerah bekas tebangan dan belukar pada elevasi 0-1600 m 

di bawah permukaan laut (Natalia, Nista dan Hindrawati, 2009). 

 

Gambar 2. Tanaman Gamal (Gliricidia maculata) 

 



10 

 
 

Tanaman Gamal (Gliricidia maculata) adalah nama jenis perdu dari 

kerabat polong - polongan (suku Fabaceae atau Leguminosae). Penyebaran alami 

tidak jelas karena telah dibudidayakan sejak lama, tetapi bukti kuat menunjukkan 

bahwa penyebarannya terbatas pada hutan musim kering gugur daun di dataran 

rendah pesisir Pasifik dan berberapa lembah pedalaman Amerika Tengah dan 

Meksiko. Tanaman ini diintroduksi berabad-abad ke luar Amerika tropika dan 

sekarang menyebar diseluruh daerah tropika termasuk Indonesia (Direktorat 

Perbenihan Tanaman Hutan, 2002).  

Tanaman pohon kecil ini biasanya bercabang banyak dengan tinggi 2–15 

m. Batang berdiameter 15–30 cm berwarna hijau ketika masih muda dan jika 

sudah tua berwarna putih keabu-abuan sampai cokelat kemerahan dengan bintik-

bintik berwarna putih. Memiliki daun berbentuk elips (oval) dengan panjang rata-

rata 2-7 cm dan lebar 1-3 cm.  Ujung daun berbentuk lancip dan pangkalnya 

tumpul (bulat).  Susunan daun terletak berhadapan atau hampir berhadapan seperti 

pada daun lamtoro atau turi dengan jumlah 9 -17 helai daun per tangkai daun. 

Helaian daun berwarna hijau di bagian atasnya, tipis dan berwarna keputihan di 

sisi bawahnya.  Daun akan berguguran pada musim kemarau (Natalia et al., 

2009). 

Tanaman Gliricidia memiliki produksi biomassa yang tinggi dengan 

nisbah karbon dan nitrogen yang rendah. Selain itu kandungan unsur hara NPK 

yang relatif tinggi, kandungan  serat kasar sekitar 15-30% serta memiliki 10% 

kandungan abu (Widjayanto, 2013). 

 

 

2.3. Tanaman Tithonia diversifolia 

Tanaman paitan atau Tithonia diversifolia ialah tumbuhan semak yang 

dapat berfungsi sebagai pembatas lahan atau tumbuh liar ditepi jalan dan paitan 

ini dapat juga digunakan sebagai pakan ternak. Tumbuhan yang tumbuh liar dan 

berlimpah ini memiliki kadar biomassa yang cukup tinggi, yakni 3,3 - 5,5% N, 

0,2-0,5% P dan 2,3-5,5% K (Ghifari, 2004). Tithonia diversifolia (Paitan) 

merupakan salah satu pupuk hijau potensial sebagai sumber N dan P (Nugroho, 

2009). Tithonia diversifolia merupakan kayu atau semak sukulen, berstolon, 



11 

 
 

tahunan abadi, yang memiliki tinggi mencapai 2 sampai 3 m. Memiliki akar 

tunggang dengan banyak akar sekunder  (Heuze et al., 2015). 

 

Sumber: Suprihati (2012) 

Gambar 3. Tanaman Tithonia diversifolia 

Tithonia diversifolia merupakan semak menahun dengan stolon di dalam 

tanah, tinggi hingga mencapai 9 meter, daun berseling, berbentuk bulat telur 

sampai bulat telur-belah ketupat, atau bulat telur-memanjang, tepi daun bergerigi, 

Bunga berbentuk tabung, mahkota bunga berwarna kuning, kepala sari berwarna 

hitam dan di bagian atasnya berwarna kuning. Tithonia diversifolia tumbuh pada 

ketinggian 200-1500 mdpl, tumbuhan ini toleransi pada pemangkasan yang 

berlebihan. Tithonia diversifolia merupakan tumbuhan asli dari Meksiko dan 

Amerika Tengah. Tumbuhan ini telah diintroduksi di sebagian besar negara-

negara tropis dan telah tumbuh alami di Indonesia dan negara lain di Asia 

Tenggara. Tithonia diversifola umum digunakan sebagai pupuk hijau, ditanam 

untuk mengontrol erosi pada lereng-lereng curam, ditanam disepanjang jalan dan 

diperkebunan teh. Di Jawa, kayunya dikumpulkan untuk kayu bakar. Bunganya 

dapat digunakan sebagai obat luka atau luka lebam. Selain itu jenis ini juga 

mengandung bahan insektisida dan nematoda. Daunnya mengandung nitrogen 4% 

dan seringkali menjadi gulma yang tersebar luas (prosenet.org, 2015) 

2.4. Tepung Tulang Ikan 

Tulang ikan merupakan bagian dari ikan yang sering dibuang langsung 

dan jarang dimanfaatkan kembali. Tulang ikan memiliki banyak kandungan yang 

dapat bermanfaat bagi lingkungan maupun bagi kesehatan manusia. Menurut 
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Mazaya, Susatyo, dan Prasetya (2013), menyatakan bahwa tulang memiliki 

kandungan fosfor yang tinggi sehingga menjadi sumber utama fosfor, namun 

tulang ini hanya dimanfaatkan sebagai campuran  pupuk, pakan ternak, gelatin 

dan  lem.   

Tepung tulang ikan merupakan hasil dari penghancuran limbah tulang ikan 

yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dan berbentuk halus. Menurut Mahmudah 

(2013), Tepung tulang ikan adalah bahan hasil penggilingan tulang ikan yang 

sebelumnya dilakukan pengeringan terlebih dahulu selama kurang lebih 24 jam. 

Tepung tulang ikan memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi yaitu sekitar 

12,8 mg 100g
-1

 hingga 15,2 mg 100g
-1

. Penelitian mengenai kandungan tepung 

tulang ikan didapatkan hasil bahwa kadar air dari tepung tulang ikan sebesar 

11,34%, kadar abu sebesar 59,49%, kadar protein sebesar 23,86%, kadar lemak 

0,96%, kadar karbohidrat 4,35% dan kadar kalsium sebesar 17,47%. Selain itu 

menurut Setyawan dan Setiyawan (2010), pada protein tubuh ikan seperti daging 

dan tulang terkandung unsur C (50-53%), H (6-7%), O (19-24%), N (13-19%), S 

(0-4%), Unsur P dan Unsur lainnya. 

Tepung tulang ikang sendiri biasa digunakan sebagai campuran dari pupuk 

organik sehingga pengaplikasan tidak dilakukan secara langsung. Selain itu, 

didapatkan pula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tirlaksana, Salamah dan 

Nabil (2006) menyatakan bahwa tepung tulang ikan yang dihasilkan dalam 

penelitian ini mengandung kalsium tertinggi 39,24% dan fosfor 13,66%. Kadar air 

pada tepung tulang sebesar 5,60%, abu 81,13%, protein 0,76% dan lemak 3,05%. 

Nilai bioavailabilitas kalsium tepung sebesar 0,86%. Nilai ini diperoleh dari hasil 

pengukuran tepung dengan kadar kalsium tertinggi. 

2.5. Pupuk Kompos 

Kompos berasal dari bahasa latin Componere yang artinya menaruh, 

menyusun atau menumpuk suatu bahan secara bersama-sama. Kompos 

merupakan hasil dari penyusunan atau penumpukan berbagai jenis bahan seperti 

tanah, sampah, sisa tumbuhan, kotoran hewan atau kotoran manusia yang 

mengalami proses pelapukan dan bukan mengalami pembusukan (Murni, 2004). 

Kompos paling tidak memiliki dua fungsi yaitu sebagai soil conditioner yang 
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berfungsi memperbaiki struktur tanah dan sebagai soil ameliorator yang berfungsi 

mempertinggi kemampuan pertukaran kation (Santoso, 2005). 

Kompos merupakan hasil dari pelapukan bahan-bahan berupa dedaunan, 

jerami, alang-alang, rumput, kotoran hewan, sampah kota dan sebagainya. Proses 

pelapukan bahan-bahan tersebut dapat dipercepat melalui bantuan manusia. 

Secara garis besar, membuat kompos berarti merangsang perkembangan bakteri 

(jasad-jasad renik) untuk menghancurkan atau menguraikan bahan-bahan yang  

dikomposkan hingga terurai menjadi senyawa lain. Proses penguraian tersebut 

mengubah unsur hara yang terikat dalam senyawa organik sukar larut menjadi 

senyawa organik larut sehingga berguna bagi tanaman (Lingga dan Marsono, 

2004).  Bahan kompos pada prinsipnya semua bahan yang berasal dari mahluk 

hidup atau bahan organik dapat dikomposkan, diantaranya: Seresah, Daun-

daunan, Pangkasan rumput, Ranting, Sisa kayu, Kotoran ternak, Binatang 

(Subandi, 2012). 

Kompos sebagai salah satu bentuk bahan organik memiliki peran utama 

sebagai pembenah struktur tanah sehingga menjadi gembur dan menjadi tempat 

tumbuh yang baik bagi akar tanaman dan organisme tanah yang diperlukan dalam 

proses penyediaan unsur hara bagi tanaman (Suiatna, 2008). 

Menurut Djuarnani, Kristian dan Setiawan (2005) selama hidupnya, 

mikroorganisme mengambil air dan oksigen dari udara. Makanan yang diperoleh 

dari bahan organik yang akan diubah menjadi produk metabolisme berupa 

karbondioksida (CO2), air (H2O), humus dan energi. Sebagian dari energi yang 

dihasilkan digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan dan reproduksi. 

Proses pengomposan dikatakan berhasil jika bahan yang digunakan 

memiliki ukuran sekitar 5-10 cm hal tersebut dikarenakan semakin kecil ukuran 

bahan yang digunakan maka akan semakin cepat pula dalam proses 

dekomposisinya. Suhu optimum berkisar antara 65
0
-70

0 
C dengan ketinggian 

timbunan bahan kompos sekitar 1,25-2 m namun saat proses dekomposisi akan 

menurun hingga 1-1,25 m. C/N rasio antara 20-40 dengan kelembaban sekitar 50-

60%.  Nilai pH kompos sekitar 5,5-8,0. Ukuran partikel juga akan mempengaruhi 

sirkulasi udara yang ada pada bahan kompos. Semakin kasar bahan yang 

digunakan maka volume pori udara pada kompos juga akan semakin besar 
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sehingga perlu dilakukan pembalikan timbunan untuk mengatur pasokan oksigen 

bagi aktivitas mikroba (Setyorini, Saraswati dan Anwar 2012). 

Manfaat pupuk kompos bagi tanaman dan tanah antara lain meningkatkan 

kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan 

kapasitas penyerapan air oleh tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah , 

meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah panen),  

menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, menekan pertumbuhan/serangan 

penyakit tanaman, Meningkatkan retensi/ketersediaan hara (Subandi, 2012). 

Selain itu, manfaat dari kompos antara lain menyediakan unsur hara mikro, 

menggemburkan tanah, memperbaiki struktur dan tekstur tanah, meningkatkan 

porositas, meningkatkan aerasi dan mikroorganisme tanah, memudahkan 

pertumbuhan akar, meningkatkan efisiensi pemakaian pupuk kimia (Yuniwati, M., 

I. Frendy dan P. Adiningsih, 2012). 

2.6. Pupuk Hayati 

Pupuk hayati (biofertilizer) didefinisikan sebagai substansi yang 

mengandung mikroorganisme hidup yang mengkolonisasi rhizosfir atau bagian 

dalam tanaman dan memacu pertumbuhan tanaman dengan jalan meningkatkan  

pasokan ketersediaan hara primer dan atau stimulus pertumbuhan tanaman target, 

bila dipakai pada benih, permukaan tanaman, atau tanah (FNCA Biofertilizer 

Project Group, 2006). 

Mikroorganisme pupuk hayati terutama berkaitan dengan unsur hara N dan 

P yang merupakan dua unsur hara yang banyak dibutuhkan tanaman. Pada 

dasarnya pupuk hayati berbeda dengan pupuk  anorganik, seperti Urea, SP 36, 

sehingga dalam aplikasinya tidak dapat menggantikan seluruh hara yang 

dibutuhkan tanaman. Produk tersebut memiliki bahan aktif yang mampu 

menghasilkan senyawa yang berperan dalam proses pelarutan hara dalam tanah. 

Fungsi senyawa tersebut yaitu membantu penyediaan hara dari udara dan 

mematahkan ikatan-ikatan yang menyebabkan unsur hara tertentu tidak tersedia 

bagi tanaman. Melalui mekanisme tersebut penyediaan unsur hara bagi tanaman 

akan meningkat. Aplikasi pupuk hayati terpadu pupuk anorganik dapat 

meningkatkan serapan hara, pertumbuhan tanaman dan hasil produksi tanaman 

(Andriawan, 2010). 
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2.7. Jamur Trichoderma sp 

Trichoderma sp. merupakan mikroorganisme tanah yang melawan 

cendawan patogen secara alami dan bersifat saprofit. Trichoderma sp merupakan 

salah satu dari beberapa cendawan yang yang dapat dijumpai di hampir semua 

jenis tanah. Cendawan ini dimanfaatkan sebagai agen hayati untuk patogen tanah.  

Purwantisari (2009), menyatakan bahwa Trichoderma sp. merupakan cendawan 

parasit yang dapat menyerang dan mengambil nutrisi  dari cendawan lain. 

Kemampuan dari Trichoderma sp. ini yaitu mampu memarasit cendawan patogen 

tanaman dan bersifat antagonis, karena memiliki kemampuan untuk mematikan 

atau menghambat pertumbuhan cendawan lain. Pertumbuhan miselium 

Trichoderma sp akan melilit dan memenuhi tempat di sekitar hifa dari jamur 

inang dan menyebabkan hifa pathogen akan mudah sekali menjadi kosong, runtuh 

dan akhirnya hancur (Waluyo, 2004).  

Trichoderma sp. dapat mengendalikan patogen pada tanaman diantaranya 

Rhizoctonia oryzae yang menyebabkan rebah kecambah pada tanaman padi 

(Gusnawaty, 2014),  dan dapat menekan kehilangan hasil pada tanaman tomat 

akibat Fusarium oxysporum  (Taufik, 2008). Mekanisme Trichoderma sp dalam 

menyerang patogen adalah dengan cara hifanya membelok ke arah jamur inang 

yang diserangnya, Ini menunjukkan adanya fenomena respon kemotropik pada 

Trichoderma sp. karena adanya rangsangan dari hifa inang ataupun senyawa 

kimia yang dikeluarkan oleh jamur inang.  

2.8. Pengaruh Kompos Terhadap Tanaman Ubi Jalar 

Tanaman Ubi jalar merupakan tanaman umbi-umbian yang memiliki 

kadungan karbohidrat, protein, mineral dan nutrisi yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan makanan pokok alternatif. Sebagai bahan makanan alternatif 

tentunya tingkat konsumsi khususnya di Indonesia dari tahun ke tahun akan 

semakin meningkat. Peningkatan permintaan tersebut belum diimbangi dengan 

meningkatnya kualitas umbi yang dihasilkan.  

Peningkatan umbi yang dihasilkan dapat dilakukan dengan perbaikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi selama proses budidaya ubi jalar. Faktor – 

faktor tersebut antara lain tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan nutrisi serta 
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unsur hara yang membantu dalam proses pertumbuhan, selain itu ketersediaan air 

dalam tanah.  

Sulkan (2014) mengemukakan bahwa jenis pupuk organik memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap bobot umbi per umbi, dimana bobot umbi 

yang  terendah terdapat tanpa pemberian pupuk organik. Hal ini disebabkan 

karena tingkat perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah tidak terjadi dengan 

baik sehingga agregat tanah, ketersediaan hara dan air serta penguraian bahan 

organik tanah rendah dan tidak sesuai dengan yang diinginkan tanaman. Interaksi 

perlakuan kompos dengan pupuk K memberikan perbedaan yang nyata terhadap 

serapan K pada daun ubi jalar. Selain itu, perlakuan kompos dan pupuk K dengan 

dosis terbesar mampu memberikan perbedaan yang nyata pada kadar C organic 

(Astuti, Harsoh dan Siregar, 2010). 


