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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil
4.1.1 Komponen Pertumbuhan
1. Panjang Sulur
Hasil analisis ragam menunjukkan terjadinya pengaruh nyata dari
kombinasi pemupukan N, K pada panjang sulur (Lampiran 6. Tabel 6). Rata-rata
panjang sulur pada berbagai kombinasi pemupukan N,K disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Rata-rata panjang sulur pada berbagai kombinasi pemupukan N,K pada
berbagai umur pengamatan
Rata-rata panjang sulur (cm) / Umur pengamatan (hst)

Perlakuan

20

50

80

P0 ( 100% N : 100% K )

16,46

76,26 cd

116,17 cd

P1 ( 0% N : 150% K )

16,41

36,39 a

56,83 a

P2 ( 25% N : 125% K )

18,10

41,67 a

75,33 ab

P3 ( 50% N : 100% K )

19,70

54,62 b

84,00 b

P4 ( 75% N : 75% K )

18,20

58,67 b

89,67 bc

P5 ( 100% N : 50% K)

18,07

71,50 c

98,33 bcd

P6 ( 125% N : 25% K )

19,21

88,68 e

122,50 d

P7 ( 150% N : 0% K)

18,73

83,44 de

115,17 cd

BNT 5%

tn

11,16

26,75

Keterangan: Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p = 5 %, tn = tidak
berbeda nyata, hst = hari setelah tanam.

Berdasarkan Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa untuk umur pengamatan 50
hst, panjang sulur yang lebih pendek didapatkan pada tanaman yang dipupuk P1
dan P2, dan keduanya memperlihatkan hasil yang tidak berbeda nyata. Panjang
sulur yang lebih panjang didapatkan pada tanaman yang dipupuk P7 dan P6, dan
keduanya juga memperlihatkan hasil yang sama. Panjang sulur menunjukkan
terjadinya peningkatan dengan ditingkatkannya persentase dosis pupuk N, yaitu
dari 0% maupun dari 25% hingga menjadi 150% N, tetapi diikuti dengan
penurunan persentase dosis pupuk K, yaitu dari 150% K hingga menjadi 0% K.
Peningkatan panjang sulur tersebut masing-masing sebesar 50,09% (18,23 cm),
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61,22% (22,28 cm), 96,48% (35,11 cm), 129,29% (47,05 cm), 143,69% (52,29
cm), dan 109,56% (39,87 cm), yaitu dari P1 ke P3; P4; P5; P6; P7; dan P0
Sedangkan pertambahan panjang sulur dari perlakuan P2 ke P3; P4; P5; P6; P7;
dan P0 masing-masing sebesar 31,07% (12,95 cm), 40,79% (17 cm), 71,58%
(29,83 cm), 112,81% (47,01 cm), 100,23% (41,77 cm), dan 83% (34,59 cm).
Panjang sulur memperlihatkan hasil yang tidak berbeda nyata pada setiap
peningkatan 25% N yang diikuti dengan setiap penurunan 25% K, dan hal ini
terjadi pada perlakuan P1 dan P2; P3 dan P4; serta P6 dan P7. Demikian pula
terjadi untuk P7 dan P0 serta P5 dan P0.
Pengamatan 80 hst menghasilkan pola yang berbeda dari pengamatan 50
hst, dimana panjang sulur yang lebih pendek didapatkan pada tanaman yang
dipupuk P1 dan P2, walaupun untuk tanaman yang dipupuk P2 menghasilkan
panjang sulur yang tidak berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk P3; P4;
maupun P5. Hal yang serupa juga dijumpai pada tanaman yang dipupuk P3, P4,
dan P5, maupun pada tanaman yang dipupuk P5; P6; P7; dan P0. Perubahan
panjang sulur terjadi ketika P1 ditingkatkan menjadi ke P3; P4; P5; P6; P7; dan P0
masing-masing sebesar 47,8% (27,17 cm), 57,78% (32,84 cm), 73,02% (41,5 cm),
115,55% (65,67 cm), 102,65% (58,34 cm), dan 104,41% (59,34 cm), pertambahan
tertinggi didapatkan ketika P1 dirubah menjadi ke P6.
2. Jumlah Cabang
Pengaruh nyata terjadi akibat pemberian pupuk N, K pada jumlah cabang
(Lampiran 6. Tabel 7). Rata-rata jumlah cabang pada berbagai kombinasi
pemupukan N,K disajikan pada Tabel 7. Tabel 7 menginformasikan bahwa untuk
pengamatan umur 50 hst, jumlah cabang paling sedikit didapatkan pada tanaman
yang dipupuk P1. Jumlah cabang yang lebih banyak didapatkan pada tanaman
yang dipupuk P4; P5; P7 dan P0. Jumlah cabang yang dihasilkan pada tanaman
yang dipupuk P2; P3 dan P6 adalah sama. Demikian pula pada tanaman yang
dipupuk P3; P4; P5 dan P6. Hal yang sama juga diperlihatkan pada tanaman yang
dipupuk P4; P5; P6 dan P0, walaupun untuk tanaman yang dipupuk P4; P5 dan
P0, jumlah cabang yang dihasilkan tidak berbeda nyata dengan P7. Jumlah cabang
memperlihatkan terjadinya peningkatan dengan ditingkatkannya persentase dosis
pupuk N dari 0% N hingga menjadi 150% N tetapi diikuti dengan penurunan
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dosis pupuk K, yaitu dari 150% K hingga menjadi 0% K. Peningkatan jumlah
cabang tersebut masing-masing sebesar 27,76% (1,28), 37,96% (1,75), 54,22%
(2,5), 51,84% (2,39), 42,73% (1,97), 67,46% (3,11), dan 62,47% (2,88), yaitu dari
P1 ke P2; P3; P4; P5; P6; P7; dan P0.
Tabel 7. Rata-rata jumlah cabang pada berbagai kombinasi pemupukan N, K pada
berbagai umur pengamatan
Perlakuan

Rata-rata jumlah cabang / Umur pengamatan (hst)
20

50

80

P0 ( 100% N : 100% K )

3,47

7,49 de

7,67 ab

P1 ( 0% N : 150% K )

3,41

4,61 a

5,00 a

P2 ( 25% N : 125% K )

3,53

5,89 b

7,17 ab

P3 ( 50% N : 100% K )

3,97

6,36 bc

7,17 ab

P4 ( 75% N : 75% K )

3,57

7,11 cde

9,33 b

P5 ( 100% N : 50% K)

3,87

7,00 cde

8,67 ab

P6 ( 125% N : 25% K )

3,72

6,58 bcd

8,83 b

P7 ( 150% N : 0% K)

3,93

7,72 e

7,67 ab

BNT 5%

tn

1,03

3,50

Keterangan: Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p = 5 %, tn = tidak
berbeda nyata, hst = hari setelah tanam.

Jumlah cabang yang dihasilkan oleh tanaman yang dipupuk P1; P2; P3;
P5; P7 dan P0 adalah sama. Demikian pula untuk tanaman yang dipupuk P2; P3;
P4; P5; P6; P7 dan P0. Namun demikian, jumlah cabang yang dihasilkan oleh
tanaman yang dipupuk P4 dan P6 adalah nyata lebih banyak 86,6% (4,33) dan
76,6% (3,83) jika dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk P1. Hal ini untuk
umur pengamatan 80 hst.
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3. Jumlah Daun
Kombinasi pemupukan N, K memberikan pengaruh nyata pada jumlah
daun (Lampiran 6. Tabel 8). Rata-rata jumlah daun pada berbagai kombinasi
pemupukan N, K disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8. Rata-rata jumlah daun pada berbagai kombinasi pemupukan N, K pada
berbagai umur pengamatan
Perlakuan

Rata-rata jumlah daun / Umur pengamatan (hst)
20

50

80

P0 ( 100% N : 100% K )

16,87 a

149,06 de

177,33 bc

P1 ( 0% N : 150% K )

14,79 a

67,72 a

127,64 a

P2 ( 25% N : 125% K )

17,17 a

101,72 b

130,00 ab

P3 ( 50% N : 100% K )

18,06 a

115,77 bc

110,00 a

P4 ( 75% N : 75% K )

18,00 a

130,44 cde

126,00 a

P5 ( 100% N : 50% K)

18,60 a

133,94 cde

133,83 ab

P6 ( 125% N : 25% K )

15,51 a

126,58 bcd

145,00 ab

P7 ( 150% N : 0% K)

19,60 b

155,31 e

196,17 c

27,98

48,30

BNT 5%

3,99

Keterangan: Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p = 5 %, tn = tidak
berbeda nyata, hst = hari setelah tanam.

Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa untuk umur pengamatan 20
hst, jumlah daun paling banyak didapatkan pada tanaman yang dipupuk P7, dan
hasil tersebut nyata lebih tinggi 24,54% (4,81), 12,39% (2,43), 7,85% (1,54),
8,16% (1,6), 5,1% (1), 20,86% (4,09), dan 13,92% (2,73) jika dibandingkan
dengan P1; P2; P3; P4; P5; P6; dan P0. Sedang untuk umur pengamatan 50 hst,
jumlah daun paling sedikit didapatkan pada tanaman yang dipupuk P1. Jumlah
daun yang dihasilkan pada tanaman yang dipupuk P2; P3 dan P6 adalah sama.
Demikian pula untuk tanaman yang dipupuk P3; P4; P5 dan P6. Hal yang sama
juga diperlihatkan pada tanaman yang dipupuk P4; P5; P6 dan P0, walaupun
untuk tanaman yang dipupuk P4; P5 dan P0, jumlah daun yang dihasilkan tidak
berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk P7. Peningkatan jumlah daun terjadi
ketika persentase N ditingkatkan, yaitu dari 0 % N hingga menjadi 150 % N.
Adapun besarnya peningkatan tersebut masing-masing sebesar 50,2% (34),
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70,95% (48,05), 92,61% (62,72), 97,78% (66,22), 86,91% (58,86), 129,34%
(87,59), dan 120,11% (81,34) dari P1 ke P2; P3; P4; P5; P6; P7; dan P0.
Pada umur pengamatan 80 hst, tanaman yang dipupuk P1 hingga P6,
jumlah daun yang dihasilkan tidak berbeda nyata. Demikian pula untuk tanaman
yang dipupuk P2; P5; P6 dan P0 serta pada tanaman yang dipupuk P0 dan P7.
Peningkatan persentase dosis pupuk N dari 25% N hingga 125% N menjadi 150%
N mengakibatkan bertambahnya jumlah daun masing-masing sebanyak 43,92%
(86,17), 35,76% (70,17), 34,93% (68,53), 33,73% (66,17), 31,77% (62,34), dan
26,08% (51,17).
4. Luas Daun
Hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh nyata akibat kombinasi
pemupukan N, K pada luas daun (Lampiran 6. Tabel 9). Rata-rata luas daun pada
berbagai kombinasi pemupukan N, K disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9. Rata-rata luas daun pada berbagai kombinasi pemupukan N, K pada
berbagai umur pengamatan
Perlakuan

Rata-rata luas daun (cm2) / Umur pengamatan (hst)
20

50

80

P0 ( 100% N : 100% K )

256,98

4128,68 b

7511,85 d

P1 ( 0% N : 150% K )

220,12

1215,68 a

4073,58 a

P2 ( 25% N : 125% K )

230,90

2388,42 a

4143,66 a

P3 ( 50% N : 100% K )

255,90

3889,90 b

4324,78 a

P4 ( 75% N : 75% K )

266,72

3876,98 b

5391,58 ab

P5 ( 100% N : 50% K)

222,00

5074,48 b

5900,84 bc

P6 ( 125% N : 25% K )

217,58

5137,55 b

8109,95 d

P7 ( 150% N : 0% K)

309,88

4893,55 b

6863,74 cd

tn

1441,47

1326,41

BNT 5%

Keterangan: Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p = 5 %, tn = tidak
berbeda nyata, hst = hari setelah tanam.

Berdasarkan Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa untuk umur pengamatan 50
hst, luas daun lebih yang sempit didapatkan pada tanaman yang di pupuk P1 dan
P2 dan keduanya memperlihatkan luas daun yang tidak berbeda nyata. Hal yang
sama juga dijumpai pada perlakuan P3; P4; P5; P6; P7; dan P0 yang
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memperlihatkan luas daun sama dan nyata lebih luas jika dibandingkan dengan P1
dan P2. Peningkatan luas daun terjadi ketika P1 ditingkatkan menjadi P3; P4; P5;
P6; P7; dan P0, dan peningkatan tersebut masing-masing sebesar 219,97%
(2674,2 cm2), 218,9% (2661,3 cm2), 317,41% (3858,8 cm2), 322,6% (3921,8
cm2), 302,53% (3677,8 cm2) dan 239,61% (2913 cm2). Sedangkan pertambahan
luas daun yang terjadi ketika P2 ditingkatkan menjadi P3; P4; P5; P6; P7; dan P0,
masing-masing sebesar 62,86% (1501,4 cm2), 62,32% (1488,5 cm2), 112,46%
(2686,1 cm2), 115,1% (2749,1 cm2), 104,88% (2505,13 cm2), dan 72,86% (1740,3
cm2).
Pengamatan 80 hst menghasilkan pola yang berbeda dari pengamatan 50
hst. Luas daun yang lebih sempit dijumpai pada tanaman yang dipupuk P1; P2; P3
dan P4, walaupun untuk tanaman yang dipupuk P4, luas daun yang dihasilkan
tidak berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk P5. Hal yang sama juga
diperlihatkan pada tanaman yang dipupuk P4; P5 dan P7, serta P6; P7 dan P0
yang menghasilkan luas daun yang tidak berbeda nyata. Peningkatan luas daun
terjadi ketika P1 ditingkatkan menjadi P5; P6; P7; dan P0, dan masing-masing
peningkatan tersebut sebesar 44,85% (1827,2 cm2), 99,08% (4036,3 cm2), 68,49%
(2790,1 cm2), dan 84,4% (3438,2 cm2). Sedangkan peningkatan luas daun yang
terjadi dari P2 ke P5; P6; P7; dan P0 masing-masing sebesar 42,4% (1757,2 cm2),
95,71% (3966,3 cm2), 65,64% (2720,1 cm2), dan 81,28% (3368,2 cm2).
Peningkatan luas daun sebesar 36,44% (1576,1 cm2), 87,52% (3785,2 cm2),
58,7% (2538,96 cm2), dan 73,69% (3187,1 cm2), terjadi ketika P3 dirubah
menjadi P5; P7; P0; dan P6.
5. Bobot Segar Total Tanaman
Hasil analisis ragam menunjukkan terjadinya pengaruh nyata dari
kombinasi pemupukan N, K pada bobot segar total tanaman (Lampiran 6. Tabel
10). Rata-rata bobot segar total tanaman pada berbagai kombinasi pemupukan
N,K disajikan pada Tabel 10.
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Tabel 10. Rata-rata bobot segar total tanaman pada berbagai kombinasi
pemupukan N, K pada berbagai umur pengamatan
Rata-rata bobot segar total tanaman (g) / Umur
pengamatan (hst)

Perlakuan
20

50

80

P0 ( 100% N : 100% K )

15,80

390,58 c

951,45 bc

P1 ( 0% N : 150% K )

19,75

104,07 a

507,55 a

P2 ( 25% N : 125% K )

13,22

220,50 ab

690,98 abc

P3 ( 50% N : 100% K )

16,67

352,68 bc

626,13 ab

P4 ( 75% N : 75% K )

17,72

358,12 bc

738,68 abc

P5 ( 100% N : 50% K)

14,20

437,67 c

767,98 abc

P6 ( 125% N : 25% K )

13,75

422,85 c

P7 ( 150% N : 0% K)

19,17

477,55 c

tn

139,74

BNT 5%

1041,07 c
699,77 abc
354,80

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

Berdasarkan Tabel 10 dapat dijelaskan bahwa untuk umur pengamatan 50
hst, bobot segar total tanaman yang lebih rendah didapatkan pada tanaman yang
dipupuk P1 dan P2, walaupun untuk tanaman yang dipupuk P2 menghasilkan
bobot segar total tanaman yang tidak berbeda nyata dengan tanaman yang
dipupuk P3 dan P4. Hal yang sama juga diperlihatkan pada perlakuan P3; P4; P5;
P6; P7; dan P0. Bobot segar total tanaman menunjukkan peningkatan di setiap
peningkatan persentase dosis pupuk N, yaitu dari 0% maupun dari 25% ke 150%
N. Peningkatan bobot segar total tanaman sebesar 238,8% (248,61 g), 244,1%
(254,05 g), 320,5% (333,6 g), 306,3% (318,7 g), 358,8% (373,4 g), dan 275,3%
(286,51 g) terjadi ketika perlakuan P1 dirubah menjadi P3; P4; P5; P6; P7 dan P0.
Peningkatan tertinggi terjadi ketika perlakuan P1 ditingkatkan menjadi P7, yang
kemudian diikuti oleh P5 dan P6. Sedangkan peningkatan sebesar 59,94% (132,18
g), 62,41% (137,62 g), 98,48% (217,17 g), 91,76% (202,35 g), 116,57% (257,05
g), dan 77,13% (170,08 g), terjadi ketika perlakuan P2 ditingkatkan menjadi P3;
P4; P5; P6; P7 dan P0.
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Umur pengamatan 80 hst, tanaman yang dipupuk P1, P2, P3, P4, P5, dan
P7 menghasilkan bobot segar total tanaman yang sama, walaupun untuk tanaman
yang dipupuk P1, bobot segar total tanaman yang dihasilkan nyata lebih rendah
87,45% (443,9 g) dan 105,1% (533,52 g) jika dibandingkan dengan perlakuan P6
dan P0.
6. Bobot Kering Total Tanaman
Hasil analisis ragam menunjukkan terjadinya pengaruh nyata dari
kombinasi pemupukan N, K pada bobot kering total tanaman (Lampiran 6. Tabel
11). Rata-rata bobot kering total tanaman pada berbagai kombinasi pemupukan
N,K disajikan pada Tabel 11.
Tabel 11. Rata-rata bobot kering total tanaman pada berbagai kombinasi
pemupukan N, K pada berbagai umur pengamatan
Rata-rata bobot kering total tanaman (g) / Umur
pengamatan (hst)

Perlakuan
20

50

80

P0 ( 100% N : 100% K )

1,95

44,07 cd

167,33 b

P1 ( 0% N : 150% K )

2,55

15,10 a

81,43 a

P2 ( 25% N : 125% K )

2,45

29,47 b

147,90 ab

P3 ( 50% N : 100% K )

2,50

44,65 cd

115,77 ab

P4 ( 75% N : 75% K )

2,73

40,72 bc

132,72 ab

P5 ( 100% N : 50% K)

1,98

55,07 d

139,75 ab

P6 ( 125% N : 25% K )

1,93

52,83 cd

186,20 b

P7 ( 150% N : 0% K)

2,98

51,92 cd

118,70 ab

BNT 5%

tn

12,70

73,39

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

Berdasarkan Tabel 11 dapat dijelaskan bahwa untuk umur pengamatan 50
hst, bobot kering total tanaman paling rendah didapatkan pada tanaman yang
dipupuk P1. Sedangkan bobot kering total tanaman yang lebih tinggi didapatkan
pada tanaman yang dipupuk P3; P5; P6; P7; dan P0, sedangkan untuk tanaman
yang dipupuk P3; P6; P7 dan P0, bobot kering total tanaman yang dihasilkan tidak
berbeda nyata dengan P4. Peningkatan bobot kering total tanaman terjadi ketika
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perlakuan P1 dirubah menjadi P2; P3; P4; P5; P6; P7 dan P0, dan masing-masing
peningkatan tersebut sebesar 95,2% (14,37 g), 195,7% (29,5 g), 169,5% (25,6 g),
264,7% (39,97 g), 249,8% (37,7 g), 243,8% (36,82 g), dan 191,8% (28,97 g).
Umur pengamatan 80 hst, bobot kering total tanaman yang lebih rendah
didapatkan pada tanaman yang dipupuk P1; P2; P3; P4; P5; dan P7, walaupun
pada tanaman yang dipupuk dengan perlakuan P2; P3; P4; P5; dan P7
menghasilkan bobot kering yang tidak berbeda nyata dengan tanaman yang
dipupuk P6 dan P0. Kenaikan yang terjadi pada tanaman yang dipupuk P1 ke P6
dan P0 masing-masing sebesar 128,66% (104,77 g) dan 105,48% (85, 9 g).

4.1.2 Analisis Pertumbuhan Tanaman
1. Laju Pertumbuhan Relatif
Pengaruh nyata terjadi akibat pemberian pupuk N, K pada laju
pertumbuhan relatif (Lampiran 6. Tabel 12). Rata-rata laju pertumbuhan relatif
pada berbagai kombinasi pemupukan N, K disajikan pada Tabel 12.
Tabel 12. Rata-rata laju pertumbuhan relatif pada berbagai
pemupukan N, K pada berbagai umur pengamatan
Perlakuan

kombinasi

Rata-rata LPR (g g-1 hari-1) / Umur pengamatan (hst)
20−35

35−50

50−65

65−80

P0 ( 100% N : 100% K)

0,09 ab

0,08 ab

0,04 abc

0,04

P1 ( 0% N : 150% K )

0,07 a

0,05 a

0,06 bc

0,05

P2 ( 25% N : 125% K )

0,09 ab

0,08 ab

0,07 c

0,04

P3 ( 50% N : 100% K )

0,11 abc

0,08 ab

0,04 ab

0,02

P4 ( 75% N : 75% K )

0,11 abc

0,07 ab

0,05 abc

0,03

P5 ( 100% N : 50% K)

0,16 c

0,06 ab

0,02 a

0,04

P6 ( 125% N : 25% K )

0,13 bc

0,09 b

0,03 a

0,05

P7 ( 150% N : 0% K)

0,10 ab

0,09 b

0,03 a

0,03

0,04

0,03

BNT 5%

0,05

tn

Keterangan: Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p = 5 %, tn = tidak
berbeda nyata, hst = hari setelah tanam
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Tabel 12 menginformasikan bahwa untuk pengamatan 20−35 hst, laju
pertumbuhan relatif yang lebih rendah didapatkan pada tanaman yang dipupuk P1;
P2; P3; P4; P7; dan P0, walaupun untuk tanaman yang dipupuk P3 dan P4 laju
pertumbuhan relatif yang dihasilkan tidak berbeda nyata dengan tanaman yang
dipupuk P5 dan P6. Kenaikan terjadi ketika persentase dosis pupuk N
ditingkatkan, yaitu dari P1 ke P5 dan P6, yaitu sebesar 85,71% (0,06 g g-1 hari-1)
dan 128,57% (0,09 g g-1 hari-1).
Umur pengamatan 35−50 hst menampilkan pola yang berbeda dengan
umur pengamatan 20−35 hst. Perlakuan P2 hingga P7 dan P0, laju pertumbuhan
relatif yang dihasilkan tidak berbeda nyata, demikian pula dengan perlakuan P1
hingga P5 dan P0 terhadap perlakuan P1. Laju pertumbuhan relatif yang
dihasilkan oleh perlakuan P6 dan P7 nyata lebih tinggi (0,04 g g-1 hari-1) dan 80%
(0,04 g g-1 hari-1) dibandingkan dengan perlakuan P1.
Kemudian untuk umur pengamatan 50−65 hst, laju pertumbuhan relatif
lebih rendah dihasilkan pada tanaman dengan perlakuan P3; P4; P5; P6; P7 dan
P0, meskipun pada perlakuan P4 dan P0 menghasilkan laju pertumbuhan relatif
yang tidak berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk P1 dan P2. Laju
pertumbuhan relatif menunjukkan kenaikan pada peningkatan persentase dosis
pupuk K dari 0% K hingga menjadi 150% K dan 125% K. Laju pertumbuhan
relatif yang dihasilkan oleh P1 nyata lebih tinggi 66,66% (0,04 g g-1 hari-1), 50%
(0,03 g g-1 hari-1), dan 50% (0,03 g g-1 hari-1) dibandingkan dengan perlakuan P5;
P6 dan P7. Sedangkan laju pertumbuhan relatif yang lebih tinggi 71,42 % (0,05 g
g-1 hari-1), 57,14 % (0,04 g g-1 hari-1), dan 57,14 % (0,04 g g-1 hari-1) terjadi ketika
perlakuan P5; P6 dan P7 ditingkatkan menjadi P2.
2. Harga Satuan Daun
Hasil analisis ragam menunjukkan terjadinya pengaruh nyata dari
kombinasi pemupukan N, K pada harga satuan daun (Lampiran 6. Tabel 13).
Rata-rata harga satuan daun pada berbagai kombinasi pemupukan N, K disajikan
pada Tabel 13.
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Tabel 13. Rata-rata harga satuan daun pada berbagai kombinasi pemupukan N, K
pada berbagai umur pengamatan
Perlakuan

Rata-rata HSD (mg cm-2 hari-1) / Umur pengamatan (hst)
20-35

35-50

50-65

65-80

P0 (100%N : 100% K)

0, 9 a

0,8

0, 6 ab

0, 8

P1 ( 0% N : 150% K )

0, 8 a

0,6

1,0 bc

0, 9

P2 ( 25% N : 125% K)

1,4 ab

1,0

1,2 c

1,1

P3 (50% N : 100% K)

1,3 ab

0, 9

0, 6 ab

0, 5

P4 (75% N : 75% K )

1,2 ab

0, 7

0, 6 ab

0, 6

P5 (100% N : 50% K)

1,9 b

0, 6

0, 3 a

1,0

P6 (125% N : 25% K)

1,5 ab

1,0

0, 4 a

0, 9

P7 (150% N : 0% K)

1,1 ab

1,0

0, 4 a

0, 4

BNT 5%

0,8

tn

0,5

tn

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

Tabel 13 menginformasikan bahwa untuk umur pengamatan 20-35 hst,
harga satuan daun yang dihasilkan oleh tanaman yang dipupuk P0 hingga P4, P6
dan P7 adalah sama. Demikian pula untuk tanaman yang dipupuk P2; P3; P4; P6;
dan P7. Peningkatan nilai harga satuan daun terjadi ketika perlakuan P5 dirubah
menjadi P0 dan P1. Adapun peningkatan tersebut masing-masing sebesar 52,63%
(1 mg cm-2 hari-1) dan 57,89% (1,1 mg cm-2 hari-1).
Pada umur pengamatan 50-65 hst, harga satuan daun lebih rendah
dihasilkan pada tanaman yang dipupuk P3; P4; P5; P6; P7 dan P0, dan keenamnya
menghasilkan harga satuan daun yang sama. Sedangkan harga satuan daun yang
lebih tinggi dihasilkan pada tanaman yang dipupuk P1 dan P2, walaupun pada
tanaman yang dipupuk P1 harga satuan daun yang dihasilkan tidak berbeda nyata
dengan tanaman yang dipupuk P3; P4 dan P0. Perlakuan P1 menghasilkan harga
satuan daun nyata lebih tinggi 70% (0,7 mg cm-2 hari-1), 60% (0,6 mg cm-2 hari-1),
dan 60% (0,6 mg cm-2 hari-1) jika dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk
P5; P6; dan P7. Perlakuan P2 harga satuan daun yang dihasilkan nyata lebih tinggi
50% (0, 6 mg cm-2 hari-1), 50% (0, 6 mg cm-2 hari-1), 75% (0, 9 mg cm-2 hari-1),
66% (0, 8 mg cm-2 hari-1), 66% (0, 8 mg cm-2 hari-1), dan 50% (0, 6 mg cm-2 hari1

), jika dibandingkan dengan perlakuan P3; P4; P5; P6; P7; dan P0.
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3. Indeks Pembagian (IP)
Indeks pembagian menggambarkan banyaknya asimilat yang dialokasikan
ke bagian umbi dari total asimilat yang dihasilkan (Suminarti, 2011). Hasil
analisis ragam menunjukkan terjadinya pengaruh nyata dari kombinasi
pemupukan N, K pada nilai indeks pembagian (Lampiran 6. Tabel 14). Rata-rata
nilai indeks pembagian pada berbagai kombinasi pemupukan N, K disajikan pada
Tabel 14.
Tabel 14. Rata-rata nilai indeks pembagian pada berbagai kombinasi pemupukan
N, K pada saat panen
Perlakuan

Indeks pembagian

P0 ( 100% N : 100% K )

0,45 a

P1 ( 0% N : 150% K )

0,60 b

P2 ( 25% N : 125% K )

0,58 b

P3 ( 50% N : 100% K )

0,55 b

P4 ( 75% N : 75% K )

0,45 a

P5 ( 100% N : 50% K)

0,44 a

P6 ( 125% N : 25% K )

0,42 a

P7 ( 150% N : 0% K)

0,38 a

BNT 5%

0,08

Keterangan: Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p = 5 %, tn = tidak
berbeda nyata.

Berdasarkan Tabel 14 dapat dijelaskan, nilai indeks pembagian yang lebih
tinggi dihasilkan pada tanaman yang dipupuk P1; P2; dan P3. Nilai indeks
pembagian menunjukkan terjadinya

peningkatan dengan ditingkatkannya

presentase dosis pupuk K yaitu dari 0 % K hingga 75 % K ke 100 % K, 125 % K,
dan 150 % K yang diikuti dengan penurunan dosis N dari 150% N ke 0 % N.
Nilai indeks pembagian yang dihasilkan P1 nyata lebih tinggi 25% (0,15),
26,66% (0,16), 30% (0,18 %), 36,66% (0,22), dan 25% (0,15) jika dibandingkan
dengan P4; P5; P6; P7 dan P0. Sedangkan penurunan nilai indeks pembagian yang
dihasilkan terjadi ketika P2 dirubah menjadi P4; P5; P6; P7 dan P0, yaitu sebesar
22,41% (0,13), 24,13% (0,14), 27,58% (0,16 %), 34,48% (0,2), dan 22,41%
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(0,13). Penurunan nilai indeks pembagian yang dihasilkan juga terjadi ketika P3
dirubah menjadi P4; P5; P6; P7 dan P0. Adapun penurunan tersebut masingmasing sebesar 18,18% (0,1), 20% (0,11), 23,63% (0,13), 30,9% (0,17), dan
18,18% (0,1).

4.1.3 Komponen Hasil
1. Diameter Umbi
Hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh nyata dari kombinasi
pemupukan N, K pada diameter umbi (Lampiran 6. Tabel 15). Rata-rata diameter
umbi pada berbagai kombinasi pemupukan N, K disajikan pada Tabel 15.
Tabel 15. Rata-rata diameter umbi pada berbagai kombinasi pemupukan N, K
pada saat panen
Perlakuan

Diameter umbi (cm)

P0 ( 100% N : 100% K )

5,8 cde

P1 ( 0% N : 150% K )

4,9 a

P2 ( 25% N : 125% K )

6,0 de

P3 ( 50% N : 100% K )

6,4 e

P4 ( 75% N : 75% K )

5,8 cd

P5 ( 100% N : 50% K)

5,6 bcd

P6 ( 125% N : 25% K )

5,2 ab

P7 ( 150% N : 0% K)

5,3 abc

BNT 5%

0,55

Keterangan: Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p = 5 %, tn = tidak
berbeda nyata.

Tabel 15 menginformasikan bahwa, diameter umbi pada tanaman yang
dipupuk P2; P4; P5 dan P0 adalah sama. Diameter umbi yang tidak berpengaruh
nyata juga dihasilkan pada tanaman yang dipupuk P2; P3 dan P0. Sedangkan
diameter umbi lebih rendah dihasilkan pada tanaman yang dipupuk P1; P6 dan P7,
walaupun untuk tanaman yang dipupuk P6 dan P7, diameter umbi yang dihasilkan
tidak berbeda nyata dengan tanaman yang dipupuk P5. Diameter umbi yang
dihasilkan mengalami peningkatan ketika P1 ditingkatkan menjadi P2; P3; P4; P5
dan P0, masing-masing sebesar 22,44% (1,1 cm), 30,61% (1,5 cm), 18,36% (0,9
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cm), 14,28% (0,7 cm), dan 18,36% (0,9 cm). Sedangkan pada tanaman yang
dipupuk P6, akan mengalami peningkatan diameter umbi jika perlakuan P6
dirubah menjadi P2; P3; P4; dan P0, peningkatan tersebut masing-masing sebesar
15,38% (0,8 cm), 23,07% (1,2 cm), 11,53% (0,6 cm), dan 11,53% (0,6 cm).
Pertambahan diameter umbi sebesar 13,2% (0,7 cm) dan 20,75% (1,1 cm) juga
terjadi ketika tanaman yang dipupuk P7 dirubah menjadi P2 dan P3.
2. Panjang Umbi
Kombinasi pemupukan N, K memberikan pengaruh nyata pada panjang
umbi (Lampiran 6. Tabel 16). Rata-rata panjang umbi pada berbagai kombinasi
pemupukan N, K disajikan pada Tabel 16.
Tabel 16. Rata-rata panjang umbi pada berbagai kombinasi pemupukan N, K
pada saat panen
Perlakuan

Panjang umbi (cm)

P0 ( 100% N : 100% K )

15,49 c

P1 ( 0% N : 150% K )

12,19 a

P2 ( 25% N : 125% K )

13,74 ab

P3 ( 50% N : 100% K )

13,27 ab

P4 ( 75% N : 75% K )

14,51 bc

P5 ( 100% N : 50% K)

14,32 bc

P6 ( 125% N : 25% K )

14,41 bc

P7 ( 150% N : 0% K)

14,86 bc

BNT 5%

1,63

Keterangan: Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p = 5 %, tn = tidak
berbeda nyata.

Tabel 16 menginformasikan bahwa panjang umbi yang lebih rendah
dihasilkan pada tanaman yang dipupuk P1; P2 dan P3, walaupun untuk tanaman
yang dipupuk P2 dan P3, panjang umbi yang dihasilkan tidak berbeda nyata
dengan tanaman yang dipupuk P4; P5; P6; dan P7. Sedangkan untuk tanaman
yang dipupuk P4; P5; P6; P7 dan P0, panjang umbi yang dihasilkan nyata lebih
panjang 19,03% (2,32 cm), 17,47% (2,13 cm), 18,21% (2,22 cm), 21,9% (2,67
cm), dan 27,07% (3,3 cm) jika dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk P1.
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Perubahan panjang umbi juga terjadi ketika tanaman yang dipupuk P2 maupun P3
dirubah menjadi P0, yaitu sebesar 12,73% (1,75 cm) dan 16,72% (2,22 cm).
3. Jumlah Umbi Per Tanaman
Pengaruh nyata tidak terjadi akibat kombinasi pemupukan N, K pada
jumlah umbi per tanaman (Lampiran 6. Tabel 17). Rata-rata jumlah umbi per
tanaman pada berbagai kombinasi pemupukan N,K disajikan pada Tabel 17.
Tabel 17. Rata-rata jumlah umbi per tanaman pada berbagai kombinasi
pemupukan N, K pada saat panen
Perlakuan

Jumlah umbi

P0 ( 100% N : 100% K )

4,33

P1 ( 0% N : 150% K )

4,40

P2 ( 25% N : 125% K )

4,73

P3 ( 50% N : 100% K )

3,80

P4 ( 75% N : 75% K )

4,33

P5 ( 100% N : 50% K)

5,00

P6 ( 125% N : 25% K )

5,20

P7 ( 150% N : 0% K)

4,13

BNT 5%

tn

Keterangan: Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p = 5 %, tn = tidak
berbeda nyata.

4. Bobot Umbi Per Tanaman, Bobot Umbi Ekonomis Per Tanaman (>50g),
Hasil Panen (ton ha-1), dan Hasil Panen (ton ha-1) Umbi Ekonomis
Hasil analisis ragam menunjukkan terjadinya pengaruh nyata dari
kombinasi pemupukan N, K pada bobot umbi per tanaman, bobot umbi ekonomis
per tanaman (>50g), hasil panen (ton ha-1), dan hasil panen umbi ekonomis (ton
ha-1) (Lampiran 6. Tabel 18). Rata-rata bobot umbi per tanaman, bobot umbi

ekonomis per tanaman (>50g), hasil panen (ton ha-1), dan hasil panen umbi
ekonomis (ton ha-1) pada berbagai kombinasi pemupukan N, K disajikan pada
Tabel 16.
Berdasarkan Tabel 18 dapat dijelaskan bahwa secara umum tanaman yang
dipupuk P1, bobot umbi per tanaman, bobot umbi ekonomis per tanaman, hasil
panen (ton ha-1), dan hasil panen umbi ekonomis (ton ha-1) yang dihasilkan adalah
paling rendah. Peningkatan dari masing-masing parameter akan terjadi jika diikuti
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dengan peningkatan persentase N, yaitu dari 0 % N hingga menjadi 150 %, tetapi
diikuti dengan pengurangan persentase K, yaitu dari 150 % K hingga menjadi
0 %.
Tabel 18. Rata-rata bobot umbi per tanaman, bobot umbi ekonomis per tanaman
(>50g), hasil panen per hektar, dan hasil panen per hektar umbi
ekonomis pada berbagai kombinasi pemupukan N, K pada saat panen
Bobot umbi

Bobot umbi

Hasil panen

Hasil panen

per tanaman

ekonomis per

(ton ha-1)

umbi ekonomis

(g)

tanaman (g)

P0 (100% N : 100% K)

826,96 b

799,19 b

34,46 b

33,30 b

P1 ( 0% N : 150% K )

569,57 a

556,87 a

23,73 a

22,24 a

P2 ( 25% N : 125% K )

877,17 b

840,91 b

36,55 b

35,04 b

P3 ( 50% N : 100% K )

865,12 b

846,03 b

36,05 b

35,25 b

P4 ( 75% N : 75% K )

821,21 b

784,49 b

34,22 b

32,69 b

P5 ( 100% N : 50% K)

878,17 b

837,34 b

36,59 b

34,89 b

P6 ( 125% N : 25% K )

830,22 b

791,79 b

34,59 b

32,99 b

P7 ( 150% N : 0% K)

761,63 b

734,84 b

31,73 b

30,62 b

175,17

174,31

Perlakuan

BNT 5%

(ton ha-1)

7,3

7,26

Keterangan: Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf p = 5 %, tn = tidak
berbeda nyata.

Adapun peningkatan tersebut masing-masing sebesar 54% (307,6 g),
51,89% (295,55 g), 44,18% (251,64 g), 54,18% (308,6 g), 45,76% (260,65 g),
33,72% (192,06 g), dan 45,19% (257,39 g) untuk parameter bobot umbi per
tanaman. Peningkatan sebesar 51% (284,04 g), 51,92% (289,16), 40,87% (227,62
g), 50,36% (280,47 g), 42,18% (234,92 g), 31,95% (177,97 g), dan 43,51%
(242,32 g) terjadi pada parameter bobot umbi ekonomis per tanaman. Peningkatan
yang serupa juga diperlihatkan untuk hasil ton ha-1. Bobot umbi per tanaman,
bobot umbi ekonomis per tanaman, hasil panen (ton ha-1), dan hasil panen umbi
ekonomis

(ton ha-1) memperlihatkan hasil yang tidak berbeda nyata pada

berbagai perlakuan pemupukan, yaitu P0, P2, P3 hingga P7. Namun demikian
untuk melihat hubungan antara dosis pemupukan N dan K dengan parameter hasil
panen (ton ha-1) disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2.
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Gambar 1. Hubungan antara dosis pupuk N dengan hasil panen (ton ha-1)

Berdasarkan Gambar 1 menginformasikan bahwa hubungan antara dosis
pupuk N dengan hasil panen (ton ha-1) bersifat kuadratik artinya setiap
peningkatan dosis pupuk N akan meningkatkan hasil panen (ton ha-1) sampai
dosis 82,9 % N atau setara dengan 265 kg ha-1 Urea akan menghasilkan hasil
panen 36,417 ton ha-1 dan jika melebihi akan menurunkan hasil panen dari
tanaman tersebut.

Gambar 2. Hubungan antara dosis pupuk K dengan hasil panen (ton ha-1)
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Gambar 2, dapat dijelaskan bahwa hubungan antara dosis pupuk K dengan
hasil panen (ton ha-1) bersifat kuadratik yang dapat diartikan bahwa pada setiap
peningkatan dosis K akan diikuti peningkatan hasil panen (ton ha-1) sampai
dengan dosis 65,9 % K atau setara dengan 219,64 kg ha-1 KCl akan menghasilkan
hasil panen 37,141 ton ha-1, namun apabila melebihi dosis tersebut akan terjadi
penurunan hasil panen (ton ha-1).
4.1.4 Kualitas Umbi
Kualitas umbi pada tanaman ubi jalar didasarkan pada banyak sedikitnya
kandungan pati maupun gula yang dikandung oleh umbi. Berdasarkan hasil
analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagaimana disajikan dalam
Tabel 19.
Tabel 19. Total gula dan kadar pati umbi pada berbagai kombinasi pemupukan
N,K pada saat panen
Perlakuan
P0 ( 100% N : 100% K )

Total gula (%)
2,95

Pati (%)
15,32

P1 ( 0% N : 150% K )

3,28

15,36

P2 ( 25% N : 125% K )

2,95

17,69

P3 ( 50% N : 100% K )

3,27

15,45

P4 ( 75% N : 75% K )

3,13

17,61

P5 ( 100% N : 50% K)

3,28

15,18

P6 ( 125% N : 25% K )

3,28

17,20

P7 ( 150% N : 0% K)

3,33

14,46

Tabel 19 menginformasikan bahwa, total gula tertinggi dihasilkan pada
tanaman yang dipupuk P7 dengan dosis pupuk 150% N dan 0% K dengan total
gula 3,33 %, sedangkan total gula lebih rendah dihasilkan pada tanaman yang
dipupuk P2 (25% N : 125% K) dan P0 (100% N : 100% K) dengan total gula
2,95%. Kemudian pada kadar pati umbi memperlihatkan pola yang berbeda
dengan total gula umbi, hal ini dapat dilihat pada kadar pati tertinggi dihasilkan
pada tanaman yang dipupuk P2 dengan kadar pati 17,69 %, sedangkan kadar pati
terendah dihasilkan pada tanaman yang dipupuk P7 dengan kadar pati 14,46 %.
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4.2 Pembahasan
Hasil akhir suatu tanaman merupakan fungsi dari pertumbuhan, dan
apabila komponen pertumbuhan yang dihasilkan tersebut rendah, maka komponen
hasil yang dihasilkan juga rendah seperti diameter umbi (Tabel 15), panjang umbi
(Tabel 16), bobot umbi per tanaman (Tabel 18), bobot umbi ekonomis per
tanaman (Tabel 18), hasil panen (ton ha-1) (Tabel 18), dan hasil panen umbi
ekonomis (ton ha-1) (Tabel 18). Kemudian diketahui bahwa nilai indeks
pembagian yang dihasilkan tinggi, namun demikian tingginya nilai indeks
pembagian tersebut belum mampu mengantarkan tingginya hasil akhir yang
diperoleh karena lebih rendahnya asimilat atau bahan kering total tanaman yang
dihasilkan (Tabel 11).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum pengaruh nyata terjadi
pada setiap parameter pengamatan, baik parameter pertumbuhan, analisis
pertumbuhan tanaman, maupun parameter hasil. Berdasarkan hasil pengamatan
pada paramater hasil panen (ton ha-1), hasil lebih rendah didapatkan pada tanaman
yang dipupuk P1 ( 0% N : 150% K ). Hal ini cukup dimengerti karena dengan
rendahnya tingkat ketersediaan N, baik N tanah maupun N yang diberikan melalui
pemupukan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. Berdasarkan
hasil analisis tanah awal yang telah dilakukan, diketahui bahwa kandungan N total
tanah adalah rendah, yaitu 0,104%, sementara tidak ada tambahan N yang
diberikan melalui pemupukan (0 % N).
Disisi lain juga diketahui bahwa pada perlakuan P1 ( 0 % N : 150 % K),
estimasi ketersedian unsur hara di dalam tanah juga sangat rendah (Tabel 20).
Nitrogen bagi tanaman berperan dalam proses penyerapan cahaya melalui
pembentukan klorofil. Klorofil a dengan rumus molekul C55 H72 O5 N4 Mg
menyerap cahaya pada panjang gelombang yaitu 683 nm dan 700 nm, yang
selanjutnya disebut sebagai pusat reaksi. Pusat reaksi ini berperan dalam
mengkonversi energi radiasi matahari menjadi energi kimia (Koesmaryono, 1999
dan Suminarti, 2011). Klorofil b dengan rumus molekul C55 H70 O6 N4 Mg yang
berperan sebagai antena fotosintesis atau sebagai pengumpul energi. Energi yang
telah terkumpul tersebut kemudian diteruskan ke pusat reaksi.
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Tabel 20. Hasil analisis tanah awal, tengah, akhir (saat panen), dan estimasi
ketersediaan unsur N dan K.
Jenis bahan / analisis ke:
1. Tanah ke 1 (sebelum tanam)
2. Tanah ke 2 (setelah aplikasi pupuk N dan K) :
a. P0 ( 100% N : 100% K )
b. P1 ( 0% N : 150% K )
c. P2 ( 25% N : 125% K )
d. P3 ( 50% N : 100% K )
e. P4 ( 75% N : 75% K )
f. P5 ( 100% N : 50% K)
g. P6 ( 125% N : 25% K )
h. P7 ( 150% N : 0% K)
2. Tanah ke 3 (setelah panen) :
a. P0 ( 100% N : 100% K )
b. P1 ( 0% N : 150% K )
c. P2 ( 25% N : 125% K )
d. P3 ( 50% N : 100% K )
e. P4 ( 75% N : 75% K )
f. P5 ( 100% N : 50% K)
g. P6 ( 125% N : 25% K )
h. P7 ( 150% N : 0% K)
3. Estimasi ketersediaan unsur hara (%) :
a. P0 ( 100% N : 100% K )
b. P1 ( 0% N : 150% K )
c. P2 ( 25% N : 125% K )
d. P3 ( 50% N : 100% K )
e. P4 ( 75% N : 75% K )
f. P5 ( 100% N : 50% K)
g. P6 ( 125% N : 25% K )
h. P7 ( 150% N : 0% K)
Rendah sekali
Rendah
Sedang
Tinggi
Tinggi sekali

Kandungan Unsur
N-total
K
(%)
(me 100 g-1)
0,104
1,23
0,240
0,104
0,108
0,156
0,160
0,162
0,208
0,208

1,70
4,30
3,00
2,66
2,23
1,70
1,65
1,23

0,204
0,104
0,104
0,150
0,156
0,158
0,160
0,160

0,50
1,33
1,20
1,03
0,90
0,90
0,60
0,50

15
0
37,03
38,46
37,50
36,58
23,07
23,07
< 0,1
0,11 – 0,2
0,21 – 0,5
0,51 – 0,75
> 0,75

70.58
69.06
60
61,27
59,64
47,05
63,63
59,34
< 0,1
0,1 - 0,3
0,4 - 0,5
0,6 - 1,0
>1

Sehubungan dengan pentingnya unsur N ini, maka untuk tanaman yang
mengalami defisiensi N dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan
tanaman sebagai akibat rendahnya asimilat yang dihasilkan. Asimilat merupakan
karbohidrat sederhana yang dihasilkan melalui metabolisme yang akan dirubah
menjadi lipid, asam nukleat, protein dan molekul organik lain yang berperan
dalam pembentukan daun, batang, akar, umbi, dan sistem organ lainnya.
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap komponen pertumbuhan, bahwa pada
umumnya hasil yang lebih rendah didapatkan pada tanaman yang dipupuk P1 (0
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% N : 150 % K) yang mencakup jumlah daun (Tabel 6), jumlah cabang (Tabel 5),
dan luas daun (Tabel 9).
Rendahnya jumlah daun maupun lebih sempitnya luas daun yang
dihasilkan tersebut memberi indikasi terbatasnya kemampuan tanaman dalam
menghasilkan asimilat. Sedangkan asimilat merupakan energi yang digunakan
untuk pertumbuhan, walaupun sebagian dari energi tersebut juga akan disimpan
sebagai cadangan makanan yang akan disimpan dalam organ penyimpanan
(umbi). Oleh karena itu apabila energi yang dihasilkan rendah, maka kemampuan
tanaman untuk melakukan diferensiasi juga rendah dan pada akhirnya berdampak
pada rendahnya jumlah cabang (Tabel 7), luas daun (Tabel 9), maupun bobot
segar total tanaman yang dihasilkan (Tabel 10).
Disisi lain pada analisis tanah awal memperlihatkan tingginya ketersediaan
unsur K dalam tanah, yaitu 1,23 me 100 g-1. Kalium bagi tanaman berperan dalam
proses pembesaran umbi karena keterlibatan dalam proses translokasi asimilat
dari bagian source (sumber) ke bagian penyimpanan (umbi). Pada tanaman yang
menghasilkan umbi, unsur K sangat diperlukan dalam jumlah besar khususnya
dalam proses pembesaran umbi, hal ini juga dapat dilihat pada estimasi
ketersedian unsur hara di dalam tanah yang diperoleh (Tabel 20).
Kebutuhan tanaman akan unsur K juga semakin tinggi apabila tanaman
tersebut tumbuh pada lingkungan dengan air yang terbatas, dan hal tersebut sama
dengan lokasi penelitian yang merupakan lahan kering. Jatikerto merupakan lahan
kering yang dicirikan air dalam kondisi terbatas dikarenakan curah hujan yang
hanya mencapai 100 hingga 400 mm bulan-1 (Suminarti, 2011). Sehubungan
dengan hal tersebut tingkat kebutuhan unsur K akan semakin besar, karena unsur
K berperan memacu penyerapan air dikarenakan meningkatnya tekanan turgor sel
yang diakibatkan ion K+. Namun bila tanaman tersebut dalam kondisi cekaman air
dan suhu tinggi maka tekanan turgor sel akan menurun yang mengakibatkan
tertutupnya stomata untuk mengurangi transpirasi yang berlebih (Wuryaningsih et
al., 1995).
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Sehubungan dengan pentingnya K pada tanaman, maka pada tanaman
yang mengalami defisiensi K dapat mengakibatkan menurunnya hasil panen
khususnya tanaman umbi-umbian yang membutuhkan K untuk proses pembesaran
umbi. Berdasarkan hasil penelitian pada komponen hasil, bahwa pada umumnya
hasil lebih rendah didapatkan pada tanaman yang dipupuk P1 (0 % N : 150 % K)
yang mencakup diameter umbi (Tabel 15), bobot umbi per tanaman (Tabel 16),
bobot umbi ekonomis per tanaman (Tabel 18). Rendahnya diameter umbi maupun
bobot umbi yang dihasilkan merupakan suatu indikasi bahwa rendahnya hasil
asimilat yang ditranslokasikan. Asimilat yang dihasilkan dari proses fotosintesis
selain digunakan untuk pertumbuhan juga digunakan untuk perkembangan umbi,
yang artinya semakin besar penambahan pupuk K yang diberikan maka semakin
tinggi pula hasil panen yang dihasilkan. Namun tingginya hasil panen juga
dipengaruhi oleh jumlah N yang diberikan, karena apabila tanaman tersebut
kekurangan N yang berakibat rendahnya asimilat yang dihasilkan maka semakin
rendah pula jumlah asimilat yang ditranslokasikan ke bagian umbi meskipun
penambahan pupuk K yang diberikan tinggi.
Kemudian pada hasil regresi bahwa hasil panen optimum sebesar 36,417
ton ha-1 didapatkan pada dosis 82,9 % N atau setara dengan 265 kg ha-1 Urea,
sedangkan hasil panen sebesar 37,141 ton ha-1 didapatkan pada dosis 65,9 % K
atau setara dengan 219,64 kg ha-1 KCl. Dosis optimum pada pemupukan N yang
didapatkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan dosis pada daerah Cilembu
yaitu sebesar 217 kg ha-1 Urea, sedangkan dosis optimum pemupukan K yang
didapatkan lebih rendah jika dibandingkan dengan dosis pada daerah Cilembu
yaitu sebesar 400 kg ha-1 KCl (BPTP, 2004). Hal ini juga dipengaruhi oleh
kandungan N dan K awal pada tanah yang menunjukkan nilai rendah pada analisis
N-total yaitu sebesar 0,104 % atau termasik pada kategori rendah sekali dan
analisis K yaitu sebesar 1,23 (me 100 g-1). Penyusunan dosis pupuk berdasarkan
analisis tanah merupakan hal yang sangat penting untuk saat ini, mengingat
penggunaan pupuk yang tidak rasional atau tidak sesuai dengan status hara dalam
tanah pada lahan pertanian akan menyebabkan defisiensi atau keracunan pada
tanaman serta akan mempercepat pengurangan unsur hara lain seperti Ca, Mn, S,
Cu, dan Zn (Adnyana, 2011).
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Pada uraian diatas telah dijelaskan peran penting dari unsur N dan K yang
saling berhubungan. Oleh karena itu, apabila tanaman mengalami kahat N atau K,
maka dapat menghambat proses fotosintesis, maupun proses translokasi asimilat.
Terhambatnya proses fotosintesis mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi
kerdil dikarenakan kurangnya asimilat yang digunakan untuk membentuk
senyawa organik dan energi. Terhambatnya translokasi asimilat juga dapat
menyebabkan umbi menjadi kecil, dikarenakan kurangnya asimilat yang
ditranslokasi ke organ penyimpanan. Dalam suatu siklus hidup tanaman,
pemberian pupuk akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
tanaman maupun hasil panen yang akan diperoleh.

