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RINGKASAN

Retno Tri Purnamasari. 0510410043-41. KOMBINASI PEMUPUKAN N DAN K 
PADA PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TALAS (C. esculenta (L.) 
Schott) var. Antiquorum). Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Ariffin, MS. sebagai 
Pembimbing Utama dan Ir. Nur Edy Suminarti, MS. sebagai Pembimbing 
kedua.

Bertambahnya jumlah penduduk yang diperkirakan hingga mencapai 235 juta 
jiwa pada tahun 2009 ini, menyebabkan jumlah kebutuhan bahan pangan juga 
meningkat. Ironisnya bahwa sebagian besar kebutuhan bahan pangan tersebut masih 
bertumpu pada beras, akibatnya tingkat kebutuhan beras meningkat. Meningkatnya 
tingkat kebutuhan beras tersebut masih belum dapat diimbangi dengan tingkat 
penyediaan beras yang ada yang diduga sebagai akibat makin berkurangnya luas 
lahan panenan. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan upaya untuk mengantisipasi 
terjadinya kerawanan pangan yang sekaligus juga untuk mendukung program 
ketahanan pangan, maka program diversifikasi pangan perlu dilakukan. Indonesia 
yang kaya sumber bahan pangan dan termasuk didalamnya adalah kelompok umbi-
umbian belum banyak dikenal dan dikembangkan secara meluas oleh masyarakat, 
khususnya dari kelompok aroid yaitu Colocasia esculenta (L.) Schoot var. 
Antiquorum (talas). Umumnya tanaman talas masih dibudidayakan petani sebagai 
tanaman sampingan dilahan pekarangan dengan tingkatan asupan nutrisi maupun 
managemen tanaman yang rendah, sehingga hasil yang diperolehpun juga rendah 
yaitu berkisar antara 5-7 ton umbi/ha. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan upaya 
untuk meningkatkan produktivitas tanaman talas, maka beberapa upaya perlu 
dilakukan terutama adalah pemupukan N,K. Nitrogen dan kalium ialah komponen 
unsur hara esensial bagi tanaman sehingga ketersediaan kedua unsur tersebut sangat 
penting bagi kelangsungan hidup tanaman. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah
untuk mempelajari pengaruh pupuk N dan K pada pertumbuhan dan hasil tanaman 
talas (Colocasia esculenta (L.) Schott) var. Antiquorum dan untuk mendapatkan 
proporsi pupuk N dan K yang tepat sehingga diperoleh pertumbuhan dan hasil 
tanaman talas (Colocasia esculenta (L.) Schott) var. Antiquorum yang tinggi. 
Hipotesis yang diajukan ialah pemupukan N,K dengan dosis yang berbeda akan 
menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman talas yang berbeda.

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Januari 2009 sampai dengan Juni 
2009 di kebun percobaan Universitas Brawijaya, Desa Jatikerto, Kecamatan 
Kromengan, Kabupaten Malang. Alat yang digunakan pada penelitian ini ialah 
timbangan analitik, oven, penggaris, tali rafia, jangka sorong, corong, timbangan 
analitik, saringan, Leaf Area Meter (LAM), roll meter, kamera dan alat pengolah 
tanah seperti cangkul. Bahan digunakan antara lain bibit tanaman talas yang telah 
terbentuk 2-3 helai daun, kertas whatman 42 diameter 12,5 cm, pupuk urea (46% N), 
KCL (60% K2O), dan SP-36 (36% P2O5). Penelitian menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok Sederhana (RAK) dengan perlakuan pupuk N, K pada berbagai tingkat, 
yang terdiri dari 5 perlakuan yaitu P1 = 0% N,K (kontrol); P2 = 50% N,K; P3 = 100% 
N,K; P4 = 150% N,K; P5 = 200% N,K. Perlakuan diulang 3 kali, sehingga terdapat 15 
unit perlakuan. Pengamatan dilakukan secara destruktif yaitu dengan mengambil dua 
tanaman contoh untuk setiap perlakuan yang dilakukan pada saat tanaman berumur 
35, 70, 105, 140 hari setelah tanam dan saat panen. Parameter pengamatan meliputi : 
1) Perkembangan tanaman mencakup jumlah daun, luas daun, bobot segar bagian atas 
tanah, bobot segar bagian bawah tanah, bobot segar total tanaman dan bobot kering 
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total tanaman. 2) Analisis pertumbuhan tanaman yang mencakup laju pertumbuhan 
relatif (LPR) dan R/S (rasio pucuk akar). 3) Komponen hasil mencakup jumlah umbi 
tanaman, bobot basah umbi/tanaman, bobot kering umbi/tanaman dan hasil umbi (ton 
ha-1). 4) Analisis kualitas umbi mencakup pengukuran kadar pati dan kadar serat umbi 
serta pengukuran kandungan gula reduksi. 5) Pengamatan penunjang yang meliputi 
analisis kandungan klorofil a dan b, analisis tanah dan pengukuran data klimatologis 
selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
uji F pada taraf 5%. Apabila hasilnya nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNT pada 
taraf p = 0,05 untuk mengetahui perbedaan diantara perlakuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemupukan N,K memberikan pengaruh 
nyata pada seluruh komponen pertumbuhan tanaman yang meliputi jumlah daun, luas 
daun, bobot segar bagian atas tanah, bobot segar bagian bawah tanah, bobot segar 
total tanaman dan bobot kering total tanaman serta komponen hasil yang meliputi 
jumlah umbi/tanaman, bobot basah umbi/tanaman dan hasil panen (ton ha-1). Pada 
komponen hasil pemberian pupuk N,K yang dimulai dari dosis 0% sampai dengan 
150% mengakibatkan peningkatan hasil, sedangkan peningkatan dosis N,K dari 150% 
menjadi 200% mengakibatkan penurunkan hasil. Pupuk optimum dicapai pada dosis 
105% setara dengan 291,67 kg urea ha-1 dan 288,75 kg KCl ha-1 dengan hasil 
maksimum sebesar 10,094 ton ha-1.
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Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penilitian ini ialah laju fotosintesis 
(Pmax) yang tinggi diikuti dengan peningkatan jumlah polong yang banyak dan bobot 
biji yang tinggi, tanaman F3 kedelai hasil persilangan galur Brawijaya dengan 
Var.Argomulyo menunjukkan jumlah polong dan bobot biji yang lebih tinggi dari var. 
Wilis secara rata-rata yaitu tanaman F3 BM 2.3, BM2.4 dan BM2.6, tanaman F3 hasil 
persilangan galur Brawijaya dengan Var.Argomulyo  memiliki laju fotosintesis 
(Pmax) yang lebih tinggi dari Var. Wilis (kontrol) kecuali pada tanaman F3 BM2.1 
dan BM2.5 dan Perbedaan laju fotosintesis antara fenotip F3 hasil persilangan galur 
Brawijaya dengan Var.Argomulyo kedelai tidak berhubungan dengan kadar nitrogen 
dan khlorofil dalam daun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi nyata terjadi antara pemberian 
kompos eceng gondok dan proporsi pemberian kalium pada komponen pertumbuhan 
yang meliputi : panjang sulur, jumlah daun, luas daun dan bobot kering total tanaman. 
Interaksi kompos eceng gondok dan proporsi pemberian kalium pada komponen hasil 
hanya berpengaruh pada bobot segar umbi/tanaman dan hasil panen ton ha-1. Secara 
keseluruhan, tanaman yang diberi kompos eceng gondok 4 ton ha-1 dan disertai 
dengan proporsi pemberian kalium 0:1/3:2/3 memberikan hasil yang lebih tinggi 
dengan rata-rata hasil panen 23,08 ton ha-1 dan bobot segar umbi 611 g/tanaman, 
sedangkan nilai B/C tertinggi senilai 1,93 didapatkan pada perlakuan tanpa pemberian 
kompos eceng gondok yang disertai dengan pemberian kalium pada proporsi 
0:1/3:2/3.

pada komponen hasil terjadi  pada jumlah umbi/tanaman, bobot basah 
umbi/tanaman dan hasil panen ton ha-1. Secara keseluruhan, tanaman yang diberi 
pupuk N,K pada dosis 150% memberikan hasil yang lebih tinggi dengan rata-rata 
hasil panen 10,55 ton ha-1 dan bobot basah umbi 356,22 g/tanaman, diikuti dengan 
nilai B/C tertinggi senilai 2,64. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini 
ialah Tanaman talas menunjukkan respon yang beragam pada pemberian pupuk N,K 
dengan dosis yang berbeda. Pengaruh pemberian pemupukan N,K terjadi pada 
komponen pertumbuhan tanaman talas yang meliputi jumlah daun, luas daun, bobot 
segar bagian atas tanah, bobot segar bagian bawah tanah, bobot segar total tanaman, 
bobot kering total tanaman serta komponen hasil yang meliputi jumlah umbi/tanaman, 
bobot basah umbi/tanaman, bobot kering umbi/tanaman dan hasil panen ton ha-1. 
Pemupukan tanaman talas khususnya unsur N,K pada dosis 100, 150, 200% dapat 
meningkatkan luas daun, bobot segar bagian atas tanaman, bobot segar bagian bawah 
tanah, bobot segar total tanaman, bobot kering total tanaman, jumlah umbi/tanaman, 
bobot umbi/tanaman dan hasil ton ha-1. Pemberian pupuk N,K dengan dosis 100, 150, 
200% memberikan pertumbuhan dan hasil yang sama terhadap tanaman talas. Akan 
tetapi, pemberian pupuk N,K dengan dosis 50, 100 dan 150% memberikan hasil 
tanaman (ton ha-1) dan bobot segar umbi/tanaman paling tinggi. Sedangkan hasil 
analisis B/C tertinggi senilai 2,64 diperoleh pada tanaman yang diberi pupuk N,K 
dengan dosis 150%.



iv



1. PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

 

Bertambahnya jumlah penduduk yang diperkirakan hingga mencapai 235 juta jiwa pada 

tahun 2009 ini, menyebabkan jumlah kebutuhan bahan pangan juga meningkat. Ironisnya bahwa 

sebagian besar kebutuhan bahan pangan tersebut masih bertumpu pada beras, akibatnya tingkat 

kebutuhan beras meningkat. Meningkatnya tingkat kebutuhan beras tersebut masih belum dapat 

diimbangi dengan tingkat penyediaan beras yang ada yang diduga sebagai akibat makin 

berkurangnya luas lahan panenan. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan upaya untuk 

mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan yang sekaligus juga untuk mendukung program 

ketahanan pangan, maka program diversifikasi pangan perlu dilakukan (BPP, 2007). 

Indonesia yang kaya sumber bahan pangan dan termasuk didalamnya adalah kelompok 

umbi-umbian belum banyak dikenal dan dikembangkan secara meluas oleh masyarakat, 

khususnya dari kelompok aroid yaitu Colocasia esculenta (L.) Schoot var. Antiquorum (talas) ( 

Doku, 2003 ; Thiruvananthapuram, 2003 dalam Suminarti, 2008). Padahal tanaman tersebut 

mempunyai potensi  sebagai sumber bahan pangan alternatif yang aman dan sehat. Hal ini 

dikarenakan dari umbi talas dapat dihasilkan  sejumlah vitamin, kalsium dan kalori yang cukup 

tinggi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Disamping itu dari umbi juga dihasilkan serat yang 

tinggi yang dibarengi dengan kandungan gula dan karbohidrat yang rendah sehingga sangat baik 

untuk dikonsumsi bagi manusia khususnya yang sedang menjalani program diet maupun yang 

menderita penyakit diabetes (Onwueme, 1978). 

Umumnya tanaman talas masih dibudidayakan petani sebagai tanaman sampingan 

dilahan pekarangan dengan tingkatan asupan nutrisi maupun managemen tanaman yang rendah, 

sehingga hasil yang diperolehpun juga rendah yaitu berkisar antara 5-7 ton umbi/ha. Oleh karena 

itu, dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman talas, maka 

beberapa upaya perlu dilakukan terutama adalah pemupukan. Tanaman talas sangat respon 

terhadap pemupukan, khususnya unsur N dan K. Hal ini sangat terkait dengan peran unsur N 

yang cukup penting bagi tanaman talas yaitu dalam pembentukan protein umbi. Oleh karena itu, 

apabila tanaman mengalami kahat N sebagai akibat rendahnya tingkat ketersediaan N dalam 

tanah, menyebabkan kandungan protein umbi rendah. Namun demikian apabila tanaman 
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mengalami kelebihan N, tanaman akan bersifat sukulen (lemah) dan mudah terserang hama dan 

penyakit (Onwueme, 1978 dalam Suminarti, 2008). Sedangkan kalium pada tanaman talas dapat 

berperan dalam memacu proses pembentukan karbohidrat melalui fungsinya dalam memacu 

lajunya proses fotosintesis melalui proses membukanya stomata (Onwueme, 1978). Oleh karena 

itu apabila tanaman mengalami kahat K dapat berdampak pada terhambatnya proses 

perkembangan tanaman (kerdil). Akan tetapi apabila tanaman mengalami kelebihan K dapat 

menyebabkan kandungan serat lebih tinggi daripada kadar patinya (Suminarti, 2008). Oleh 

karena itu untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa kekurangan atau kelebihan, maka 

pemberian pupuk seyogyanya berdasar pada tingkat kebutuhan tanaman (proporsional) dan 

tingkat ketersediaanya didalam tanah (Suminarti, 2008). Diambil dari hasil penelitian Susan John 

(2006 ) bahwa tingkat kebutuhan N pada tanaman talas adalah 125 kg N/ha, sedangkan tingkat 

kebutuhan K adalah sekitar 165 kg K2O/ha.  

 

 Tujuan 

1. Untuk mempelajari pengaruh pupuk N,K pada pertumbuhan dan hasil tanaman talas. 

2. Untuk mendapatkan proporsi pupuk N,K yang tepat sehingga diperoleh pertumbuhan dan 

hasil tanaman talas yang tinggi. 

 Hipotesis 

Pemupukan N,K dengan dosis yang berbeda akan menghasilkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman talas yang berbeda. 

 

 



2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Botani dan morfologi tanaman talas 

Tanaman talas termasuk ke dalam genus colocasia dari famili araceae, ordo arales dan 

kelas monocotyledoneae (Rukmana, 1998). Rubatzky dan Yamaguchi (1999) menjelaskan bahwa 

dari genus colocasia ini masih terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu : 1) Colocasia esculenta (L.) 

Schott var esculenta yang umumnya disebut dengan bentol dan 2) Colocasia esculenta (L.) 

Schott var antiquorum yang umum disebut dengan talas. Rukmana (1998) menjelaskan bahwa 

karakter tanaman talas adalah bersifat sukulen (herbaceous), artinya banyak mengandung air. 

Sistem perakaran tanaman relatif dangkal dan daya jangkau akar mencapai kedalaman 40 cm - 

60 cm dari permukaan tanah. Tanaman talas berakar serabut yang melekat pada umbi  atau 

pangkal batang di bawah permukaan tanah. Penampilan tanaman talas di atas permukaan tanah 

hanya dapat diamati bagian tangkai daun dan daun-daunnya (Gambar 1a).  

Menurut Rubatzky dan Yamaguchi (1999), tangkai daun berukuran panjang yaitu antara 

20 cm-50 cm (Gambar 1b) bentuknya bulat, dan berwarna hitam atau keunguan. Daun muncul 

dari tunas apikal. Daun yang muncul dari tunas apikal kormus berupa gulungan dengan tangkai 

daun yang panjang dan tegak yang menopang lembar daun yang lebar dan besar. Daun tanaman 

talas berbentuk hati dengan lebar antara 12 - 25 cm dan panjang antara 20 - 50 cm. Jumlah daun 

keseluruhan sekitar 20 helai, tetapi yang berfungsi selama sebagian besar periode pertumbuhan 

adalah sekitar 5 – 6 helai daun saja. Tinggi tanaman talas (Colocasia esculenta (L.) Schott var. 

antiquorum)  sekitar 1-2 m, tangkai daun berwarna ungu dan terletak ditengah daun. Kormus 

(Gambar 2a) dan kormel dapat dimakan manusia, umumnya berukuran agak kecil (Gambar 2b). 

Kormel yang berukuran kecil sering digunakan sebagai bahan tanam. Kormus  adalah bagian 

berdaging yang membesar dari pangkal batang yang mampat, sedang kormel adalah tunas aksilar 

atau tunas samping yang membesar yang  berasal dari batang atau kormus induk. Secara 

morfologis, kormus dan kormel adalah jaringan batang, keduanya biasanya dihasilkan di dalam 

tanah, tetapi dapat juga terbentuk dekat permukaan tanah. Kormus biasanya berbentuk bulat atau 

silinder (bergantung pada varietas). Warna daging kormus dan kormel bermacam-macam, tapi 

kebanyakan putih, tetapi ada yang berwarna kuning, krem dan merah jambu. Struktur kormus 

dan kormel terdiri dari bagian terluar peridermis bergabus agak tebal yang menutupi jaringan 
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parenchyma, berpati yang didalamnya tersebar jaringan pengangkut ( Rubatzky dan Yamaguchi, 

1999 dalam Suminarti, 2008). 

Tanaman talas jarang berbunga, dan jika terjadi pembungaan, bunga muncul dari ketiak 

daun. Bunga dapat berkelamin tunggal  ataupun ganda. Penyerbukan dilakukan oleh serangga, 

tetapi  buah dan biji jarang terbentuk. Bunga terdiri atas tangkai seludang dan tongkol. Bunga 

betina terdapat di pangkal tongkol dan bunga jantan tedapat disebelah atasnya sedang 

diantaranya terdapat bagian yang menyempit. Pada ujung tongkolnya terletak bunga-bunga yang 

mandul, umbinya berbentuk silinder sampai agak membulat (Direktorat Jenderal Bina Produksi 

Tanaman Pangan, 2002).  

            
(a) (b) 

Gambar 1 (a dan b) : Morfologi tanaman talas (Colocasia esculenta (L.) Schoott var. 
antiquorum) (Anonymous, 2008; Sastrapdja et al., 1977) 

                      

  (a)          (b) 

Gambar 2. a : kormus tanaman talas (C. esculenta (L.) Schoott var. antiquorum), b: 
bentuk kormel tanaman talas (C. esculenta (L.) Schoott var. antiquorum) 
(Anonymous, 2008) 
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Perbedaan antara tanaman talas dari varietas antiquorum dengan tanaman talas dari 

kelompok Colocasia esculenta (L.) Schoott var esculenta maupun talas tania (sente) 

(Xanthosoma sagittifolium) dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Tanaman talas bentol (Colocasia esculenta (L.) Schoott var esculenta) 

Tanaman talas bentol umumnya mempunyai morfologi yang lebih tinggi (Gambar 3a) 

daripada tanaman talas var. Antiquorum  (Gambar 3b). Tangkai daun berwarna ungu dan terletak 

ditengah daun dan daun berbentuk tameng. Pada tanaman talas bentol, umbi yang dihasilkan 

berupa kormus tunggal besar (untuk dikonsumsi) (Gambar 3c) dan beberapa kormel kecil yang 

biasanya dibuang. 

                            
    (a)                  (b) 

 

 
(c) 

Gambar 3. a) Tanaman talas bentol, b) Tanaman talas var. Antiquorum c) Umbi talas bentol 
(Anonymous, 2008; Sastrapdja et al., 1977). 

 

2. Tanaman talas tania (Xanthosoma sagittifolium) 
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Untuk talas tania (sente) (Xanthosoma sagittifolium) umumnya tinggi tanaman lebih 

tinggi daripada talas biasa dan kadang-kadang bisa mencapai 2 m atau lebih; lembar daun besar 

yang berbentuk jantung mencapai hampir 1 m (Gambar 4a); tanaman ini memiliki tulang daun 

yang terlihat jelas disepanjang lembar daun dan tidak dijumpai pada daun tanaman talas (Gambar 

4c); tangkai daun serupa dengan talas, tetapi menempel pada lekukan permukaan bawah lembar 

daun dan jumlah daun cenderung ajeg karena daun tua digantikan oleh daun muda; tangkai daun 

berwarna hijau dan terletak dipinggir daun (Gambar 4b); kormus sente karena kurang layak 

santap umumnya digunakan untuk pakan ternak, sedangkan yang dimakan oleh manusia adalah 

kormelnya dan kormel sente memiliki kandungan pati lebih tinggi daripada kormusnya (Gambar 

4d). Umbi batang palsu yang sebenarnya adalah tangkai daun (Sastrapdja et al., 1977). 

                            
            (a)          (b) 

                   
           (c)          (d) 

Gambar 4. (a & b) Morfologi tanaman talas tania, c. Tanaman talas var. Antiquorum, d. Umbi 
tanaman talas tania (Anonymous, 2008) 

2.2 Manfaat dan kandungan gizi umbi talas 
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Tanaman talas mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Umbi dan pelepah daunnya 

banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat maupun pembungkus. Daun, sisa umbi dan 

kulit umbi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan ikan secara langsung maupun setelah 

difermentasi. Tanaman ini mempunyai keterkaitan dengan pemanfaatan lingkungan dan 

penghijauan karena mampu tumbuh di lahan yang agak berair sampai lahan kering (BPP, 2007). 

Pada industri pangan, umbi talas dapat diolah menjadi tepung, kemudian dari tepung ini dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kue, roti, makanan sehat yang berupa bubur bayi 

dan makanan orang tua. Serat dapat digunakan sebagai campuran pembuatan jelly, pudding dan 

minuman sehat khususnya bagi orang yang sedang menjalani program diet dan bagi penderita 

diabetes (Biotrop, 2007: Sreekariyam dan Thiruvanantapuram, 2003 dalam Suminarti, 2008). 

Umbi segar dapat dikonsumsi dengan cara direbus dan merupakan sumber kalsium dan kalori 

dengan kandungan karbohidrat yang rendah sehingga aman untuk dikonsumsi manusia (Biotrop, 

2007 dalam Suminarti, 2008). Daun dan tangkai daunnya yang muda dapat dimanfaatkan sebagai 

sayuran (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999). Kandungan mineral umbi talas secara lengkap 

disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1.  Susunan mineral dari berbagai jenis umbi dari tanaman umbi-umbian (Onwueme, 1978; 
Biotrop, 2007 ;CTAHR, 1998 dan Anonymous, 2007 dalam Suminarti, 2008) 

Susunan mineral  
 
 

Ubi 
kayu 

Talas 
eddoe(talas) 

Talas 
tania 

Talas 
bentol 

Ubi jalar 
 
 

Air                            (%) 
Karbohidrat              (%) 
Protein                     (%) 
Lemak                      (%) 
Abu                          (%) 
Serat kasar              (%) 
Gula reduksi            (%) 
Vitamin C         (mg/100g) 
Vitamin B1       (mg/100g) 
Vitamin B2       (mg/100g) 
Niacine            (mg/100g) 
Kalsium           (mg/100g)] 
Kalori          (kal/100g  BK)  

62 
35 
1-2 
0,3 
1,0 
1-2 
0,5 
35 
0,2 
0,3 
1,5 
84 
363 

 

5,75 
16,33 
2,60 
0,39 
1,01 
6,06 
0,35 

- 
0,12 
0,30 
0,31 
191 
92,3 

 

73,5 
17-26 

1,3 – 3,7 
0,2-0,4 
0,6-1,3 
0,6-1,9 

0,5 
96 

0,06 
0,2 
1,0 
14 
98 

62,7 
13-26 
1,4-3,0 

0,16 – 0,2 
1,3 
0,7 
0,5 
7-9 
0,18 
0,04 
0,9 
14 
135 

 
 

50-81 
8-29 

0,95-2,4 
0,5-7,5 

0,88-1,38 
1,8-6,4 
0,5-2,5 
29-40 
0,10 
0,06 

- 
57 
136 

 

 

2.3 Budidaya tanaman talas 
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Tanaman talas dapat ditanam terus-menerus sepanjang tahun dengan syarat air cukup 

tersedia selama pertumbuhannya. Curah hujan yang dikehendaki sekitar 2000 mm/tahun dengan 

kelembapan udara sekitar 50 - 90%. Tanaman talas sangat adaptif terhadap naungan, walaupun 

lebih menyukai penyinaran matahari secara langsung. Berdasarkan kelas kesesuaian lahan, maka 

syarat penggunaan lahan untuk budidaya tanaman talas ialah : daerah dengan suhu rata-rata 

berkisar antara 25-32oC, nilai  pH H2O  berkisar antara 5,5 – 6,5, drainase baik sampai agak 

terhambat, tekstur agak halus – sedang (lempung berliat, lempung liat berpasir dan lempung liat 

berdebu),  KTK liat > 16, kejenuhan basa > 35%, C-organik > 0,8%, dan kemiringan < 3 % 

(Balai Penelitian Tanah, 2003 dalam Suminarti, 2008). 

       Bahan tanam yang digunakan berupa anakan yang diperoleh dari pertumbuhan 

sebelumnya yang berasal dari anakan kedua atau ketiga dari pertanaman talasan. Setelah dipisah 

dari induknya, anakan disimpan di tempat yang lembab sebelum ditanam. Bibit yang baik 

dijadikan sebagai bahan tanam apabila telah terbentuk 2-3 lembar daun. Penanaman sebaiknya 

dilakukan pada awal musim hujan dengan meletakkan bibit tegak lurus di tengah-tengah lubang 

tanam, kemudian ditutup sedikit dengan tanah. Pada umumnya tanaman talas ditanam pada 

kedalaman 10-15 cm. Penanaman yang dangkal kurang memberikan hasil yang baik. Pada 

umumnya tanaman talas jarang dipupuk. Jarak tanam yang digunakan adalah 75cm x 45 cm. 

Tanaman talas hanya dipupuk dengan pupuk organik dan itupun jarang dilakukan. 

         Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan dan pembumbunan. Penyiangan dilakukan 

pada saat tanaman berumur 1 bulan setelah tanam dengan tujuan agar tanaman bebas dari 

gangguan gulma yang dapat menjadi pesaing dalam penyerapan unsur hara.  Sedangkan 

pembumbunan bertujuan untuk menutup pangkal batang dan perakaran tanaman bagian atas agar 

tanaman lebih kokoh dan tidak mudah roboh. Pembumbunan dilakukan bersamaan dengan 

penyiangan.  

Aplikasi pupuk organik dilakukan pada saat pengolahan tanah dengan meletakkannya  

pada setiap lubang tanam. Sedangkan pupuk N dan K diaplikasikan secara bertahap, 1/3 bagian 

diberikan pada saat tanam yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan awal daun, dan sisanya 

(2/3 bagian) diberikan pada saat tanaman telah berumur  1 bulan setelah tanam yang bertujuan 

untuk memacu proses pembesaran umbi. Pupuk diberikan secara melingkar dengan jarak 7 cm 

dari tanaman (Onwueme, 1978).  
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Penyiraman hanya tergantung pada air hujan, walaupun untuk mencapai hasil yang tinggi 

diperlukan air dalam jumlah yang besar dan harus selalu tersedia selama pertumbuhannya ( 

Biotrop, 2007; Doku, 2003  ; Rubatzky, 1999 dalam Suminarti, 2008). 

          Panen dilaksanakan apabila telah mencapai umur antara 6 – 9 bulan yang ditandai dengan 

menguningnya daun. Panen yang baik dilakukan pada musim kering.  Pemanenan dilakukan 

secara manual yaitu  dengan menggali tanah di sekeliling tanaman, kemudian melepaskan umbi 

anak dari induknya. Tanah bekas galian ditimbunkan kembali pada tanaman dan dapat dipanen 

kembali setelah 3 – 4 bulan  (Rukmana, 1998). 

2.4 Pertumbuhan dan perkembangan tanaman talas 

Pertumbuhan vegetatif cepat terjadi pada 4 – 6 bulan pertama setelah tanam, dan pada 

saat itu dicapai kanopi daun penuh. Perkembangan jumlah daun membutuhkan  beberapa waktu. 

Daun yang tumbuh awal, yaitu dari saat membuka hingga mengalami senescense diperlukan 

waktu antara 40 – 45 hari setelah tanam, sedangkan daun yang tumbuh lebih belakangan terjadi 

antara umur 55 – 80 hari setelah tanam. Daun berkembang  hingga pertengahan periode 

pertumbuhan, kemudian berkurang dengan bertambahnya umur tanaman (Gambar 5). Aktivitas 

fotosintesis rata-rata daun  meningkat terus hingga hari ke 15, kemudian tetap pada puncaknya 

selama 10 hari dan kemudian menurun  secara perlahan hingga proses senescence terjadi. 

Awalnya, ukuran tiap daun secara berurutan makin membesar hingga pertengahan periode 

pertumbuhan, kemudian ukuran daun selanjutnya mulai berkurang. Indeks luas daun meningkat 

dengan penambahan pupuk nitrogen dan juga jarak tanam semakin rapat. Tanaman yang 

ternaungi umumnya memiliki luas daun yang lebih besar untuk mengkompensasi rendahnya 

aktivitas fotosintesis. Terdapat sekitar 5-6 daun yang berfungsi selama sebagian besar periode 

pertumbuhan. Jumlah daun keseluruhan sekitar 20 helai. Kormus terbentuk mulai umur 3 – 5 

bulan setelah tanam, dan pembesarannya berlanjut hingga panen ( Rubatzky, 1999). 
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Gambar 5. Pola perkembangan jumlah dan indeks luas daun pada tanaman talas (Rubatzky, 
1999) 

 
2.5 Pengaruh pemberian N dan K pada pertumbuhan dan hasil tanaman 

 Hasil suatu tanaman merupakan fungsi dari pertumbuhan, dan pertumbuhan yang baik 

dapat dicapai apabila kondisi lingkungan dimana tanaman tersebut tumbuh dapat mendukung 

proses pertumbuhan tersebut. Pada dasarnya faktor lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 

bagian, yaitu : 1) lingkungan diatas tanah yang mencakup sinar matahari, CO2, dsb yang 

merupakan faktor lingkungan yang tidak dapat diperbaharui dan 2) Lingkungan dibawah tanah 

yang terdiri dari unsur hara dan air yang merupakan faktor yang dapat diperbaharui (Sitompul 

dan Guritno, 1995 dalam Suminarti, 2008). Sehubungan dengan hal tersebut apabila tanah 

berperan sebagai tempat tegaknya tanaman mengalami kekurangan salah satu atau beberapa 

unsur yang berperan dalam menopang proses pertumbuhan tanaman, maka dapat diperbaiki 

melalui pemupukan. Pemupukan yang baik dan benar apabila mengacu pada besarnya tingkat 

ketersediaan unsur hara yang ada di dalam tanah baik dalam jumlah maupun jenisnya serta 

besarnya unsur hara yang telah diambil oleh tanaman (Suminarti, 2008).  

Tanaman talas adalah satu diantara beberapa kelompok tanaman umbi-umbian yang 

cukup responsif terhadap pemberian N dan K. Hal ini sangat terkait dengan peran unsur N yang 

cukup penting bagi tanaman, diantaranya adalah sebagai penyusun protein melalui 

penggabungan asam amino. Namun demikian perlu diketahui bahwa pembentukan protein tidak 

akan dapat berlangsung tanpa adanya ketersediaan karbohidrat yang cukup yang dihasilkan dari 

proses fotosintesis (Tjondronegoro, 1981 dalam Suminarti, 2008). Sementara proses fotosintesis 

tidak akan dapat berlangsung secara baik apabila kandungan klorofilnya rendah, sementara 

klorofil berperan sebagai pengabsorbsi cahaya. Oleh karena itu apabila tanaman mengalami 



 11

defisiensi N sebagai akibat rendahnya kandungan N pada tanah, dapat berdampak pada 

terhambatnya sintesis karbohidrat, sedangkan karbohidrat sederhana yang dihasilkan tersebut 

berperan dalam pembentukan daun, batang, akar, umbi serta sistem organ yang lain melalui 

pemisahannya menjadi lemak, asam nukleat, protein dan molekul organik lainnya. Namun 

demikian, untuk tanaman yang mengalami kelebihan N menyebabkan tanaman menjadi lemah 

sehingga mudah terserang hama dan penyakit yang pada akhirnya akan berdampak pada 

rendahnya hasil yang diperoleh (Onwueme, 1978 dalam Suminarti 2008). Diambil dari hasil 

penelitian Suminarti (1994) pada tanaman ubi jalar dapat dilaporkan bahwa rata-rata jumlah daun 

yang dihasilkan oleh tanaman yang tanpa dipupuk N nyata lebih sedikit bila dibandingkan 

dengan tanaman yang dipupuk N hingga dosis 202,5 kg N ha-1 (Tabel 2). Namun demikian, 

peningkatan jumlah daun tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pada komponen hasil yang 

meliputi diameter umbi, panjang umbi dan bobot kering umbi per tanaman  (Tabel 2).  

Tabel 2. Rata –rata jumlah daun,  jumlah umbi, panjang umbi, diameter umbi dan bobot  kering 
umbi per tanaman pada berbagai dosis  pemupukan N (Suminarti, 1994). 

Dosis N 
(kg N ha-1) 

Jumlah 
daun/tan 

Jumlah 
umbi/tan 

Panjang 
umbi/tan 

(cm) 

Diameter 
umbi/tan 

(cm) 

Bobot kering 
umbi/tan (g) 

0 
67,5 
135,0 
202,5 

169,33 a 
293,67 b 
344,67 c 
378,33 d 

3,33 a 
4,58 a 
4,92 a 
5,08 a 

 

7,45 a 
8,83 a 
15,11 c 
12,10 b 

4,90 a 
5,01 a 
6,81 b 
5,37 a 

85,74 a 
100,48 ab 
138,40 d 
109,72 c 

 

 Sebagian besar tanaman menyerap N dalam bentuk ion nitrat (NO3
-) karena ion ini berada 

dalam larutan tanah sehingga mudah tersedia bagi tanaman, walaupun disisi lain ion nitrat juga 

mudah tercuci oleh aliran air maupun hilang melalui proses volatilisasi. Nitrogen juga dapat 

tersedia dalam bentuk ion ammonium (NH4+), akan tetapi bentuk ini lebih sukar tersedia bagi 

tanaman karena terikat oleh koloid tanah, sehingga mempunyai sifat sukar tercuci oleh aliran air. 

Umumnya N diberikan dalam bentuk urea dengan kandungan N sebesar 45%, karena kandungan 

N yang cukup tinggi tersebut menyebabkan pupuk urea ini besifat higroskopis sehingga mudah 

mengikat air yang menyebabkan pupuk tersebut mudah larut, bereaksi cepat dan mudah 

menguap dalam bentuk amoniak. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kehilangan N yang lebih 

besar seyogyanya pupuk diberikan secara terpisah sesuai dengan tingkat kebutuhan tanaman. 

Pada tanaman talas, pupuk N ini diberikan dua kali yaitu pada saat tanam yang berfungsi untuk 
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memacu pertumbuhan awal daun dan kedua, diberikan pada saat tanaman berumur 3 bulan yang 

berfungsi untuk memacu proses pembesaran umbi  (Novizan, 2003 ; Onwueme, 1978  dalam 

Suminarti, 2008).  

 Selain pupuk N, tanaman talas juga sangat memerlukan pupuk kalium. Kalium ialah 

unsur hara yang diserap tanaman dalam jumlah mendekati atau bahkan melebihi jumlah nitrogen, 

contohnya pada tanaman umbi-umbian. Walaupun kalium ditemukan dalam jumlah banyak 

didalam tanah, tetapi hanya sebagian kecil yang tersedia bagi tanaman yaitu yang larut dalam air 

atau dapat dipertukarkan. Ketersediaan unsur kalium didalam tanah dibedakan menjadi dua 

bentuk yaitu dalam bentuk 1) tidak tersedia bagi tanaman, 2) tersedia bagi tanaman dalam bentuk 

ion K+ dalam larutan tanah dan dapat dipertukarkan (Hakim, 1998 dalam Suminarti, 2008). 

Ketersediaan unsur K dalam tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bahan organik tanah, 

pH tanah, aerasi, kelembaban tanah dan ion lain dalam tanah. Kalium diserap oleh tanaman 

dalam jumlah cukup tinggi dalam bentuk ion K+ terutama pada tanaman umbi-umbian 

(Ismunadji, 1989 dalam Suminarti, 2008). Mekanisme pergerakan kalium ke permukaan akar 

melalui tiga cara yaitu intersepsi akar, aliran massa (mass flow) dan difusi. Pada intersepsi akar 

terjadi pertukaran langsung unsur hara ke dalam akar dengan kontak langsung sehingga semakin 

banyak akar yang bersentuhan dengan hara maka semakin banyak unsur hara yang diserap. 

Mekanisme kedua ialah aliran massa, air bergerak ke akar akibat adanya transpirasi sehingga 

ion-ion yang jauh dari jangkauan akar akan terangkut. Sedangkan difusi terjadi karena adanya 

selisih konsentrasi yang terjadi disekitar akar (Hakim, 1998 dalam Suminarti, 2008). Kalium 

pada tanaman talas berperan dalam memacu proses pembentukan dan perkembangan umbi. Hal 

ini sangat terkait dengan peran K dalam membantu proses membuka dan menutupnya stomata 

melalui perannya sebagai linarut. Akibat banyaknya linarut (ion K+) yang terdapat dalam sel 

penjaga menyebabkan meningkatnya tekanan turgor sel dan meningkatnya sel turgor inilah yang 

akan memacu proses membuka stomata. Disamping peran diatas, kalium juga berperan dalam 

memacu translokasi asimilat dari source ke sink serta berperan dalam pembentukan dinding sel 

yang berfungsi untuk menjaga tetap tegaknya tanaman. Mengingat bahwa bahan utama penyusun 

dinding sel adalah selulosa, sedangkan selulosa ialah molekul makro yang panjang yang 

berstruktur serat yang agak kaku dan tidak larut dalam air, maka apabila tanaman mengalami 

kelebihan K sebagai akibat penambahan K, khususnya pada tanaman talas, menyebabkan umbi 

yang dihasilkan mempunyai kandungan serat yang lebih tinggi daripada kadar patinya  
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(Tjondronegoro et al., 1981; Onwueme, 1978 dalam Suminarti, 2008). Diambil dari hasil 

penelitian Vera  (2008) pada tanaman ubi jalar var. Sari yang ditanam di lahan kering Jatikerto 

dapat disimpulkan bahwa tanaman yang dipupuk kalium pada dosis 150 kg KCl ha-1, kadar serat 

yang dihasilkan cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk kalium 

dengan dosis 100 maupun 50 kg KCl ha-1, masing – masing sebesar 5,80% ; 5,64% dan 5,11%.   

 Umumnya kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+. Unsur ini bersifat 

higroskopis sehingga mudah larut. Oleh karena itu pemberiannya sebaiknya dilakukan secara 

terpisah. Pada tanaman talas pupuk K diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat tanam yang 

bertujuan untuk menopang tegaknya tanaman dan yang ke-2 diberikan pada saat tanaman 

berumur 1 bulan setelah tanam yang bertujuan untuk memacu perkembangan umbi. Diambil dari 

hasil penelitian Armita (2008) pada tanaman ubi jalar var. Sari yang ditanam di lahan kering 

Jatikerto dapat dilaporkan bahwa untuk tanaman yang diberi kalium dengan proporsi 0 : 1/3 : 

2/3, bobot umbi/ha yang dihasilkan nyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman yang 

dipupuk kalium dengan proporsi 1/3 : 2/3 : 0 dan 2/3 : 0 : 1/3, masing-masing sebesar 14,87 ton 

ha-1; 13,28 ton ha-1 dan 13,97 ton ha- 1.  Waktu yang digunakan untuk aplikasi pupuk pada 

penelitian tersebut adalah bersamaan dengan waktu tanam, tanaman berumur 7 hst dan tanaman 

berumur 21 hst.  Mengingat hingga saat ini belum ada pedoman yang baku tentang dosis pupuk 

yang digunakan pada tanaman talas, maka untuk mengantisipasi agar pupuk yang diberikan tidak 

mengalami kekurangan ataupun kelebihan, maka pemberiannya sebaiknya didasarkan pada 

besarnya pengambilan K oleh tanaman, yaitu sebesar 165 kg K2O ha-1. Umumnya pupuk K yang 

digunakan berupa pupuk KCl (Novizan, 2003 ;  Susan John, 2006 dalam Suminarti, 2008).  

Menurut Adisarwanto (2004) kondisi kesuburan dan jenis tanah, iklim, serta cara 

budidaya tanaman merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mempengaruhi ketersediaan dan tingkat serapan hara kalium oleh tanaman. Faktor tanah yang 

berpengaruh adalah jumlah, perbandingan dan tipe liat, kadar C-organik tanah, kelembaban tanah 

atau sistem drainase, serta pH tanah. Sedangkan faktor iklim yang paling penting adalah jumlah 

dan distribusi curah hujan selama semusim. Unsur hara K akan banyak hilang tercuci akibat 

curah hujan yang tinggi. Apabila kelembaban tanah yang tinggi diikuti suhu udara yang tinggi, 

akan meningkatkan proses pelapukan serta penurunan ketersediaan hara K, Ca dan Mg. 

Kelembaban tanah dan suhu optimal sangat dibutuhkan untuk melepaskan kalium dari jerapan 

mineral tanah agar dapat menambah ketersediaan hara K untuk diserap oleh tanaman. Selain itu, 
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faktor cara budidaya tanaman pada waktu tanam yang tepat dan populasi tanaman optimum juga 

sangat membantu ketersediaan hara K. Pola tanam intensif (tiga kali panen selama setahun), 

dapat memperbesar jumlah hara kalium yang terangkut lewat brangkasan tanaman yang dipanen 

sehingga memperkecil ketersediaan hara K. 



3. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan waktu penelitian

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Januari 2008 - Juni 2009 di Kebun percobaan 

Universitas Brawijaya, di Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yang 

merupakan salah satu bentuk lahan kering, terletak pada ketinggian 303 m dpl. Jenis tanah adalah 

alfisol bertekstur lempung liat berdebu dengan komposisi pasir 18%, debu 47% dan liat 35%. 

Curah hujan sekitar 100 mm/ bln dan nilai pH tanah berkisar antara 5,5-6,7.

3.2 Alat dan bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : timbangan analitik, leaf area meter 

(LAM), oven, cangkul, gembor dan peralatan analisis kadar pati dan kadar serat. Bahan yang 

digunakan meliputi bibit tanaman talas yang telah terbentuk 1 helai daun, pupuk KCl (60% 

K2O), pupuk urea (45% N) dan pupuk SP-36 (36% P2O5). Pestisida yang digunakan ialah 

insektisida Decis, Furadan 3 G, Regent 0,3 G, Winder 100 EC dan fungisida Antracol 70 WP, 

Dithane. 

3.3 Metode penelitian

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok Sederhana, yang terdiri dari lima 

perlakuan dan sebagai perlakuan adalah kombinasi pupuk N,K dalam % rekomendasi. Perlakuan 

tersebut adalah :

P0 : 0 % N, 0% K dari dosis rekomendasi (tanpa pupuk N,K)

P1 : 50 % N, 50% K dari dosis rekomendasi (138,89 kg urea ha-1 dan 137,50 kg KCl ha-1 )

P2 : 100 % N, 100% K dari dosis rekomendasi (277,78 kg urea ha-1 dan 275,00 kg KCl ha-1 )

P3 : 150 % N, 150% K dari dosis rekomendasi (416,67 kg urea ha-1 dan 412,50 kg KCl ha-1 )

P4 : 200 % N, 200% K dari dosis rekomendasi (555,56 kg urea ha-1 dan 550,00 kg KCl ha-1 )

Persentase rekomendasi N (%) adalah adalah 125 kg N ha-1 dan K (%) rekomendasi 

adalah 165 kg K2O ha-1. Percobaan diulang 3 kali, sehingga terdapat 15 unit perlakuan. Denah 

percobaan disajikan dalam Lampiran 1, sedangkan denah pengambilan tanaman contoh disajikan 

dalam Lampiran 2.

3.4 Pelaksanaan penelitian
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3.4.1 Persiapan media tanam 

Analisa tanah dilakukan sebelum percobaan dilaksanakan yang berfungsi untuk 

mengetahui besarnya kandungan unsur hara awal dalam tanah, kemudian dilakukan pengukuran 

luas lahan yang digunakan yaitu seluas 329,375 m2  yang terinci dalam panjang 21,25 m dan 

lebar 15,5 m yang terdiri dari 15 petak percobaan. Setiap petak percobaan berukuran 18,23 m2

yang terinci menjadi lebar 2,70 m dan panjang 6,75 m yang berisi 54 tanaman. Pengolahan tanah 

dilakukan setelah pemetakan selesai dan tanah hasil olahan dibiarkan selama 1 minggu sebelum 

kegiatan penanaman dilakukan.

3.4.2 Penanaman

Sebelum bibit ditanam, dilakukan pengaturan jarak tanam yaitu 75 cm (antar baris) dan 

45 cm (dalam baris). Kemudian dilakukan pembuatan lubang tanam. Bersamaan dengan 

pembuatan lubang tanam dilakukan pula aplikasi bahan organik yang berupa pupuk kandang

dengan dosis 300 g/lubang tanam serta furadan 3G sebanyak 3 g/lubang tanam yang bertujuan 

untuk mengantisipasi serangan ulat tanah. Bibit diperoleh dari tanaman induk sebelumnya yang 

telah terbentuk 1 helai daun. Sebelum bibit ditanam, daun dipangkas lebih dahulu yang bertujuan 

untuk mengendalikan tingginya tingkat evapotranspirasi tanaman maupun untuk memacu 

terbentuknya daun awal pada tanaman. Bibit ditanam pada kedalaman 10 cm yang diletakkan 

ditengah-tengah lubang tanam kemudian ditutup dengan tanah halus.  

3.4.3 Pemupukan

Pupuk yang diberikan berupa pupuk Phospat sebanyak 60 kg P2O5 ha-1 yang 

diaplikasikan pada awal tanam seluruh dosis. Sedangkan pupuk Kalium dan Nitrogen diberikan 

secara bertahap. Tahap pertama diberikan pada awal setelah tanam sebanyak 1/3 bagian dan 

tahap kedua diberikan pada saat tanaman berumur 1 bulan setelah tanam sebanyak 2/3 bagian. 

Pupuk diberikan dengan cara di tugal di sekitar tanaman. Perhitungan kebutuhan pupuk disajikan 

dalam Lampiran 3.

3.4.4 Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman,  penyiangan, pembumbunan, 

pengairan serta pengendalian hama dan penyakit.

a. Penyulaman
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Penyulaman tanaman dilakukan terhadap tanaman yang pertumbuhannya tidak normal 

atau mati. Penyulaman dilakukan pada saat tanaman berumur 7 hari setelah tanam dengan cara 

mencabut tanaman yang mati dan menanam kembali dengan anakan tanaman talas yang baru.

b. Penyiangan

Penyiangan dilakukan pada saat tanaman telah berumur 1 bulan setelah tanam yang 

bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma yang dapat menjadi pesaing bagi tanaman 

dalam penyerapan unsur hara dan air. Penyiangan dilakukan setiap satu bulan sekali.

c. Pembumbunan

Pembumbunan bertujuan untuk menutup pangkal batang dan perakaran tanaman bagian 

atas agar tanaman lebih kokoh dan tidak mudah roboh, untuk mengurangi jumlah anakan yang 

tumbuh yang dapat menjadi pesaing bagi tanaman induk, pembumbunan dilakukan bersamaan 

dengan penyiangan yaitu dengan cara meninggikan tanah yang berada disekitar pangkal 

tanaman.

d. Pemangkasan 

Tujuan dari pemangkasan daun adalah untuk memutuskan siklus hidup hama dan 

penyakit pada tanaman talas. Untuk  mendapatkan hasil umbi yang optimal sebaiknya 

pemangkasan daun dilakukan yaitu dengan memangkas daun-daun tua dan menyisakan 

sekurang-kurangnya 4 daun termuda. Pemangkasan dilakukan 3 kali yaitu pada umur 3, 4 dan 5 

bulan.

e. Pengurangan anakan

Pengurangan anakan bertujuan agar anakan tersebut tidak menjadi tanaman talas baru 

yang akan menjadi pesaing tanaman induk dalam memperebutkan unsur hara maupun tempat

sehingga umbi pada tanaman induk ukurannya akan lebih kecil dan hasil per hektarnya akan 

berkurang. 

f. Pengendalian Hama dan Penyakit

Jenis hama yang umum menyerang tanaman talas selama percobaan berlangsung :

1. Ulat grayak (Spodoptera litura) : ulat grayak umumnya menyerang daun, daun yang terserang 

oleh kelompok ulat yang masih kecil akan kehilangan lapisan epidermisnya sehingga menjadi 
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transparan dan akhirnya kering. Ulat yang lebih besar akan tersebar dan masing-masing makan 

daun. Pengendalian dengan menggunakan insektisida Decis dengan dosis 0,5-1 ml/liter air.

2. Ulat Heppotion calerino : ulat yang berukuran besar dan sangat rakus yang dapat memakan 

seluruh helai daun, bahkan populasi tinggi dapat memakan pelepah daun juga sehingga tanaman 

menjadi gundul. Pengendalian yaitu dengan mengambil dan memusnahkan ulat tersebut selain 

itu juga dengan menggunakan insektisida Decise, Winder 100 EC dan Regent 0,3 G (10-15 

kg/ha). 

3. Aphis sp (kutu daun), kutu daun biasanya hidup bergerombol pada pucuk atau daun-daun 

muda. Gejala serangan yang dapat diamati adalah pertumbuhan daun terhambat dan abnormal. 

Pengendalian dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan (sanitasi) kebun, memangkas dan 

memusnahkan bagian tanaman yang terserang berat, disemprot dengan insektisida Decise 2,5 

EC, Winder 100 EC dan Regent 0,3 G. 

Sedangkan untuk penyakit yang menyerang tanaman talas ialah penyakit hawar daun  

(late blight) adalah cendawan (jamur) Phytopthora colocasia Rac. Gejala serangan penyakit ini 

adalah mula-mula timbul bercak-bercak bulat kecil berdiameter 1 cm-2 cm dan berwarna kuning 

pada daun, kemudian berubah menjadi cokelat sampai kehitam-hitaman. Serangan berat 

menyebabkan busuk daun, kemudian pembusukan menjalar pada tangkai daun sampai umbi. 

Pengendalian penyakit hawar daun dilakukan dengan cara memangkas (memotong) bagian 

tanaman yang sakit berat dan aplikasi fungisida Antracol 70 WP dan Dithane. Jenis hama dan 

penyakit yang menyerang tanaman talas dimulai saat tanaman talas tersebut berumur 2 bulan 

sampai dengan 4 bulan. Jenis hama yang menyerang pertama ialah Aphis sp (kutu daun) 

kemudian diikuti dengan ulat grayak,ulat Heppotion calerino. Sedangkan untuk penyakitnya 

ialah penyakit hawar daun  (late blight) .Untuk penyemprotan fungisida dan insektisida 

dilakukan 4-6 hari sekali.

g. Panen

Panen dilakukan pada saat sebagian besar daun telah menguning saat tanaman telah 

berumur 6 bulan, pemanenan dilakukan dengan cara menggali tanah di sekeliling tanaman, 

kemudian melepaskan umbi anak dari induknya. Tanah bekas galian ditimbun kembali pada 

tanaman dan dapat dipanen kembali setelah 3-4 bulan.
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3.5 Pengambilan data

Pengambilan data diakukan secara destruktif yaitu dengan cara mengambil 2 tanaman 

contoh untuk setiap perlakuan yang dilakukan pada saat tanaman berumur 35, 70, 105, 140 hari 

setelah tanam dan pada saat panen (175 hari setelah tanam). Karakter tanaman yang diamati 

meliputi perkembangan tanaman, komponen hasil dan kualitas umbi.

Komponen perkembangan tanaman  meliputi :

1. Jumlah daun, dengan kriteria daun telah membuka sempurna

2. Luas daun, diukur dengan menggunakan Leaf Area Meter untuk daun-daun yang telah 

membuka sempurna.

3. Bobot segar tanaman bagian atas tanah

4. Bobot segar tanaman bagian bawah tanah

5. Bobot segar total tanaman

6. Bobot kering total tanaman, diperoleh dengan cara menimbang seluruh bagian tanaman 

yang telah dioven pada suhu 810 C hingga diperoleh bobot yang konstan.

Analisis Pertumbuhan Tanaman meliputi 

1. Laju pertumbuhan relatif (LPR), Laju Pertumbuhan Relatif menunjukkan peningkatan 

bobot kering dalam suatu interval waktu dalam hubungannya dengan berat asal. Menurut 

Gardner, Pearce dan Mitchell (1991), LPR dicari dengan rumus:

LPR (g/g/hari)  = 
12

12

TT

WLnWLn




dimana :     W2     = bobot kering total tanaman pada T2 (g)

      W1      = bobot kering  total tanaman pada T1 (g)

        T2     = waktu pengamatan ke-2 (hari)

T1     = waktu pengamatan ke-1 (hari)

2. Rasio pucuk akar (S/R atau shoot-root ratio) menunjukkan perbandingan pertumbuhan 

ujung dan pertumbuhan akar yang berhubungan dengan pertumbuhan dan bobot kering 

tanaman. Menurut Gardner dan Pearce (1991), rasio S-R dihitung dengan rumus:

                      
                                  bobot segar tanaman bagian atas tanah (g/tanaman)

Rasio S-R =   
bobot segar tanaman bagian bawah tanah (g/tanaman)
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Komponen hasil meliputi :

1. Jumlah umbi/tanaman dihitung seluruh umbi yang terbentuk

2. Bobot basah umbi/tanaman, ditimbang seluruh umbi yang terbentuk

3. Bobot kering umbi/tanaman, diperoleh dengan cara menimbang seluruh umbi yang telah 

dioven pada suhu 850-1050 C hingga diperoleh bobot yang konstan.

4. Hasil umbi (ton ha-1) dilakukan dengan mengkonversi hasil panen dari petak panen (g/m2) 

menjadi ton ha-1.

Kualitas umbi meliputi :

1. Pengukuran kadar serat dan kadar pati umbi dengan menggunakan metode krochmal dan 

kilbride.

2. Pengukuran kadar gula reduksi (%)

Pengamatan komponen penunjang meliputi :

1. Analisis tanah awal yang meliputi N, K, C-organik, dan pH tanah yang dianalisis di 

Laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

2. Analisis tanah tengah (setelah aplikasi pupuk N,K) yang dianalisis di Laboratorium 

Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

3. Analisis tanah setelah panen yang meliputi unsur N dan K yang dianalisis di 

Laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

4. Kandungan klorofil a dan b daun dengan menggunakan alat spektrofotometer yang 

dilaksanakan pada 110 hst.

5. Data klimatologis setempat (wilayah Jatikerto) selama percobaan berlangsung yang 

meliputi data curah hujan dan evaporasi yang didapat dari stasiun pembantu Karangkates.

3.6 Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam (uji F) pada taraf p = 0,05 yang bertujuan untuk mengetahui nyata tidaknya 

pengaruh dari perlakuan, dan apabila hasilnya nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNT pada 

taraf p = 0,05 untuk mengetahui perbedaan diantara perlakuan. 
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Sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pemupukan N, K terhadap 

hasil umbi dan kualitas umbi dilakukan analisis regresi. 

3.6 Analisis usaha tani 

Analisis usaha tani dimaksudkan untuk mengetahui B/C ratio atau persentase banyaknya 

keuntungan bila dibandingkan dengan total biaya produksi yang meliputi biaya sewa lahan, bibit, 

pupuk, pemulsaan, insektisida, pengolahan tanah dan biaya tenaga kerja.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 4.1 Hasil 

4.1.1 Komponen pertumbuhan  

1. Jumlah Daun 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemupukan N,K berpengaruh 

nyata terhadap variabel jumlah daun pada umur 35, 70 dan 140 hst (Lampiran 12). Rata-

rata jumlah daun akibat pemupukan N,K disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata jumlah daun akibat pemberian pupuk N dan K pada berbagai umur 
pengamatan.  

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

  
35 70 105 140 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
     

0% N, 0% K 3,50   a  3,83  ab 4,83 5,67  a 
 50% N, 50% K 5,17   c 5,17  c 5,50 5,67  a 

 100% N, 100% K  3,83   ab 3,50  a 4,50 6,50  b 
 150% N, 150% K  4,83   bc 5,00  c 5,00 6,67  b 
 200% N, 200% K  4,67   bc   4,83   bc 5,00 5,67  a 

BNT 5% 1,07 1,13 tn 0,49 
Keterangan:  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada umur pengamatan yang sama  

menunjukkan tidak berbeda  nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p= 0.05, hst: hari setelah 
tanam, tn: tidak nyata. 

 
Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pengaruh nyata pemupukan N,K 

terhadap variabel jumlah daun terjadi pada umur 35 hst, 70 hst dan 140 hst. Pada umur  

pengamatan 35 hst diperoleh hasil bahwa tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 50%, 

jumlah daun yang dihasilkan nyata lebih banyak bila dibandingkan dengan tanaman yang 

tanpa dipupuk N,K (kontrol) maupun yang dipupuk N,K dengan dosis 100%. Namun 

demikian, tanaman yang dipupuk 50%, rata-rata jumlah daun yang dihasilkan tidak 

berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 150% dan 200%.  

Pada umur pengamatan 70 hst dapat dijelaskan bahwa pada tanaman yang 

dipupuk N,K dengan dosis 50%, jumlah daun yang dihasilkan nyata lebih banyak bila 

dibandingkan dengan tanaman yang tanpa dipupuk N,K (kontrol) maupun yang dipupuk 

N,K dengan dosis 100%. Namun demikian, rata-rata jumlah daun yang dihasilkan oleh 
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tanaman yang dipupuk 50% tidak berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk N,K pada 

dosis 150% dan 200%.  

 Pada umur pengamatan 140 hst dapat diketahui bahwa pemupukan N dan K 

dengan dosis 50 % dan 200% serta yang tidak dipupuk N,K (kontrol) menghasikan 

jumlah daun yang tidak berbeda nyata dan nyata lebih rendah (sedikit) bila dibandingkan 

dengan tanaman talas yang dipupuk N, K dengan dosis 100% maupun 150%. 

2. Luas Daun 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemupukan N,K berpengaruh  

nyata terhadap luas daun pada umur 35, 105 dan 140 hst (Lampiran 12). Rata-rata luas 

daun akibat pemupukan N,K disajikan dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata Luas daun (cm2) akibat pemberian pupuk N dan K pada berbagai umur 
pengamatan.  

Perlakuan 
Rata-rata luas daun  (cm2) pada umur pengamatan (hst) 

  
35 70 105 140 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
     

0% N, 0% K 553,50  a 1511,83 2116,33  a 2433,33  a 
 50% N, 50% K   912,50  ab 2320,50 2431,50  b  2805,33  b 

 100% N, 100% K   967,33  ab 2602,00 2712,50  c 3144,83  c 
 150% N, 150% K 121,50  b 2217,83 3223,83  d 3303,15  c 
 200% N, 200% K 1392,67  b 1231,00 2856,33  c 2770,67   b 

BNT 5% 499,49 tn 170,55 261,60 
Keterangan:  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada umur pengamatan yang sama  

menunjukkan tidak berbeda  nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p= 0.05, hst: hari setelah 
tanam, tn: tidak nyata. 

 
 Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa untuk umur pengamatan 35 hst, 

tanaman yang dipupuk N,K pada prosentase 150% dan 200% N,K, luas daun yang 

dihasilkan tidak berbeda nyata dan nyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman 

yang tanpa dipupuk N,K. Walau demikian, untuk tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 

150% dan 200% luas daun yang dihasilkan tidak berbeda nyata dengan tanaman yang 

dipupuk N,K pada dosis 50% maupun 100% N,K. Peningkatan luas daun pada tanaman 

yang dipupuk N,K dengan dosis150% dan 200% sebesar 658 cm2 (118,88%) dan 839,17 

cm2 (151,61%) bila dibandingkan dengan tanaman yang tanpa dipupuk N,K (kontrol).  
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Pada umur pengamatan 105 hst diperoleh hasil bahwa tanaman yang tanpa 

dipupuk N,K luas daun yang dihasilkan paling rendah bila dibandingkan dengan 

perlakuan yang lain, sedangkan luas daun terluas didapatkan pada tanaman yang dipupuk 

N,K pada dosis 150% N,K. Peningkatan luas daun terjadi apabila dosis pupuk N,K juga 

ditingkatkan yaitu dari 0% N,K hingga menjadi 150% N,K dan peningkatan selanjutnya 

yaitu dari 150% N,K menjadi 200% N,K justru diikuti dengan penurunan luas daun 

secara nyata. Peningkatan luas daun dari tanaman yang tanpa dipupuk N,K (kontrol) akan 

bertambah sebesar  315,17 cm2 (14,89%); 596,17 cm2 (28,17%); 1107,50 cm2 (52,33%) ; 

740 cm2 (34,97%) jika pupuk N,K ditambahkan menjadi 50%, 100%, 150% dan 200%. 

Namun apabila pemupukan N,K dengan dosis 150% ditambah menjadi 200% maka akan 

diikuti oleh penurunan luas daun sebesar 367,50 cm2 (11,40%) 

 Pada umur pengamatan 140 hst tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 100% 

dan 150% N,K luas daun yang dihasilkan tidak berbeda nyata dan nyata lebih luas bila 

dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 50%, 200% maupun 

tanaman yang tanpa dipupuk N,K (kontrol). Tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 

50% dan 200% luas daun yang dihasilkan nyata lebih luas bila dibandingkan dengan 

tanaman yang tidak dipupuk N,K (kontrol), namun demikian tanaman yang dipupuk N,K 

dengan dosis 50% tersebut menghasilkan luas daun yang tidak berbeda nyata dengan 

tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 200%. Penambahan pupuk N,K sebesar 50% yang 

diawali dari 0% hingga menjadi 150% N,K, diikuti dengan pertambahan luas daun 

masing-masing sebesar 15,29% (372 cm2), 29,24% (711,50 cm2), 35,75% (869,82 cm2). 

Namun demikian penambahan pupuk N,K dari dosis 150% menjadi 200% diikuti dengan 

penurunan luas daun sebesar 21,88% (532,48 cm2). 

3. Bobot segar tanaman bagian atas tanah 
Pengaruh nyata pupuk N,K pada parameter bobot segar tanaman bagian atas tanah 

terlihat pada semua umur pengamatan (Lampiran 12). Rata-rata bobot segar tanaman 

bagian atas tanah akibat pemberian pupuk N,K disajikan dalam Tabel 5. 

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa pada umur pengamatan 35 hst 

dihasilkan bahwa tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 200% menghasilkan bobot segar 

tanaman bagian atas tanah lebih berat bila dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk 

N,K dengan dosis 50%, 100% maupun dengan tanaman yang tidak dipupuk N,K 
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(kontrol). Walau demikian, tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 200% 

menghasilkan bobot segar tanaman bagian atas tanah yang tidak berbeda nyata dengan 

tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 150%.  

Tabel 5. Rata-rata bobot segar tanaman bagian atas tanah (g) akibat pemberian pupuk N 
dan K pada berbagai umur pengamatan.  

Perlakuan 

Rata-rata Bobot segar tanaman bagian atas tanah (g)  
pada umur pengamatan (hst) 

  
35 70 105 140 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
     

0% N, 0% K 39,02  a 183,67  a 249,17  a 390,33  a 
 50% N, 50% K   66,25  ab 315,67  b   344,00  ab 368,17  a 

 100% N, 100% K   80,83  bc   291,17  ab 405,67  b 471,50  b 
 150% N, 150% K   96,00  cd 430,67  c 441,00  b 460,50  a 
 200% N, 200% K  114,17  d 200,33  a 442,83  b 476,42  b 

BNT 5% 29,55 113,96 112,92 42,80 
Keterangan:  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada umur pengamatan yang sama  

menunjukkan tidak berbeda  nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p= 0.05, hst: hari setelah 
tanam, tn: tidak nyata. 

 
Pada umur pengamatan 70 hst, tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 150% 

menghasilkan bobot segar tanaman bagian atas tanah paling berat bila dibandingkan 

dengan tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 50%, 100%, 200% maupun yang tanpa 

dipupuk N,K. Sedangkan untuk tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 50% 

menghasilkan bobot segar tanaman bagian atas tanah yang tidak berbeda nyata dan nyata 

lebih berat bila dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 200% 

maupun yang tanpa dipupuk N,K.  

Pada umur pengamatan 105 hst, diperoleh hasil  bahwa tanaman yang  dipupuk 

N,K dengan dosis 100%,150% dan 200% menghasilkan bobot segar tanaman bagian atas 

tanah yang tidak berbeda nyata bila dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk N,K 

dengan dosis 50% tetapi nyata lebih berat bila dibandingkan dengan tanaman yang tanpa 

dipupuk N,K (kontrol). Sedangkan untuk umur pengamatan 140 hst, diperoleh hasil 

bahwa tanaman yang tanpa dipupuk N,K maupun yang dipupuk N,K dengan dosis 50% 

dan 150%, bobot segar tanaman bagian atas tanah yang dihasilkan tidak berbeda nyata 

dan nyata lebih rendah 28,07% (103,33 g); 2,39% (11 g) dan 29,40% (108,25 g); 3,46% 

(15,92 g) bila dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 100% dan 
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200% N,K. Namun demikian untuk tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 100% dan 

200%, bobot segar bagian tanaman bagian atas tanah yang dihasilkan tidak berbeda 

nyata. 

4. Bobot segar tanaman bagian bawah tanah 

Pengaruh nyata pemupukan N,K pada parameter bobot segar tanaman bagian  

bawah tanah terlihat pada umur pengamatan ke- 35, 70 dan 175 hst (panen) (Lampiran 

12). Rata-rata bobot segar tanaman bagian bawah tanah akibat pemberian pupuk N,K 

disajikan dalam Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata bobot segar tanaman bagian  bawah tanah (g) akibat pemberian pupuk 
N dan K pada berbagai umur pengamatan.  

Perlakuan 

Rata-rata Bobot segar bagian bawah tanah (g) pada umur 
pengamatan (hst) 

  
35 70 105 140 175 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
      

0% N, 0% K 29,67  a 69,17   a 112,00 155,50 211,00  a 
 50% N, 50% K 46,67  b  96,50   b 152,50 246,67  304,67  bc 

 100% N, 100% K 47,50  b 102,33  b 111,67 221,67 321,33  c 
 150% N, 150% K 53,00  b  134,67  c 195,00 202,67 364,33  c 
 200% N, 200% K 77,08  c 79,83   a 173,00 197,17  211,78  ab 

BNT 5% 24,76   40,99 tn tn 93,04 
Keterangan:  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada umur pengamatan yang sama  

menunjukkan tidak berbeda  nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p= 0.05, hst: hari setelah 
tanam, tn: tidak nyata. 

 
 

Berdasarkan Tabel 6 dapat dijelaskan pada umur pengamatan 35 hst, tanaman 

yang diberi pupuk N,K dengan dosis 200% menghasilkan bobot segar tanaman bagian  

bawah tanah nyata paling tinggi bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan 

untuk tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 50% menghasilkan bobot segar tanaman 

bagian  bawah tanah yang nyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman yang 

tanpa dipupuk N,K (kontrol). Namun demikian untuk tanaman yang dipupuk N,K pada 

dosis 50% menghasilkan bobot segar tanaman bagian  bawah tanah yang tidak berbeda 

nyata bila dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 100% maupun 

150%. Penambahan pupuk N,K dari dosis pupuk N,K 50%,100%, 150% dan 200% 

diikuti dengan pertambahan bobot segar tanaman bagian bawah tanah masing-masing 

sebesar 17 g (57,30%); 17,83 g (60,09%); 23,33 g (78,63%); 47,41 g (159,79%). 
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Pada umur pengamatan 70 hst, diperoleh hasil bahwa bobot segar bagian bawah 

tanah pada tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 150% menghasilkan bobot segar 

tanaman bagian  bawah tanah yang nyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman 

yang dipupuk N,K pada dosis 50%, 100%, 200% maupun pada tanaman yang tanpa 

dipupuk N,K. Untuk tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 50% menghasilkan bobot 

segar tanaman bagian bawah tanah yang nyata lebih berat bila dibandingkan dengan 

tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 200% maupun tanpa dipupuk N,K, tetapi untuk 

tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 50% menghasilkan bobot segar tanaman bagian  

bawah tanah yang tidak berbeda nyata bila dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk 

N,K pada dosis 100%. 

Pada umur pengamatan 175 hst atau saat panen, diperoleh hasil bahwa tanaman 

yang dipupuk N,K dengan dosis 100% menghasilkan bobot segar tanaman bagian  bawah 

tanah yang nyata lebih berat bila dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk N,K pada 

dosis 200% maupun tanpa dipupuk N,K (kontrol). Namun demikian, untuk tanaman yang 

dipupuk N,K pada dosis 100% menghasilkan bobot segar tanaman bagian  bawah tanah 

yang tidak berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 50% maupun 

150% N,K. 

5. Bobot segar total tanaman 
 

Pengaruh nyata pemupukan N,K pada parameter bobot segar total tanaman 

terlihat pada semua umur pengamatan (Lampiran 12). Rata-rata bobot segar total tanaman 

akibat pemberian pupuk N,K disajikan dalam Tabel 7. 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa pengaruh nyata pemupukan N,K 

terhadap parameter bobot segar total tanaman terjadi pada semua umur pengamatan. Pada 

umur pengamatan 35 hst diperoleh hasil bahwa tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 

200% menghasilkan bobot segar total tanaman yang lebih berat bila dibandingkan dengan 

tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 50%, 100% maupun yang tidak dipupuk N,K 

(kontrol). Namun demikian, untuk tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 200% tidak 

berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 150%. 
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Tabel 7. Rata-rata Bobot segar total tanaman (g) akibat pemberian pupuk N dan K pada 
berbagai umur pengamatan.  

Perlakuan 

Rata-rata Bobot segar total tanaman (g) pada umur 
pengamatan (hst) 

  
35 70 105 140 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
     

0% N, 0% K 72,42  a 252,83  a 361,17  a 545,83  a 
 50% N, 50% K  112,92  ab 412,17  b   496,50  ab   614,83  ab 

 100% N, 100% K 128,33  b   393,50  ab    517,33  ab 693,17  b 
 150% N, 150% K   149,00  bc 565,33  c   636,00  b 663,17  b 
 200% N, 200% K 191,25  c   280,16  ab   615,83  b 673,58  b 

BNT 5% 53,21 147,45 164,40 90,53 
Keterangan:  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada umur pengamatan yang sama  

menunjukkan tidak berbeda  nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p= 0.05, hst: hari setelah 
tanam, tn: tidak nyata. 

 
 

Pada umur pengamatan 70 hst, diperoleh hasil bahwa tanaman yang tidak dipupuk 

N,K maupun yang dipupuk N,K pada dosis 100 dan 200% menghasilkan bobot segar 

total tanaman yang tidak berbeda nyata dan nyata lebih rendah bila dibandingkan dengan 

tanaman yang dipupuk N,K dengan 150%. Bobot segar total tanaman tertinggi 

didapatkan pada tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 150%. Penambahan pupuk N,K 

sebesar 100% yang diawali dari 0 hingga menjadi 150% N,K, diikuti dengan 

pertambahan bobot segar total tanaman masing-masing sebesar 159,34 g (63,02%), 

140,67 g (55,64%) dan 312,50 g (123,60%). Namun demikian penambahan dosis pupuk 

N,K dari 150% menjadi 200%, bobot segar total tanaman mengalami penurunan sebesar 

285,17 g (50,44%).  

Pada umur pengamatan 105 hst, diperoleh hasil bahwa bobot segar total tanaman 

pada tanaman yang tidak dipupuk N,K menghasilkan bobot segar total tanaman nyata 

lebih rendah bila dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 150% 

dan 200%. Namun demikian, untuk tanaman yang tidak dipupuk N,K menghasilkan 

bobot segar total tanaman tidak berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk N,K dengan 

dosis 50% dan 100%. 

Pada umur pengamatan 140 hst, diperoleh hasil bahwa bobot segar total tanaman 

pada tanaman yang tidak dipupuk N,K menghasilkan bobot segar total tanaman lebih 

rendah bila dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 100, 150 
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maupun 200%. Namun demikian, untuk tanaman yang tidak dipupuk N,K menghasilkan 

bobot segar total tanaman yang tidak berbeda nyata atau sama bila dibandingkan dengan 

tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 50%.  

6. Bobot kering total tanaman 
 

Pengaruh nyata pemupukan N,K pada variabel bobot kering total tanaman terlihat 

pada semua umur pengamatan (Lampiran 12). Rata-rata bobot kering total tanaman 

akibat pemberian pupuk N,K disajikan dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Rata-rata bobot kering total tanaman (g) akibat pengaruh dosis pupuk N dan K 
pada berbagai umur pengamatan.  

Perlakuan 

Rata-rata Bobot kering total tanaman (g) pada umur 
pengamatan (hst) 

  
35 70 105 140 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
     

0% N, 0% K 9,89    a 26,40    a 70,5    a 108,53  a 
 50% N, 50% K  26,42  bc   39,62   bc 110,67  b 157,85  b 

 100% N, 100% K     20,79  b    38,46    bc 112,49  b 169,32  b 
 150% N, 150% K  26,64  bc   48,18    c 122,58  b 159,10  b 
 200% N, 200% K 30,95  c   36,81    b 121,59  b 159,48  b 

BNT 5% 9,21 10,07 17,97 31,93 
Keterangan:  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada umur pengamatan yang sama  

menunjukkan tidak berbeda  nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p= 0.05, hst: hari setelah 
tanam, tn: tidak nyata. 

 
 

Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa pengaruh nyata pemupukan N,K 

terhadap parameter bobot kering total tanaman terjadi pada semua umur pengamatan. 

Pada umur pengamatan 35 hst, tanaman yang tidak dipupuk N,K (kontrol) menghasilkan 

bobot kering total tanaman nyata lebih rendah bila dibandingkan dengan perlakuan yang 

lain. Sedangkan untuk tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 200% menghasilkan 

bobot kering total tanaman yang nyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman 

yang dipupuk N,K dengan dosis 100% maupun yang tidak dipupuk N,K (kontrol). 

Namun demikian, untuk tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 200% menghasilkan 

bobot kering total tanaman yang tidak berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk N,K 

dengan dosis 50% maupun 150%. 
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 Pada umur pengamatan 70 hst, diperoleh hasil bobot kering total tanaman pada 

tanaman yang tidak dipupuk N,K rata-rata bobot kering total tanamannya nyata lebih 

rendah bila dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Tanaman yang dipupuk N,K 

dengan dosis 150% menghasilkan bobot kering total tanaman nyata lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 200% maupun dengan 

tanaman yang tidak dipupuk N,K (kontrol). Namun demikian, untuk tanaman yang 

dipupuk N,K dengan dosis 50% dan 100% menghasilkan bobot kering total tanaman 

yang tidak berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 150%. 

Pada umur pengamatan 105, diperoleh hasil bahwa kering total tanaman pada 

tanama yang tidak dipupuk N,K (kontrol) menghasilkan bobot kering total nyata lebih 

rendah bila dibandingkan dengan tanaman yang tanpa dipupuk N,K dengan dosis 50, 100, 

150 maupun 200%. Penambahan pupuk N,K sebesar 50% yang diawali dari 0 hingga 

menjadi 200% N,K, diikuti dengan pertambahan bobot kering total tanaman masing-

masing sebesar 40,17 g (56,98%) ; 41,99 g (59,56%) ; 52,03 g (73,80%) ; 51,09 g 

(72,47%). 

Pada umur pengamatan 140 diperoleh hasil bahwa kering total tanaman pada 

tanaman yang tidak dipupuk N,K (kontrol) menghasilkan bobot kering total nyata lebih 

rendah bila dibandingkan dengan tanaman yang tanpa dipupuk N,K dengan dosis 50, 100, 

150 maupun 200%. Penambahan pupuk N,K sebesar 50% yang diawali dari 0 hingga 

menjadi 200% N,K, diikuti dengan pertambahan bobot kering total tanaman masing-

masing sebesar 49,32 g (45,44%) ; 60,79 g (56,01%) ; 50,57 g (46,60%) ; 50,95 g 

(46,95%). 

4.1.2 Analisis pertumbuhan tanaman 

1. Laju pertumbuhan relatif 

Pemupukan N,K tidak berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan relatif 

(Lampiran 12). Rata-rata laju pertumbuhan relatif akibat pemberian N,K disajikan dalam 

Tabel 9. 
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Tabel 9. Rata-rata laju pertumbuhan relatif (g/g/hari) akibat pemberian pupuk N dan K 
pada berbagai umur pengamatan. 

 

Perlakuan 

Rata-rata Laju pertumbuhan relatif  pada umur 
pengamatan (hst) 

  
35-70 70-105 105-140 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
    

0% N, 0% K 0,038 0,028   0,012 
 50% N, 50% K 0,014  0,030   0,010 

 100% N, 100% K 0,018 0,030 0,012 
 150% N, 150% K 0,020 0,027   0,007 
 200% N, 200% K 0,006 0,034   0,008 

BNT 5% tn tn tn 
Keterangan:  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada umur pengamatan yang sama  

menunjukkan tidak berbeda  nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p= 0.05, hst: hari setelah 
tanam, tn: tidak nyata. 

 
 
2.Rasio pucuk akar (S/R atau shoot-root ratio) 

Pemupukan N,K tidak berpengaruh nyata terhadap rasio pucuk akar (Lampiran 

12). Rata-rata rasio pucuk akar akibat pemberian N,K disajikan dalam Tabel 10. 

Tabel 10. Rata-rata rasio pucuk akar akibat pemberian pupuk N dan K pada berbagai 
umur pengamatan. 

Perlakuan 
Rata-rata rasio pucuk akar  pada umur pengamatan (hst) 

  
35 70 105 140 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
     

0% N, 0% K 1,19 2,72 2,42 2,51 
 50% N, 50% K 1,50 3,41 2,26 1,50 

 100% N, 100% K 1,68 2,78 3,63 2,85 
 150% N, 150% K 1,94 3,25 2,35 2,69 
 200% N, 200% K 1,47 2,52 2,56 2,74 

BNT 5% tn tn tn tn 
Keterangan:  Hst: hari setelah tanam, tn: tidak nyata. 
 
 
4.1.3 Komponen hasil tanaman talas  

1. Jumlah umbi/tanaman 

Jumlah umbi/tanaman talas dipengaruhi oleh pemupukan N,K (Lampiran 12). 

Rata-rata jumlah umbi/tanaman akibat pemberian pupuk N,K disajikan dalam Tabel 11. 
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Tabel 11. Rata-rata jumlah umbi/tanaman akibat pemberian pupuk N dan K pada 
berbagai umur pengamatan. 

Perlakuan 

Rata-rata jumlah umbi/tanaman pada umur pengamatan 
(hst) 

  
105 140 175 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
    

0% N, 0% K 2,33     a 5,67    a   10,67  a 
 50% N, 50% K 12,33    c 15,67  b    21,67   bc 

 100% N, 100% K   5,17      ab 12,33  b         23,00  bc 
 150% N, 150% K  10,17    bc  10,83   ab   26,22  c 
 200% N, 200% K       11,33    c 11,46  b    16,78  ab 

BNT 5% 5,52 5,79 8,78 
Keterangan:  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada umur pengamatan yang sama  

menunjukkan tidak berbeda  nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p= 0.05, hst: hari setelah 
tanam, tn: tidak nyata. 

 

Berdasarkan Tabel 11. dapat dijelaskan bahwa pada umur pengamatan 105 hst 

bahwa tanaman yang tanpa dipupuk N,K nyata menghasilkan jumlah umbi/tanaman yang 

lebih sedikit bila dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 50, 150 

maupun 200%. Akan tetapi, untuk tanaman yang tidak dipupuk N,K menghasilkan 

jumlah umbi/tanaman yang tidak berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk N,K pada 

dosis 100%.  

Pada umur pengamatan 140 hst, tanaman yang tidak dipupuk N,K (kontrol) 

menhasilkan jumlah umbi/tanaman yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan tanaman 

yang dipupuk N,K dengan dosis 50%, 100% dan 200%. Namun demikian, untuk tanaman 

yang tidak dipupuk N,K (kontrol) menghasilkan jumlah umbi/tanaman yang tidak 

berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 150%. 

Pada umur pengamatan 175 hst (panen), tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 

150% menghasilkan jumlah umbi/tanaman nyata lebih banyak bila dibandingkan dengan 

tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 200% maupun dengan tanaman yang tidak 

dipupuk N,K. Sedangkan tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 150% menghasilkan 

jumlah umbi/tanaman tidak berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk N,K dengan 

dosis 50% maupun 100%.  
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2. Bobot basah umbi/tanaman 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemupukan N,K berpengaruh nyata 

terhadap bobot basah umbi/tanaman pada umur pengamatan 105 hst dan 175 hst 

(Lampiran 12). Rata-rata bobot basah umbi/tanaman akibat pemupukan N, K disajikan 

pada Tabel 12. 

Tabel 12. Rata-rata bobot basah umbi/tanaman akibat pemberian pupuk N dan K pada 
berbagai umur pengamatan.   

Perlakuan 

Rata-rata Bobot basah umbi (g) pada umur pengamatan 
(hst) 

  
105 140 175 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
    

0% N, 0% K  88,00    a 135,50 201,55   a 
 50% N, 50% K 134,25   b 216,00 294,89   b 

 100% N, 100% K       84,00     a 185,50 312,56   b 
 150% N, 150% K 121,25    b 133,50 356,22   b 
 200% N, 200% K 140,42   b 181,33 202,78   a 

BNT 5% 27,84 tn 91,63 
Keterangan:  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada umur pengamatan yang sama  

menunjukkan tidak berbeda  nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p= 0.05, hst: hari setelah 
tanam, tn: tidak nyata. 

 
Dari Tabel 12 dapat dijelaskan bahwa pada umur 105 hst, tanaman yang diberi 

pupuk N,K dengan dosis 100% menghasilkan bobot basah umbi/tanaman yang tidak 

berbeda nyata dengan tanaman yang tanpa dipupuk N,K (kontrol). Namun demikian, 

untuk tanaman yang diberi pupuk N,K dengan dosis 50, 150 dan 200% menghasilkan 

bobot basah umbi/tanaman nyata lebih berat bila dibandingkan dengan tanaman yang 

diberi pupuk N,K dengan dosis 100% maupun tanaman yang tanpa dipupuk N,K. 

Pada umur 175 hst, tanaman yang diberi pupuk N,K dengan dosis 200% 

menghasilkan bobot basah umbi/tanaman yang tidak berbeda nyata dengan tanaman yang 

tidak dipupuk N,K (kontrol). Sedangkan untuk tanaman yang diberi pupuk N,K sebesar 

50, 100 dan 150% menghasilkan rata-rata bobot basah umbi/tanaman tidak berbeda nyata 

dan nyata lebih berat bila dibandingkan dengan tanaman yang diberi pupuk N,K dengan 

dosis 200% maupun yang tidak dipupuk N,K. 
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3. Bobot kering umbi/tanaman 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemupukan N,K berpengaruh nyata 

terhadap bobot kering umbi/tanaman (Lampiran 12). Rata-rata bobot kering 

umbi/tanaman akibat pemupukan N, K disajikan pada Tabel 13. 

Tabel 13. Rata-rata bobot kering umbi/tanaman akibat pengaruh dosis pupuk N dan K 
pada umur pengamatan 175 hst (panen). 

Perlakuan 
 

Rata-rata bobot kering umbi/tanaman 
 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
  

0% N, 0% K 10,67  a 
 50% N, 50% K    21,67  bc 

 100% N, 100% K    23,00  bc 
 150% N, 150% K  26,22  c 
 200% N, 200% K    16,78  ab 

BNT 5% 8,78 
Keterangan:  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada parameter yang sama menunjukkan 

tidak berbeda  nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p= 0.05, hst: hari setelah tanam, tn: tidak 
nyata. 

 
Dari Tabel 13 dapat dijelaskan bahwa tanaman yang tidak diberi pupuk N,K, rata-

rata bobot kering umbi/tanaman yang dihasilkan nyata lebih rendah bila dibandingkan 

dengan bobot kering umbi/tanaman yang dihasilkan oleh tanaman yang diberi pupuk N,K 

dengan dosis 50, 100 maupun 150%. Namun demikian, untuk tanaman yang tidak 

dipupuk N,K menghasilkan bobot kering umbi/tanaman yang tidak berbeda nyata dengan 

tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 200%. Penambahan pupuk N,K sebesar 50% 

yang diawali dari 0 hingga menjadi 150% N,K, diikuti dengan pertambahan bobot kering 

umbi/tanaman masing-masing sebesar 11 g (103,09%) ; 12,33 g (115,56%) dan 15,55 g 

(145,74%). Namun demikian, penambahan pupuk N,K sebanyak 150% menjadi 200% 

diikuti dengan penurunan bobot kering umbi/tanaman sebesar 9,44 g (36,00%). 

 

4. Hasil panen (ton ha-1) 

Hasil umbi per hektar tanaman talas dipengaruhi oleh pemupukan N,K (Lampiran 

12). Rata-rata hasil umbi per hektar akibat pemberian pupuk N,K pada saat panen 

disajikan dalam Tabel 14. 
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Tabel 14.Rata-rata hasil (ton ha-1) tanaman talas akibat pemupukan N,K pada saat panen.  

Perlakuan 
 

Rata-rata hasil panen (ton ha-1) 
 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
  

0% N, 0% K 5,97  a 
 50% N, 50% K 8,74   b 

 100% N, 100% K 9,26   b 
 150% N, 150% K 10,55  b 
 200% N, 200% K  6,01  a 

BNT 5% 2,72 
Keterangan:  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada parameter yang sama  menunjukkan 

tidak berbeda  nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p= 0.05, hst: hari setelah tanam, tn: tidak 
nyata. 

 
Berdasarkan Tabel 14 dapat dijelaskan bahwa tanaman yang tanpa diberi pupuk 

N,K, rata-rata hasil umbi (ton ha-1) yang dihasilkan tidak berbeda nyata dengan tanaman 

yang diberi pupuk N,K dengan dosis 200%. Sedangkan tanaman yang diberi pupuk N,K 

dengan dosis 50,100 dan 150% menghasilkan bobot basah umbi (ton ha-1) yang tidak 

berbeda nyata dan nyata lebih berat bila dibandingkan dengan tanaman yang diberi pupuk 

N,K dengan dosis 200% dan tidak diberi pupuk N,K. Penambahan pupuk N,K sebesar 

50% yang diawali dari 0 hingga menjadi 150% N,K, diikuti dengan pertambahan hasil 

umbi (ton ha-1) masing-masing sebesar 2,77 ton ha-1; 3,29 ton ha-1 dan 4,58 ton ha-1. 

Namun demikian, penambahan pupuk N,K sebanyak 50% yang diawali dari level 50% 

hingga 200% diikuti dengan penurunan hasil umbi masing-masing sebesar 2,73 ton ha-1; 

3,25 ton ha-1 dan  4,54 ton ha-1 . 

5. Kadar pati umbi (%) dan kadar serat umbi (%) 

Pemupukan N dan K berpengaruh positif terhadap kadar pati pada umbi talas 

(Lampiran 12). Rata-rata Kadar pati umbi dan kadar serat umbi akibat pemberian pupuk 

N,K disajikan dalam Tabel 15. 
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Tabel 15. Rata-rata kadar pati umbi (%) dan kadar serat umbi (%), pada umur 175 hst 
akibat pemberian N dan K. 

Perlakuan 

Rata-rata kadar pati (%) dan kadar serat (%)  

  
kadar pati (%) kadar serat (%) 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
   

0% N, 0% K 23,74  a 7,74  c 
 50% N, 50% K 23,81  a 7,78  c 

 100% N, 100% K 24,17  b 6,96   b 
 150% N, 150% K 24,75  c 6,68  a 
 200% N, 200% K 24,08  b 7,83  c 

BNT 5% 0,09 0,20 
Keterangan:  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada parameter yang sama menunjukkan 

tidak berbeda  nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p= 0.05, hst: hari setelah tanam, tn: tidak 
nyata. 

 
Berdasarkan Tabel 15 dapat dijelaskan bahwa tanaman yang tidak diberi pupuk 

N,K maupun yang dipupuk N,K dengan dosis 50%, rata – rata kadar pati yang dihasilkan 

tidak berbeda nyata dan nyata lebih rendah bila dibandingkan dengan perlakuan yang 

lain. Sedangkan rata-rata kadar pati tertinggi dihasilkan oleh tanaman yang dipupuk N,K 

dengan dosis 150%. Tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 100 dan 200%, rata-rata 

kadar pati yang dihasilkan tidak berbeda nyata. Akan tetapi penambahan dosis N,K dari 

150% menjadi 200%, diikuti dengan penurunan kadar pati sebesar 0,67%. Sedangkan 

untuk kadar serat umbi diperoleh hasil bahwa tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 

150% menghasilkan rata-rata kadar serat umbi (%) nyata lebih rendah bila dibandingkan 

dengan perlakuan yang lain. Tanaman yang tidak dipupuk N,K maupun tanaman yang 

dipupuk N,K dengan dosis 50% dan 200% menghasilkan rata-rata kadar serat umbi (%) 

nyata lebih tinggi dengan tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 100 maupun 150%. 

6. Kadar gula reduksi (%) 

 Pemberian pupuk N,K tidak berpengaruh nyata terhadap rata-rata kadar gula 

reduksi (%) umbi tanaman talas (Lampiran 12). Nilai rerata kadar gula reduksi (%) umbi 

talas disajikan pada Tabel 16. 
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Tabel 16. Rata-rata kadar gula reduksi akibat pemberian pupuk N dan K. 

Perlakuan 
 

Rata-rata kadar gula reduksi (%) 
 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
  

0% N, 0% K 1,50 
 50% N, 50% K 2,50 

 100% N, 100% K 3,17 
 150% N, 150% K 3,83 
 200% N, 200% K 4,33 

BNT 5% tn 
Keterangan:  Hst: hari setelah tanam, tn: tidak nyata. 
 
 
7. Kandungan klorofil a, b dan total 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemupukan N dan K berpengaruh nyata 

terhadap kandungan klorofil a,b dan total (Lampiran 12). Rata-rata kandungan klorofil a, 

b dan total akibat pemupukan N dan K disajikan pada Tabel 17. 

Tabel 17. Rata-rata kandungan klorofil a, b dan total akibat pemberian pupuk N dan K 
pada umur pengamatan 105 hst. 

Perlakuan 

Rata-rata Kandungan klorofil a, b dan total pada umur 
pengamatan (105 hst) 

  
a b total 

Pupuk N dan K (% Rekomendasi)  
    

0% N, 0% K 1478,78  a 381,80  a 1860,58  a 
 50% N, 50% K   1536,30  ab 360,00  a 1896,30  a 

 100% N, 100% K   1901,92  bc  554,68  bc   2456,60  bc 
 150% N, 150% K 2209,91  c 609,93  c 2819,84  c 
 200% N, 200% K     1825,97  abc  439,24  ab   2265,22  ab 

BNT 5% 406,11 160,64 553,69 
Keterangan:  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada parameter yang sama  menunjukkan 

tidak berbeda  nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p= 0.05, hst: hari setelah tanam, tn: tidak 
nyata. 

 

Berdasarkan Tabel 17 dapat dijelaskan bahwa kandungan klorofil a pada tanaman 

yang diberi N,K dengan dosis 150% menghasilkan klorofil a nyata lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan tanaman yang diberi pupuk N,K pada dosis 50% maupun tanaman 

yang tidak dipupuk N,K. Namun demikan, untuk tanaman yang dipupuk N,K dengan 

dosis 150% menghasilkan klorofil a yang tidak berbeda nyata dengan tanaman yang 

dipupuk N,K pada dosis 100% maupun 200%. 



 38

Kandungan klorofil b pada tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 150% 

menghasilkan klorofil b nyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman yang 

dipupuk N,K dengan dosis 50 %, 200% maupun tanaman yang tidak dipupuk N,K. 

Namun demikian, untuk tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 150% menghasilkan 

klorofil b yang tidak berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 100%. 

Kandungan klorofil total pada tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 150% 

menghasilkan klorofil total nyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman yang 

dipupuk N,K dengan dosis 50 %, 200% maupun tanaman yang tidak dipupuk N,K. 

Namun demikian, untuk tanaman yang dipupuk N,K dengan dosis 150% menghasilkan 

klorofil total yang tidak berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk N,K pada dosis 

100%. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pemupukan N,K memberikan pengaruh nyata pada seluruh komponen 

pertumbuhan tanaman yang meliputi jumlah daun, luas daun, bobot segar bagian 

atas tanah, bobot segar bagian bawah tanah, bobot segar total tanaman dan bobot 

kering total tanaman serta komponen hasil yang meliputi jumlah umbi/tanaman, 

bobot basah umbi/tanaman dan hasil panen (ton ha-1). Pada komponen hasil 

pemberian pupuk N,K yang dimulai dari dosis 0% sampai dengan 150% 

mengakibatkan peningkatan hasil, sedangkan peningkatan dosis N,K dari 150% 

menjadi 200% mengakibatkan penurunkan hasil.

2. Pupuk optimum dicapai pada dosis 105% setara dengan 291,67 kg urea/ha dan 

288,75 kg Kcl/ha dengan hasil maksimum sebesar 10,094 ton ha-1

5.2 Saran

Untuk mendapatkan hasil yang tinggi pada budidaya tanaman talas, pemberian 

pupuk N,K sebesar 291,67 kg urea/ha dan 288,75 kg Kcl/ha sangat disarankan. Perlu 

dikaji lebih dalam tentang seragan hama dan penyakit pada tanaman talas.
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Lampiran 10. Analisis ragam

Tabel 19. Analisis ragam jumlah daun (helai) umur pengamatan 35 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 5.93 1.48 4.62* 3.84 7.01
Galat 8 2.57 0.32
Total 14 10.60

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 20. Analisis ragam jumlah daun (helai) umur pengamatan 70 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 6.73 1.68 4.70* 3.84 7.01
Galat 8 2.87 0.36
Total 14 15.23

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 21. Analisis ragam jumlah daun (helai) umur pengamatan 105 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 1.57 0.39 3.36 tn 3.84 7.01
Galat 8 0.93 0.12
Total 14 3.73

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 22. Analisis ragam jumlah daun (helai) umur pengamatan 140 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 3.07 0.77 11.50** 3.84 7.01
Galat 8 0.53 0.07
Total 14 5.23

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 23. Analisis ragam luas daun (cm2)  umur pengamatan 35 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 1220171.17 305042.79 4.33* 3.84 7.01
Galat 8 563008.73 70376.09
Total 14 2423698.00

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata
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Tabel 24. Analisis ragam luas daun (cm2)  umur pengamatan 70 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 4018539.90 1004634.98 0.99 tn 3.84 7.01
Galat 8 8120382.20 1015047.78
Total 14 13087364.23

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 25. Analisis ragam luas daun (cm2)  umur pengamatan 105 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 2120006.10 530001.53 64.60** 3.84 7.01
Galat 8 65639.40 8204.92
Total 14 2646060.60

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 26. Analisis ragam luas daun (cm2)  umur pengamatan 140 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 1396726.70 349181.68 18.09** 3.84 7.01
Galat 8 154436.73 19304.59
Total 14 1738082.40

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 27. Analisis ragam bobot segar bagian atas tanah (g) umur pengamatan 35 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 9868.28 2467.07 10.02** 3.84 7.01
Galat 8 1970.02 246.25
Total 14 22506.92

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 28. Analisis ragam bobot segar bagian atas tanah (g) umur pengamatan 70 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 118895.07 29723.77 8.11** 3.84 7.01
Galat 8 29306.13 3663.27
Total 14 264573.90

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata
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Tabel 29. Analisis ragam bobot segar bagian atas tanah (g) umur pengamatan 105 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 80043.23 20010.81 5.56* 3.84 7.01
Galat 8 28776.27 3597.03
Total 14 173524.73

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 30. Analisis ragam bobot segar bagian atas tanah (g) umur pengamatan 140 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 30439.73 7609.93 14.72** 3.84 7.01
Galat 8 4134.47 516.81
Total 14 38866.11

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 31. Analisis ragam bobot segar bagian bawah tanah (g) umur pengamatan 35 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 3510.73 877.68 5.08* 3.84 7.01
Galat 8 1382.99 172.87
Total 14 8333.23

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 32. Analisis ragam bobot segar bagian bawah tanah (g) umur pengamatan 70 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 7546.83 1886.71 3.98* 3.84 7.01
Galat 8 3793.07 474.13
Total 14 13260.00

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 33. Analisis ragam bobot segar bagian bawah tanah (g) umur pengamatan 105 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 16400.67 4100.17 2.54 3.84 7.01
Galat 8 12902.13 1612.77
Total 14 33627.83

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata
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Tabel 34. Analisis ragam bobot segar bagian bawah tanah (g) umur pengamatan 140 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 13591.77 3397.94 1.12 3.84 7.01
Galat 8 24332.53 3041.57
Total 14 108065.93

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 35. Analisis ragam bobot segar bagian bawah tanah (g) umur pengamatan 175 hst   
(panen)

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 56427.10 14106.77 5.78* 3.84 7.01
Galat 8 19533.00 2441.63
Total 14 142030.07

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 36. Analisis ragam bobot segar total tanaman (g) umur pengamatan 35 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 23159.86 5789.96 7.25** 3.84 7.01
Galat 8 6389.87 798.73
Total 14 55160.48

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 37. Analisis ragam bobot segar total tanaman (g) umur pengamatan 70 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 185104.76 46276.19 7.55** 3.84 7.01
Galat 8 49060.87 6132.61
Total 14 346472.26

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 38. Analisis ragam bobot segar total tanaman (g) umur pengamatan 105 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 144850.23 36212.56 4.75* 3.84 7.01
Galat 8 60990.07 7623.76
Total 14 307761.23

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata
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Tabel 39. Analisis ragam bobot segar total tanaman (g) umur pengamatan 140 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 41922.65 10480.66 4.53* 3.84 7.01
Galat 8 18495.95 2311.99
Total 14 166931.36

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 40. Analisis ragam bobot kering total tanaman (g) umur pengamatan 35 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 794.64 198.66 8.30** 3.84 7.01
Galat 8 191.40 23.93
Total 14 2135.82

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 41. Analisis ragam bobot kering total tanaman (g) umur pengamatan 70 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 726.90 181.73 6.36* 3.84 7.01
Galat 8 228.71 28.59
Total 14 1185.14

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 42. Analisis ragam bobot kering total tanaman (g) umur pengamatan 105 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 5489.64 1372.41 15.06** 3.84 7.01
Galat 8 728.84 91.11
Total 14 7698.90

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 43. Analisis ragam bobot kering total tanaman (g) umur pengamatan 140 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 6969.94 1742.49 6.06* 3.84 7.01
Galat 8 2300.56 287.57
Total 14 9699.65

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata
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Tabel 44. Analisis ragam Laju pertumbuhan relatif umur pengamatan 35-70 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 0.001658 0.000415 3.224692 3.84 7.01
Galat 8 0.001028 0.000129
Total 14 0.005091

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 45. Analisis ragam Laju pertumbuhan relatif umur pengamatan 70-105 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 0.000104 0.000026 1.377656 3.84 7.01
Galat 8 0.000151 0.000018
Total 14 0.000258

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 46. Analisis ragam Laju pertumbuhan relatif umur pengamatan 105-140 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 0.000056 0.000014 0.850527 3.84 7.01
Galat 8 0.000132 0.000017
Total 14 0.000365

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 47. Analisis ragam Rasio pucuk akar umur pengamatan 35 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 0.94 0.23 1.63 3.84 7.01
Galat 8 1.15 0.144
Total 14 2.19

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 48. Analisis ragam Rasio pucuk akar umur pengamatan 70 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 1.71 0.43 0.43 3.84 7.01
Galat 8 7.93 0.99
Total 14 13.61

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata
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Tabel 49. Analisis ragam Rasio pucuk akar umur pengamatan 105 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 3.82 0.95 2.19 3.84 7.01
Galat 8 3.49 0.44
Total 14 7.61

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 50. Analisis ragam Rasio pucuk akar umur pengamatan 140 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 3.30 0.82 1.10 3.84 7.01
Galat 8 5.98 0.75
Total 14 15.13

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 51. Analisis ragam Jumlah umbi/tanaman umur pengamatan 105 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 223.10 55.78 6.49* 3.84 7.01
Galat 8 68.70 8.59
Total 14 370.43

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 52. Analisis ragam Jumlah umbi/tanaman umur pengamatan 140 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 156.16 39.04 4.13* 3.84 7.01
Galat 8 75.58 9.48
Total 14 923.74

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 53. Analisis ragam Jumlah umbi/tanaman umur pengamatan 175 hst (panen)

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 442.30 110.57 5.09* 3.84 7.01
Galat 8 173.79 21.72
Total 14 672.67

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata
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Tabel 54. Analisis ragam bobot basah umbi/tanaman (g)  umur pengamatan 105 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 8206.79 2051.70 9.38** 3.84 7.01
Galat 8 1749.23 218.65
Total 14 10393.33

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 55. Analisis ragam bobot basah umbi/tanaman (g)  umur pengamatan 140 hst

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 15019.57 3754.89 1.31 3.84 7.01
Galat 8 23002.93 2875.37
Total 14 52936.23

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 56. Analisis ragam bobot basah umbi/tanaman (g)  umur pengamatan 175 hst 
(panen)

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 57012.50 14253.13 6.02* 3.84 7.01
Galat 8 18946.40 2368.30
Total 14 137496.65

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 57. Analisis ragam Hasil panen ton ha-1 umur pengamatan 175 hst (panen) 

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 50.047 12.51 6.02* 3.84 7.01
Galat 8 16.633 2.08
Total 14 120.69

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 58. Analisis ragam Kadar pati umbi umur pengamatan 175 hst (panen) 

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 1.93 0.48 218.38** 3.84 7.01
Galat 8 0.02 0.002
Total 14 1.96

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata
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Tabel 59. Analisis ragam Kadar serat umbi umur pengamatan 175 hst (panen) 

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 3.45 0.86 73.86** 3.84 7.01
Galat 8 0.09 0.01
Total 14 3.54

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 60. Analisis ragam Kadar gula reduksi umur pengamatan 175 hst (panen) 

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 14.93 3.73 1.40 3.84 7.01
Galat 8 21.37 2.67
Total 14 43.93

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 61. Analisis ragam Kandungan klorofil a

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 1054087.80 263521.94 5.66* 3.84 7.01
Galat 8 372185.05 46523.13
Total 14 2228710.90

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 62. Analisis ragam Kandungan klorofil b

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 142720.60 35680.15 4.90* 3.84 7.01
Galat 8 58229.82 7278.73
Total 14 335352.94

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata

Tabel 63. Analisis ragam Kandungan klorofil total

Sumber Keragaman db JK KT F. Hitung
F. Tabel

F (5%) F (1%)
Perlakuan 4 1931750.60 482937.64 5.58* 3.84 7.01
Galat 8 691811.94 86476.49
Total 14 4157142.00

Keterangan : ** = nyata pada taraf 1%;  * = nyata pada taraf 5%;  tn = tidak nyata
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Lampiran 1. Denah percobaan di lapang
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Lampiran 2. Denah pengambilan tanaman sampel dengan jarak tanam 75 cm x 45 cm

   75 cm                                22,5 cm                   
X   X   X   X   X X X X X             

                                                                   
  45 cmX   X   X   X   X X X X X

X   X   X   X   X X X X X

X   X   X   X   X X X X X

X   X   X   X   X X X X X        

X   X   X   X   X X X X X

D1 D2 D3

  
  PANEN

  6.75 m 

2.70 m

D4

37.5 cm
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Lampiran 3. Perhitungan pupuk didasarkan pada hasil analisis sifat kimia tanah dan 

besarnya unsur yang diambil oleh tanaman.

1. Penentuan kebutuhan N

Kandungan N total tanah 0,10% = 0,10/100 = 0,001 kg N

N- uptake (serapan N)               = 125 kg N/ha

Sehingga yang harus ditambahkan ke tanah = 125-0,001 = 124,999 kg N = 125 kg N

a. Pupuk an-organik : Pupuk Urea (45% N)

Dosis rekomendasi : 125 kg N ha-1= 100/45 x 125  = 277,78 kg urea ha-1 = 100%

200% = 2,0 x 277,78 kg urea ha-1 = 555,56 kg urea ha-1

150% = 1,5 x 277,78 kg urea ha-1 = 416, 67 kg urea ha-1

100% = 1,0 x 277,78 kg urea ha-1 = 277,78 kg urea ha-1

50% = 0,5 x 277,78 kg urea ha-1 = 138,89 kg urea ha-1

Kebutuhan urea per tanaman untuk jarak tanam 75 cm x 45 cm :

200% = 18,225/10.000 x 555,56 x 1/54 = 18,75 g/tanaman

150% = 18,225/10.000 x 416,67 x 1/54 = 14,06 g/tanaman

100% = 18,225/10.000 x 277,78 x 1/54 = 9,38 g/tanaman

50% = 18,225/10.000 x 138,89 x 1/54 = 4,69 g/tanaman

Pemberian tahap I : 1/3 bagian

200% = 1/3 x 18,75 g/tanaman = 6,25 g/tanaman

150% = 1/3 x 14,06 g/tanaman = 4,69 g/tanaman

100% = 1/3 x 9,38 g/tanaman = 3,13 g/tanaman

50% = 1/3 x 4,69 g/tanaman = 1,56 g/tanaman

Pemberian tahap II : 2/3 bagian

200% = 2/3 x 18,75 g/tanaman = 12,50 g/tanaman

150% = 2/3 x 14,06 g/tanaman = 9,37 g/tanaman

100% = 2/3 x 9,38 g/tanaman = 6,25 g/tanaman

50% = 2/3 x 4,69 g/tanaman = 3,13 g/tanaman



49

2. Penentuan kebutuhan K2O

Konversi K menjadi K2O sebesar 1,2

Kandungan K total tanah = 1% = 1/100 x 1,2  = 0,012 kg K2O

K-uptake (serapan K) = 135 kg K/ha = 135x1,2 = 162 kg K2O

Sehingga yang harus ditambahkan ke tanah = 162 – 0,012 = 161,988 kg K2O

          =  162 kg K2O

b. Pupuk an-organik : pupuk kalium (60% K2O) = 165 kg K2O ha-1

= 100/60 x 165 kg K2O ha-1 = 275 kg KCl ha-1

200% = 2,0 x 275 kg KCl ha-1 = 550,00 kg KCl ha-1

150% = 1,5 x 275 kg KCl ha-1 = 412,50 kg KCl ha-1

100% = 1,0 x 275 kg KCl ha-1 = 275,00 kg KCl ha-1

50% = 0,5 x 275 kg KCl ha-1 = 137,50 kg KCl ha-1

Kebutuhan kalium per tanaman untuk jarak tanam 75 cm x 45 cm :

200% = 18,225/10.000 x 550,00 x 1/54 = 18,56 g/tanaman

150% = 18,225/10.000 x 412,50 x 1/54 = 13,92 g/tanaman

100% = 18,225/10.000 x 275,00 x 1/54 = 9,28 g/tanaman

50% = 18,225/10.000 x 137,50 x 1/54 = 4,64 g/tanaman

Pemberian tahap I : 1/3 bagian

200% = 1/3 x 18,56 g/tanaman = 6,19 g/tanaman

150% = 1/3 x 13,92 g/tanaman = 4,64 g/tanaman

100% = 1/3 x 9,28 g/tanaman = 3,09 g/tanaman

50% = 1/3 x 4,64 g/tanaman = 1,55 g/tanaman

Pemberian tahap II : 2/3 bagian

200% = 2/3 x 18,56 g/tanaman = 12,37 g/tanaman

150% = 2/3 x 13,92 g/tanaman = 9,28 g/tanaman

100% = 2/3 x 9,28 g/tanaman = 6,19 g/tanaman

50% = 2/3 x 4,64 g/tanaman = 3,09 g/tanaman

c. Kebutuhan SP-36/ha : 60 kg P2O5 = 100/36 x 60 = 166,67 kg SP-36/ha

Kebutuhan SP-36/tanaman untuk jarak tanam 75 cm x 45 cm : 

18,225 m2/10.000 m2 x 166,67 kg x 1/54 = 5,63 g/tanaman
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Lampiran 4. Metode penentuan kadar pati dan kadar serat

Kadar pati (%) dan kadar serat (%), diperoleh dengan cara mengambil sampel 25 

g ubi parutan, kemudian ditambah air 200 cc, diblender selama 2-3 menit lalu 

disaring dengan saringan 200 mash (saringan yang berdiameter 0,075). Larutan hasil 

saringan tersebut dituangkan secara perlahan-lahan sampai kering pada corong 

penghisap yang sudah diberi kertas whatman 42 bediameter 12,5 cm yang 

sebelumnya sudah dioven dan ditimbang. Setelah dituangkan dikertas saring, pati/ 

serat yang terdapat pada kertas saring tersebut dioven pada suhu 900-1000C selama 48 

jam, kemudian ditimbang sampai didapatkan bobot kering konstan (Sudarmadji et al.,

1997). Untuk mendapatkan kadar pati dihitung masing-masing dengan rumus :

Kadar pati = 
awalsampelbobot

tasingbobotingtotalbobot kerkerker 
x 100%

Kadar serat = 
awalsampelbobot

tasingbobotingtotalbobot kerkerker 
x 100%
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Lampiran 5. Analisis kimia tanah awal
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Lampiran 6. Analisis kimia tanah tengah (setelah aplikasi pupuk N dan K)

Nomor :  /PT.13.FP/TA/AK/2009

HASIL ANALISIS CONTOH TANAH
a.n. : Retno
Alamat :

Terhadap kering oven 
105°C

No. lab Kode N total
K

NH4OAC1N pH:7

% me/100g
1 B 0.51 1.57
2 C 0.91 1.48
3 D 1.2 1.49
4 E 1.79 1.54
5 G 0.25 0.85
6 H 0.28 0.86
7 I 1 0.97
8 J 1.72 1.08

Keterangan :

B = 50% N,K

C = 100% N,K

D = 150% N,K

E = 200% N,K
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Lampiran 7. Analisis kimia tanah akhir (setelah panen)

HASIL ANALISIS CONTOH TANAH
a.n. :Ir Nur Edi
Alamat :

Terhadap kering oven 105°C

No. lab Kode N total
K

NH4OAC1N pH:7

% me/100g
1 A 0.052 0.53
2 B 0.09 0.99
3 C 0.09 0.94
4 D 0.08 0.77
5 E 0.09 0.72

Keterangan :

A = 0% N,K

B = 50% N,K

C = 100% N,K

D = 150% N,K

E = 200% N,K
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Lampiran 8. Data curah hujan
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Lampiran 9. Perhitungan hasil ton ha-1

a. Perlakuan P0 (tanpa pupuk N, K)

Diketahui     : Bobot umbi per tanaman = 201,55 g
  Luas bedeng = 6,75 m x 2,70 m  

= 18,225 m2

  Luas lahan = 10.000 m2

Ditanya : Hasil ton ha-1 = ?

Jawab : Hasil ton ha-1 =       x jumlah tanaman x bobot umbi/tanaman 

=       x 54 x 201,55 g

= 5,97 ton ha-1

b. Perlakuan P1 ( pupuk N, K dengan dosis 50%)

Diketahui     : Bobot umbi per tanaman = 294,89 g
Luas bedeng = 6,75 m x 2,70 m  

= 18,225 m2

Luas lahan = 10.000 m2

Ditanya : Hasil ton ha-1 = ?

Jawab : Hasil ton ha-1 =       x jumlah tanaman x bobot umbi/tanaman 

=       x 54 x 294,89 g

= 8,74 ton ha-1

c. Perlakuan P2 ( pupuk N, K dengan dosis 100%)

Diketahui    : Bobot umbi per tanaman = 312,56 g
Luas bedeng = 6,75 m x 2,70 m  

= 18,225 m2

Luas lahan = 10.000 m2

10.000 m2

Luas bedeng

10.000 m2

18,225 m2

10.000 m2

Luas bedeng

10.000 m2

18,225 m2
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Ditanya : Hasil ton ha-1 = ?

Jawab : Hasil ton ha-1 =       x jumlah tanaman x bobot umbi/tanaman 

=       x 54 x 312,56 g

= 9,26 ton ha-1

d. Perlakuan P3 ( pupuk N, K dengan dosis 150%)

Diketahui     : Bobot umbi per tanaman = 356,22 g
  Luas bedeng = 6,75 m x 2,70 m  

= 18,225 m2

  Luas lahan = 10.000 m2

Ditanya : Hasil ton ha-1 = ?

Jawab : Hasil ton ha-1 =       x jumlah tanaman x bobot umbi/tanaman 

=       x 54 x 356,22 g

= 10,55 ton ha-1

e. Perlakuan P4 ( pupuk N, K dengan dosis 200%)

Diketahui     : Bobot umbi per tanaman = 202.78 g
  Luas bedeng = 6,75 m x 2,70 m  

= 18,225 m2

  Luas lahan = 10.000 m2

Ditanya : Hasil ton ha-1 = ?

Jawab : Hasil ton ha-1 =       x jumlah tanaman x bobot umbi/tanaman 

=       x 54 x 202,78 g

= 6,01 ton ha-1

10.000 m2

Luas bedeng

10.000 m2

18,225 m2

10.000 m2

Luas bedeng

10.000 m2

18,225 m2

10.000 m2

Luas bedeng

10.000 m2

18,225 m2
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