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BAB I PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Jawa Timur merupakan daerah dengan luas lahan 
pertanian terbesar pertama di Indonesia, yakni sebesar 13,6% 
lahan pertanian terletak di daerah ini (Badan Pusat Statistik 
Indonesia, 2013). Besarnya luas lahan pertanian di Jawa Timur 
berbanding lurus dengan keberadaan limbah dari pertanian itu 
sendiri. Menurut sumbernya, pencemaran lingkungan berasal 
dari limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. 
Limbah pertanian berasal dari sisa-sisa pupuk sintetik untuk 
menyuburkan tanah/tanaman yang dapat mencemari badan air 
dan merusak tanah (Artayasa, 2012). Sebagai upaya kegiatan 
budidaya tanaman, maka petani sangat membutuhkan sarana 
produksi yang dapat membantu produktivitas lahan, salah 
satunya yaitu pupuk (Reptiana, 2015). Dewasa ini, petani lebih 
menggemari pupuk anorganik dibandingkan pupuk organik. Hal 
ini dikarenakan pupuk anorganik dianggap mampu 
meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Namun, 
kenyataannya perlu adanya pembatasan penggunaan pupuk 
anorganik pada proses pemupukan, sehingga dapat sesuai 
dengan kebutuhan tanaman dan tidak berdampak pada 
pencemaran lingkungan, khususnya pada air tanah dan 
kerusakan struktur tanah (Artayasa, 2012). 

Salah satu hasil pertanian unggul di daerah Jawa Timur 
yang juga terbesar di Indonesia adalah tanaman jagung dengan 
produktivitas tiap periode mencapai 5.053.107 ton (Badan Pusat 
Statistik Indonesia, 2012). Hal tersebut mengingat bahwa 
jagung menempati posisi penting dalam perekonomian Provinsi 
Jawa Timur, karena merupakan sumber karbohidrat dan bahan 
baku industri pakan dan pangan (Akil dkk, 2006). Salah satu 
penghasil jagung di Provinsi Jawa Timur adalah Desa 
Pandanrejo. Desa ini merupakan desa agroindustri yang berada 
di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan produk unggulan 
berupa jagung manis. Kondisi topografi Desa Pandanrejo yang 
berada di dataran tinggi, menjadikan suhu dan kelembaban di 
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daerah ini cukup optimal untuk mendukung pertumbuhan jagung 
(Dinas Pemerintah Kota Batu, 2012). Desa Pandanrejo memiliki 
luas areal pertanian sebesar 323 ha, dimana 40 ha diantaranya 
khusus ditanami komoditi jagung manis.  Jagung manis produksi 
Desa Pandanrejo sangat digemari oleh konsumen, karena 
memiliki tongkol yang besar dan rasanya yang sangat manis. 
Tidak jauh berbeda dengan produktivitas jagung di Provinsi 
Jawa Timur pada umumnya, produktivitas petani jagung di Desa 
Pandanrejo berfluktuasi antara 3,0 – 4,6 ton/ha (Badan Pusat 
Statistik, 2012). Namun, produksi jagung di Desa Pandanrejo 
tidak konstan di setiap musim. Pada musim penghujan produksi 
jagung hanya mencapai 1,2 ton/ha, padahal normalnya hingga 
3,2 ton/ha. Akibatnya, permintaan pasar tidak selalu dapat 
dipenuhi. 

Penyebab utama berfluktuasinya tingkat produksi jagung 
Desa Pandanrejo ialah metode pemupukan yang kurang  tepat 
dan lahan pertanian yang mulai kering. Tanaman jagung relatif 
membutuhkan hara untuk dapat tumbuh optimal, sehingga 
pemberian pupuk merupakan salah satu faktor kunci bagi 
keberhasilan budidaya jagung. Dalam pertumbuhannya, jagung 
memerlukan unsur hara baik makro maupun mikro dalam jumlah 
yang cukup sehingga pertumbuhannya optimal sekaligus 
hasilnya optimal pula (Badan Penyuluhan dan Pengembangan 
SDM Pertanian, 2015). Selama ini pupuk yang diberikan berupa 
pupuk anorganik. Pupuk anorganik pada awalnya meningkatkan 
produktivitas tanaman secara signifikan, namun lama kelamaan 
akan mengganggu kestabilan tanah dan menyebabkan 
pencemaran pada tanah, sehingga dapat menimbulkan 
berbagai masalah dikarenakan kandungan zat kimia yang 
berlebih. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran baik pada 
badan air, struktur tanah, hingga makhluk hidup (Artayasa, 
2012). Selain itu, pupuk yang diaplikasikan hanya berupa pupuk 
cair dimana pada musim penghujan, nutrisinya berpeluang 
hilang bersama aliran air hujan, sedangkan jika diaplikasikan 
pupuk granul maka biaya pekerjanya menjadi tinggi. Tujuannya 
agar petani dapat menggunakan alat bantu berupa hand prayer 
sehingga proses pemupukan lebih ringan dan cepat (Ramdan 
dkk, 2013 dan Rhivaraja dan Parameswaramuthy, 2014). 
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Padahal, secara empirik pupuk cair hanya cocok diterapkan 
pada musim kemarau dimana tanah dalam kondisi kering 
(Lingga, 2003). Selain itu, penyebab kurang maksimalnya 
produktivitas jagung di Desa Pandanrejo dikarenakan pupuk 
yang umumnya diberikan langsung dengan tangan (pupuk 
padat), maupun dengan bantuan gayung/alat siram bunga 
(pupuk cair), mengakibatkan pupuk tidak jatuh tepat pada area 
perakaran. Sehingga unsur hara yang dibutuhkan untuk 
pertumbuhan jagung tidak dapat diserap efektif oleh tanaman. 
Hal tersebut justru dapat menyuburkan gulma yang tumbuh di 
sekitar perakaran jagung. Selain itu, hal ini juga menyebabkan 
zat-zat kimia residu dari pupuk mengendap pada tanah dan 
menyebabkan tanah menjadi kering serta tidak subur lagi. 

Salah satu kelompok tani di Desa Pandanrejo yang 
menerapkan cara pemupukan tersebut ialah Kelompok Tani 
Pangestu. Alasan hanya digunakan pupuk anorganik karena 
dianggap dapat memenuhi seluruh unsur hara pada tanaman 
jagung yang merupakan salah satu tanaman dengan kebutuhan 
unsur hara yang sangat tinggi. Dan alasan tidak 
diaplikasikannya pupuk padat pada kelompok tani tersebut 
karena pengaplikasiannya masih konvensional. Metode ini 
mengharuskan petani meletakkan pupuk satu per satu di area 
perakaran dengan cara membungkuk. Selain tidak efektif, 
pemupukan secara konvensional juga tidak efisien. Lamanya 
waktu pemupukan menyebabkan kapasitas pemupukan 
tanaman jagung sangat rendah, yakni 0,0125 ha/jam/orang. 
Akibatnya, pemilik lahan harus mengeluarkan biaya lebih untuk 
menyewa buruh tani. Padahal, petani juga harus mengeluarkan 
tenaga ekstra ketika memupuk jagung. Dikarenakan petani 
harus membawa timba berisi pupuk seberat 5-10 kg dengan 
tangan bebas di sepanjang alur tanam. Hal tersebut menjadikan 
petani cepat mengalami kelelahan. 

Metode pemupukan yang lebih ergonomis dan memiliki 
kapasitas lebih besar yaitu pemupukan menggunakan alat 
mekanis, seperti rotary job planter dan traktor pemupuk. Namun, 
metode tersebut tidak efektif dan tidak efisien jika diaplikasikan 
pada lahan pertanian di Desa Pandanrejo. Hal ini dikarenakan 
kepemilikan lahan tiap petani relatif kecil, yaitu berkisar 0,2 
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hektar, topografi lahan yang bergelombang, serta biaya 
investasi alat yang besar. Oleh karenanya, perlu dikembangkan 
alat pemupuk mekanis yang lebih efektif, efisien dan sesuai 
dengan kondisi pertanian Desa Pandanrejo, sehingga alat 
pemupuk tersebut dapat diterapkan dengan optimal. 

Solusi kreatif yang ditawarkan untuk mengatasi metode 
pemupukan yang tidak efektif, efisien dan merusak kondisi 
tanah di Kelompok Tani Pangestu Desa Pandanrejo yaitu 
ENCHIS (Enricher Portable Applications). ENCHIS merupakan 
alat pemupuk portable yang dapat digunakan sebagai aplikator 
pupuk cair maupun pupuk granul sekaligus dengan 
memanfaatkan mekanisme spring valve sebagai pengatur 
pengeluaran pupuk. Wadah pupuk ENCHIS didesain seperti tas 
ransel sehingga lebih ergonomis dan meningkatkan kapasitas 
bawaan pupuk hingga 15 kg. Sehingga resiko kelelahan fisik 
yang dialami oleh petani dapat ditekan. Batang aplikator 
didesain menyerupai senjata api laras panjang yang dilengkapi 
dengan pemicu pada daerah handle, serta sistem katup pada 
ujung batang aplikator. Batang aplikator memiliki panjang 90 
cm, sehingga pupuk dapat diberikan tepat di atas area 
perakaran dengan mudah tanpa harus membungkuk. Hal ini 
menjadi alasan ENCHIS merupakan alat pemupuk yang ramah 
lingkungan, karena pupuk yang jatuh tepat pada area perakaran 
tentunya akan mengurangi pencemaran pada tanah akibat zat-
zat kimia yang ada (residu dari pupuk). Dengan demikian, 
kapasitas pemupukan tanaman jagung dapat ditingkatkan. 

Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi proses 
pemupukan tanaman jagung dari alat ENCHIS perlu 
diperhatikan, dengan tujuan untuk mengimplementasikan sistem 
spring valve (katup pegas) pada alat pemupuk tamanan jagung. 
Sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas 
tanaman jagung dengan sistem pertanian berkelanjutan pada 
Kelompok Tani Pangestu di Desa Pandanrejo, Kecamatan 
Bumiaji, Kota Batu. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan kondisi dari lapang, maka dapat dirumuskan 

permasalah dalam tugas akhir ini ialah sebagai berikut : 
1. Bagaimana rancang bangun alat pemupuk portable yang 

dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses 
pemupukan jagung pada Kelompok Tani Pangestu di 
Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu? 

2. Bagaimana implementasi alat pemupuk portable 
berbasis spring valve yang ramah lingkungan pada 
pemupukan jagung di Kelompok Tani Pangestu, Desa 
Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu? 

3. Bagaimana efetivitas dan efisiensi dari alat pemupuk 
portable berbasis spring valve dalam proses pemupukan 
jagung pada Kelompok Tani Pangestu di Desa 
Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu? 
 
 

1.3 Tujuan 
 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini ialah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui rancang bangun alat pemupuk 

portable yang dapat meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi proses pemupukan jagung pada Kelompok Tani 
Pangestu, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota 
Batu. 

2. Untuk mengetahui implementasi alat pemupuk portable 
berbasis spring valve yang ramah lingkungan pada 
pemupukan jagung di Kelompok Tani Pangestu, Desa 
Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

3. Untuk mengetahui efetivitas dan efisiensi dari alat 
pemupuk portable berbasis spring valve dalam proses 
pemupukan jagung pada Kelompok Tani Pangestu di 
Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 
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1.4 Manfaat 

 
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini ialah sebagai 

berikut: 
1. Manfaat bagi Kelompok Tani Pangestu di Desa 

Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dapat 
memenuhi permintaan pasar dengan maksimal, selain 
itu juga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan 
efesiensi proses pemupukan sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. 

2. Manfaat bagi akademisi, yakni untuk menambah 
wawasan dalam penerapan teknologi alat pemupuk 
berbasis spring valve, media aktualisasi diri dalam 
berkarya, dan upaya mengamalkan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 

3. Manfaat bagi masyarakat, yakni untuk memberikan 
wacana baru tentang pengembangan teknologi alat 
pemupuk berbasis spring valve yang lebih portable, 
multifungsi, ekonomis, mudah untuk dibuat, dan ramah 
lingkungan. 

4. Manfaat bagi pemerintah, yakni terciptanya teknologi alat 
pemupuk portable berbasis spring valve yang 
berwawasan lingkungan dimana dapat meningkatkan 
produktivitas tanaman jagung di Indonesia dan 
mengurangi pencemaran lingkungan, sehingga dapat 
membantu pemerintah dalam ASEAN Economy 
Community 2015. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Analisis Situasi 
 
2.1.1 Kondisi pada Mitra 
 

Desa Pandanrejo merupakan salah satu desa agroindustri 
yang terletak di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan jumlah 
penduduk sebanyak 2.954 orang yang mayoritas mata 
pencahariannya adalah petani. Desa Pandanrejo terletak pada 
ketinggian 1.400-1.700 m dengan suhu rata-rata 20,0oC hingga 
27,8oC dan kelembaban berkisar antara 35% - 99%. Luas Desa 
Pandanrejo mencapai 1.453,70 ha, dimana 323 ha diantaranya 
digunakan sebagai lahan pertanian. Dengan 40 ha lahan yang 
khusus untuk komoditas unggulannya yaitu jagung manis (Dinas 
Pemerintah Kota Batu, 2012). Jagung manis produksi 
Pandanrejo sangat digemari oleh konsumen karena memiliki 
tongkol yang besar dan rasanya yang sangat manis. 
Produktivitas jagung di Desa Pandanrejo tidak jauh berbeda 
dengan produktivitas jagung di Provinsi Jawa Timur pada 
umumnya, yakni berkisar 3,0 – 4,6 ton/ha (Badan Pusat Statistik 
Indonesia, 2012). Namun, produksi jagung di Desa Pandanrejo 
tidak konstan di setiap musim. Puncak produksi terjadi pada 
musim kemarau sebesar 3,2 ton/ha dan dipasarkan di dalam 
maupun di luar kota. Sebaliknya, produksi terendah terjadi saat 
musim penghujan, yakni hanya 1,2 ton/ha (Dinas Pemerintah 
Kota Batu, 2012). 

Penyebab utama berfluktuasinya tingkat produksi jagung 
Desa Pandanrejo ialah metode pemupukan yang kurang  tepat 
dan lahan yang tidak gembur seperti semula. Selama ini pupuk 
yang diberikan hanya berupa pupuk anorganik cair dimana pada 
musim penghujan, nutrisinya berpeluang hilang bersama aliran 
air hujan, sedangkan jika diaplikasikan pupuk granul maka biaya 
pekerjanya menjadi tinggi. Tujuannya agar petani dapat 
menggunakan alat bantu berupa hand prayer sehingga proses 
pemupukan lebih ringan dan cepat (Ramdan dkk, 2013 dan 
Rhivaraja dan Parameswaramuthy, 2014). Padahal, secara 
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empirik pupuk cair hanya cocok diterapkan pada musim 
kemarau dimana tanah dalam kondisi kering (Lingga, 2003). 
Selain itu, penyebab kurang maksimalnya produktivitas jagung 
di Desa Pandanrejo dikarenakan pupuk yang umumnya 
diberikan langsung dengan tangan (pupuk padat), maupun 
dengan bantuan gayung/alat siram bunga/ hand sprayer (pupuk 
cair), mengakibatkan pupuk tidak jatuh tepat pada area 
perakaran. Sehingga unsur hara yang dibutuhkan untuk 
pertumbuhan jagung tidak dapat diserap efektif oleh tanaman. 
Hal tersebut justru dapat menyuburkan gulma yang tumbuh di 
sekitar perakaran jagung dan menyebabkan zat-zat kimia residu 
dari pupuk mengendap pada tanah dan menyebabkan tanah 
menjadi kering serta tidak subur lagi. Produktivitas jagung yang 
tidak merata membuat para petani di Desa Pandanrejo 
berinisiatif membentuk kelompok tani sebagai wadah bertukar 
informasi mengenai cara untuk meningkatkan produktivitas 
lahannya. Salah satu kelompok tani di Desa Pandanrejo adalah 
Kelompok Tani Pangestu. 

Kelompok Tani Pangestu yang diketuai oleh Bapak 
Warman Tarmidzi terdiri dari 40 anggota dengan komoditi utama 
berupa jagung. Permasalahan utama yang dialami oleh 
Kelompok Tani Pangestu dalam budidaya jagung adalah proses 
pemberian pupuk yang masih konvensional. Petani pada 
Kelompok Tani Pangestu masih menggunakan perlengkapan 
sederhana seperti timba, gayung, dan alat penyiram bunga 
untuk memberi pupuk tanaman jagung. Hal itu membuat 
kapasitas pemupukan jagung sangat rendah, yakni berkisar 
0.0125 ha/jam/orang.  Metode pemupukan yang digunakan 
pada kelompok tani ini menyebabkan petani harus selalu 
bekerja dalam keadaan membungkuk. Sehingga, petani menjadi 
sering beristirahat selama proses pemupukan berlangsung 
akibat kelelahan. Apabila dipaksakan justru akan meningkatkan 
sewa pekerja, yakni 20 orang/ha dengan biaya 
Rp.35.000,00/orang. 
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2.2  Pemupukan 
 

Pemupukan adalah usaha menambah kesuburan tanah 
sehingga tanaman cepat berbunga dan berbuah. Selain itu, 
pemupukan juga dilakukan agar susunan unsur hara tanah tetap 
dalam keadaan seimbang. Umumnya, pupuk diberikan dalam 
bentuk padat atau cair melalui tanah dan diserap oleh akar 
tanaman. Namun, pupuk dapat juga diberikan lewat permukaan 
tanaman, terutama daun (Rochani, 2007). 

Pemupukan adalah memberikan unsur-unsur hara ke 
dalam tanah dengan jumlah yang cukup, sesuai dengan yang 
dibutuhkan oleh tanaman. Tujuan utama pemupukan adalah 
menjamin ketersediaan hara secara optimum untuk mendukung 
pertumbuhan tanaman sehingga diperoleh peningkatan hasil 
panen. Penggunaan pupuk yang efisien pada dasarnya adalah 
memberikan pupuk bentuk dan jumlah yang sesuai dengan 
kebutuhan tanaman, dengan cara yang tepat dan pada saat 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pertumbuhan 
tanaman tersebut. Tanaman dapat menggunakan pupuk hanya 
pada perakaran aktif, tetapi sukar menyerap hara dari lapisan 
tanah yang kering atau mampat. Efisiensi pemupukan dapat 
ditaksir berdasarkan kenaikan bobot kering atau serapan hara 
terhadap satuan hara yang ditambahkan dalam pupuk tersebut. 
Oleh karena itu, pemupukan harus dilakukan dengan empat 
tepat, meliputi tepat dosis, tepat jenis, tepat cara, dan tepat 
waktu (Setyamidjaja, 2000). 

Tepat dosis adalah unsur utama yang sangat 
menentukan. Tiga tepat lainnya merupakan unsur pendukung 
pelaksanaan tepat dosis. Untuk menentukan dosis pemupukan 
yang tepat, perlu dilaksanakan penelitian analisis tanah untuk 
mengetahui tingkat kesuburan tanah, yang tentunya harus 
dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang bersangkutan 
(Setyamidjaja, 2000). 
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2.2.1 Pemupukan Terkendali (Ramah Lingkungan) 
 

Penggunaan bahan agrokimia yang berlebihan merupakan 
tantangan utama dalam pertanian ramah lingkungan. Bahan 
agrokimia pupuk dan pestisida merupakan salah satu input 
teknologi yang sangat dibutuhkan untuk sistem pertanian 
modern namun juga berpotensi menimbulkan banyak 
kerusakan. Penggunaan bahan agrokimia yang sesuai dengan 
kebutuhan dan tidak berlebihan tidak akan menyebabkan 
banyak masalah baik untuk jangka pendek maupun jangka 
panjang. Namun, penggunaannya yang berlebihan dan tidak 
tepat sasaran dapat menyebabkan berbagai permasalahan 
diantaranya keracunan tanaman, timbulnya resistensi hama, 
serta tercemarnya tanah dan air. Selain pencemaran 
lingkungan, pengaruh cemaran agrokimia ini juga memberikan 
dampak negatif terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya 
(Husnain dkk, 2013). 

Secara bertahap, pemakaian bahan agrokimia (pupuk dan 
pestisida) dalam sistem budidaya pertanian harus dikurangi, 
karena bahan agrokimia mengandung logam berat yang 
termasuk bahan beracun berbahaya (B3). Penggunaan bahan 
agrokimia yang tidak terkendali pada lahan pertanian terutama 
pada tanaman sayur-sayuran berdampak negatif, antara lain 
meningkatnya resistensi hama atau penyakit tanaman, 
terbunuhnya musuh alami dan organisme yang berguna, serta 
terakumulasinya zat-zat kimia berbahaya dalam tanah 
(Charlena, 2004). 

Pengunaan pupuk nitrogen secara berlebihan selain tidak 
efisien juga dapat membahayakan tanaman dan lingkungan. 
Pemberian pupuk N yang berlebihan pada tanaman dapat 
meningkatkan kerusakan tanaman akibat serangan hama dan 
penyakit, memperpanjang umur tanaman, dan menyebabkan 
kerebahan. Nitrogen merupakan faktor kunci dan masukan 
produksi yang paling mahal pada usaha tani, dan apabila 
penggunaanya tidak tepat dapat mencemari air tanah. Hanya 
sekitar 50% atau kurang dari pupuk N yang diberikan ke 
tanaman dimanfaatkan untuk memproduksi biomassa, dan 
sisanya terbuang ke lingkungan (Kartini dan Marsandi, 2010). 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penerapan 
teknologi yang mengarah kepada keefisienan penggunaan 
pupuk, khususnya pupuk N sangat diperlukan. Strategi 
pengelolaan hara N yang optimum bertujuan agar pemupukan 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga dapat 
mengurangi kehilangan N dan meningkatkan serapan N oleh 
tanaman. Pemberian pupuk yang tepat tidak saja menghemat 
biaya produksi, tetapi dengan takaran pupuk yang lebih rendah, 
sementara hasil relatif sama maka akan lebih menguntungkan 
(Kartini dan Marsandi, 2010). 

Kelebihan unsur hara dalam tanah akan menyebabkan 
toksisitas bagi tanaman, kerusakan bagi lingkungan, sebaliknya 
pada kondisi tanah kekurangan unsur hara akan terjadi 
defisiensi bagi beberapa unsur hara tertentu yang selanjutnya 
menyebabkan degradasi lahan. Pemulihan lahan tercemar 
dengan pemulihan lahan terdegradasi sama sulit dan beratnya. 
Oleh karena itu, pengelolaan lahan yang ramah lingkungan 
dalam arti menjaga keseimbangan alam, keberlangsungan 
produksi tanaman, dan kesehatan lingkungan menjadi sangat 
penting (Husnain dkk, 2013). 
 
 
2.2.2 Pemupukan Tanaman Jagung 
 

Tanaman jagung relatif membutuhkan hara untuk dapat 
tumbuh optimal, sehingga pemberian pupuk merupakan salah 
satu faktor kunci bagi keberhasilan budidaya jagung. Dalam 
pertumbuhannya, jagung memerlukan unsur hara baik makro 
maupun mikro dalam jumlah yang cukup sehingga 
pertumbuhannya optimal sekaligus hasilnya optimal pula (Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2015). 

Pemupukan pada tanaman jagung dapat dilakukan dalam 
tiga tahap. Pada tahap pertama (pupuk dasar), pupuk diberikan 
bersamaan dengan waktu tanam. Pada tahap kedua (pupuk 
susulan I), pupuk diberikan setelah tanaman jagung berumur 3-
4 minggu setelah tanam. Pada tahap ketiga (pupuk susulan II), 
pupuk diberikan setelah tanaman jagung berumur 8 minggu 
atau setelah malai keluar (Warisno, 1998). 
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Dosis pemupukan untuk budidaya tanaman jagung yang 
dianjurkan yaitu pupuk urea granul 450 kg/ha; pupuk SP-36 100 
kg/ha; dan KCl 100 kg/ha. Pupuk urea granul diaplikasikan 
sebanyak 3 kali masing-masing 150 kg/ha yaitu pada saat 
tanam, 3 minggu setelah tanam dan 6-8 minggu setelah tanam. 
Sementara itu, pupuk SP-36 dan KCl diberikan ke dalam tanah 
saat tanam (Pioneer, 2012). 

Disamping pupuk anorganik, pupuk organik juga perlu 
diberikan ke dalam tanah untuk memperbaiki sifat fisik tanah. 
Pupuk organik yang digunakan dapat berupa pupuk kompos, 
pupuk kandang, maupun pupuk organik granul yang tersedia di 
pasaran. Dosis yang diperlukan yaitu sekitar 5 ton/ha dan 
diberikan saat tanam sebagai penutup lubang tanam (Pioneer, 
2012). 

 
 

 
Gambar 2.1 Pemupukan Jagung secara Konvensional 

(Sumber: Permadi, 2012) 
 

Dosis pemupukan jagung adalah Urea 350 kg/ha, SP36 
100−150 kg/ha dan KCI 100 kg/ha. Pupuk diberikan dengan 
cara ditugal sedalam 5 cm dengan jarak 10 cm dari batang 
tanaman dan ditutup dengan tanah. Pemupukan dapat 
dilakukan dengan pupuk majemuk NPK seperti pada Tabel 2.1 
dan Tabel 2.3. 
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Tabel 2.1 Takaran pupuk dan waktu pemberiannya pada tanaman, bila 
menggunakan pupuk tunggal urea, SP36 dan KCI 

Waktu Pemberian Urea 
(Kg/ha) 

SP36 
(Kg/ha) 

KCI 
(Kg/ha) 

0-7 HST 100 150 100 
30 – 35 HST 150 - - 
45 – 50 HST(BWD) 100-150 - - 

Keterangan  HST     : Hari Setelah Tanam 
                      BWD    : Bagan Warna Daun 
 
 Tabel 2.2 Takaran pupuk dan waktu pemberiannya pada tanaman 

jagung bila menggunakan pupuk NPK15:15:16 (Phonska) 

Waktu Pemberian Urea 
(Kg/ha) 

Phoska 
(Kg/ha) 

7 HST - 350 
28 – 30 HST 150 - 
45 – 50 HST (BWD) 100-150 - 

Keterangan  HST    : Hari Setelah Tanam 
                       BWD  : Bagan Warna Daun 
  

Bagan Warna Daun (BWD) hanya digunakan pada 
pemberian pupuk ketiga. Pembacaan BWD dilakukan dengan 
cara menempelkan daun jagung teratas yang sudah sempurna 
terbuka. Waktu pembacaan sebaiknya sore hari agar tidak 
terpengaruh dengan cahaya matahari. Adapun dosis pupuk urea 
berdasarkan BWD dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

 
Tabel 2.3 Cara penentuan dosis pupuk urea dengan menggunakan 

BWD. 

Skala BWD 
Dosis Urea 
(Kg/ha) 

<4 150 
4 – 5 125 
>5 100 

 
 
 
 
 



14 
 

2.3  Pupuk Anorganik 
 

Dewasa ini, petani lebih menggemari pupuk anorganik 
dibandingkan pupuk organik. Sejumlah pupuk anorganik telah 
dikembangkan untuk menambah hara tanah sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan hara tanah yang cukup tinggi. Adapun 
klasifikasi dari pupuk anorganik yang umum digunakan adalah 
pupuk tunggal dan pupuk majemuk yang umumnya hanya 
mencakup 3 hara makro NPK. Banyak pupuk tunggal yang 
sebenarnya memberikan lebih dari satu jenis hara, misalnya 
Ammonium sulphate (ZA) yang mengandung N dan S. 
Kandungan hara dalam pupuk secara tradisional dinyatakan 
dalam bentuk oksida (P2O5) dan dalam bentuk unsur (N, P, dan 
K). Komponen pupuk buatan dan tata niaga pupuk di Indonesia 
dikendalikan langsung oleh pemerintah melalui sebuah sistem 
(Pahan, 2008) 

Pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal dari bahan 
mineral yang telah diubah melalui proses produksi, sehingga 
menjadi senyawa kimia yang mudah diserap tanaman. Pupuk 
anorganik juga bisa diproduksi dengan pengolahan pabrik 
(Hadisuwito, 2012). 

Pupuk anorganik memiliki beberapa kelebihan, 
diantaranya pemberian mudah dilakukan dan dapat diukur 
dengan takaran yang tepat. Unsur hara yang terkandung di 
dalamnya relatif tinggi. Pupuk anorganik memiliki sifat 
higroskopis sehingga mudah diangkat karena jumlahnya tidak 
terlalu banyak ( Pernata, 2004). 

Namun, pupuk anorganik memiliki berbagai kelemahan, 
yaitu pupuk anorganik biasanya hanya memiliki 1-3 unsur hara 
yang dibutuhkan tanaman. Akibatnya, pemakaian pupuk 
anorganik bisa menyebabkan defisit beberapa unsur hara lain. 
Kondisi ini bisa membahayakan pertumbuhan tanaman 
sehingga pemakaian pupuk anorganik tetap harus diimbangi 
dengan menggunakan pupuk organik, Hasil penelitian diperoleh 
dengan menggunakan pupuk anorganik dalam jumlah yang 
sama dari tahun ke tahun akan menurunkan produktivitas. 
Selain  itu, akan menyebabkan keseimbangan unsur hara di 
dalam tanah terganggu. Pupuk anorganik pada awalnya 
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meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan, namun 
lama kelamaan akan mengganggu kestabilan tanah dan 
menyebabkan pencemaran pada tanah, sehingga dapat 
menimbulkan berbagai masalah dikarenakan kandungan zat 
kimia yang berlebih. Keadaan ini dapat menyebabkan 
pertumbuhan tanaman terganggu dan produktivitas menurun 
(Pernata, 2004). 
 
 
2.3.1 Pupuk Granul 
 

Pupuk granul merupakan jenis pupuk yang memiliki fungsi 
slow release fertilizer, yaitu mekanisme pelepasan unsur hara 
secara berkala mengikuti pola penyerapan unsur hara oleh 
tanaman (Adhi, 2014). Jenis pupuk ini dapat diterapkan 
langsung pada lahan yang memiliki kadar air relatif tinggi. Pupuk 
granul dapat berupa pupuk organik maupun pupuk buatan. 
Ukuran diameter pupuk granul beraneka ragam, namun ukuran 
granul yang sesuai dengan peraturan menteri No. 
28/Permentan/SR.130 /5/2009 yaitu berkisar antara 2-5 mm 
(Wahyono dkk, 2012). 

Bentuk granul berperan dalam aplikasi pupuk di lahan, 
yakni dapat mempermudah dalam pengaplikasiannya 
menggunakan aplikator mekanis. Hal tersebut karena pupuk 
granul memiliki berat jenis yang homogen dan memiliki sifat 
adhesifitas serta kohesifitas yang rendah, sehingga pupuk tidak 
akan lengket pada permukaan aplikator dan dapat disebarkan 
dengan mudah. Jenis pupuk yang umum berbentuk granul 
antara lain pupuk organik dalam kemasan, pupuk urea, ponska, 
dan NPK (Add Organic Gardening, 2014). 
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Gambar 2.2 Pupuk Granul 

(Sumber: Add Organic Gardening, 2014) 
 

 
2.3.2 Pupuk Cair 
 

Pupuk cair merupakan pupuk padat atau pupuk cair 
berkonsentrasi tinggi yang sengaja dicampur air dengan dosis 
tertentu untuk memperoleh larutan pupuk. Pupuk cair digunakan 
jika kelembaban tanah sangat rendah, sehingga penambahan 
air dapat membantu penyerapan nutrisi pupuk pada akar 
tanaman. Pupuk cair pada umumnya diaplikasikan dengan cara 
disiram langsung pada daerah perakaran, selain itu juga dapat 
dilakukan dengan bantuan hand sprayer (Wahyono dkk, 2012). 

 
 

 
Gambar 2.3 Pupuk Cair 

(Sumber: Wahyono dkk, 2012) 
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 Pupuk cair adalah larutan mudah larut berisi satu atau 
lebih pembawa unsur yang dibutuhkan tanaman. Kelebihan dari 
pupuk cair adalah dapat memberikan hara sesuai dengan 
kebutuhan tanaman. Selain  itu, pemberiannya dapat lebih 
merata dan kepekatannya dapat diatur sesuai dengan 
kebutuhan tanaman (Hadisuwito, 2012).  

 

 
2.4  Alat Pemupuk Portable Berbasis Spring valve 
 
2.4.1 Spring valve (Katup Pegas) 
 

Katup atau valve adalah sebuah alat untuk mengatur 
aliran suatu fluida dengan menutup, membuka atau 
menghambat sebagian dari jalannya aliran. Mekanisme 
penggerak katup adalah seluruh komponen yang bekerja 
mengerakan katup membuka atau menutup. Komponen-
komponen tersebut antara lain poros penghubung, perangkat 
(lifter), pendorong (push rod), lengan penekan (rocker arm) dan 
pegas (spring) (Munson et al, 2005). Salah satu jenis valve 
adalah spring valve. Spring valve merupakan valve yang 
memanfaatkan sifat elastisitas pegas untuk mengatur arah 
aliran. Pemanfaatan spring valve diantaranya ialah pada katup 
pengaman presto dan katup pada pompa air. Keunggulan dari 
spring valve ialah hemat dan mudah diaplikasikan (Munson et 
al, 2005). 

 

 
Gambar 2.4 Spring valve 

(Sumber: Munson et al, 2005) 
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2.4.2 Penerapan Spring valve pada ENCHIS 
 

ENCHIS (Enricher Portable Applications) merupakan alat 
pemupuk portable yang dapat digunakan sebagai aplikator 
pupuk cair maupun pupuk granul dengan memanfaatkan 
mekanisme spring valve sebagai pengatur pengeluaran pupuk. 
ENCHIS memiliki dua bagian utama yaitu wadah pupuk dan 
batang aplikator. Batang aplikator didesain menyerupai senjata 
api laras panjang dengan panjang 90 cm yang dilengkapi 
dengan pemicu pada daerah handle, serta sistem spring valve 
pada ujung batang aplikator, yaitu sebagai pengatur 
pengeluaran pupuk. 

Terdapat dua macam batang aplikator pada ENCHIS, 
yaitu batang aplikator untuk pupuk granul dan batang aplikator 
untuk pupuk cair. Spring valve yang digunakan pada aplikator 
pupuk cair yaitu spring valve yang umumnya digunakan pada 
ujung pipa pompa sumur. Sedangkan spring valve yang 
digunakan pada aplikator pupuk granul yaitu spring valve hasil 
modifikasi. Kedua macam batang aplikator tersebut dapat 
dibongkar pasang sesuai dengan jenis pupuk yang hendak 
diaplikasikan. 

Teori dasar dari alat ENCHIS adalah Hukum Galileo 
Galilei, dimana semua benda yang memiliki massa akan jatuh 
karena tertarik oleh gaya gravitasi. Dan teori dasar lainnya 
adalah mengenai sifat dari pupuk granul dan pupuk cair itu 
sendiri. Pupuk granul dan pupuk cair memiliki sifat adhesivitas 
yang rendah dan kohesivitas yang tinggi, sehingga pupuk tidak 
akan menyumbat di dalam pipa (batang aplikator). 

Prinsip kerja dari ENCHIS ialah apabila pemicu pada 
batang aplikator ditarik, maka pegas pada spring valve akan 
meregang dan menyebabkan pintu katup terbuka, sehingga 
pupuk dapat keluar. Kemudian apabila pemicu dilepaskan, 
maka pegas akan kembali normal dan menyebabkan pintu 
katup tertutup, sehingga pupuk berhenti keluar. 
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Gambar 2.5 Skema kerja ENCHIS 
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BAB III METODE PELAKSANAAN 
 
 

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
 

Program ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 bulan, 
yaitu pada bulan Februari hingga Juli 2015. Adapun rincian 
waktu dan tempat pelaksanaannya sebagai berikut. 

 Pembuatan Alat dilaksanakan pada bulan Februari hingga 
April 2015, bertempat di Bengkel Sahabat Teknik Malang. 

 Pengujian Alat dilaksanakan pada bulan Mei 2015 
bertempat di Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian 
Universitas Brawijaya. 

 Pengaplikasian dilakukan pada bulan Mei-Juli 2015 pada 
Kelompok Tani Pangestu, di Desa Pandanrejo, Kecamatan 
Bumiaji, Kota Batu. 
 
 

3.2 Alat dan Bahan 
 

Alat yang digunakan dalam program ini adalah pemotong 
plat, gerinda tangan, gergaji besi, penekuk plat,  kompor,  tang, 
gunting,  solder  dan las listrik. Sedangkan  bahan baku yang 
dibutuhkan meliputi plat stainless steel 304, plat besi, plat seng, 
galon bekas 19 L, besi siku, stop kran PVC ¾ dim, pipa PVC ¾ 
dim, tutup pipa, sambungan pipa, tali rek, pegas, kawat, selang, 
spons, kulit sintetis, baut, tali bahu, dan lem super. 

 
 

3.3 Alur Kegiatan 
 
Penyusunan alur kegiatan dalam tugas akhir ini bertujuan 

agar semua kegiatan dapat berjalan secara terstrukur dan 
sistematis. Adapun kegiatan ini terbagi menjadi tiga kegiatan 
penting, yakni persiapan, pelaksanaan, dan implementasi. 
Bagan alir dari alur kegiatan program ini dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Bagan Alir Alur Kegiatan 
 
 

3.3.1 Tahap Persiapan 
 

Tahap persiapan meliputi perizinan kepada mitra, 
pendekatan administratif, studi literatur dan perancangan alat. 
Untuk perizinan dilakukan dengan mendatangi mitra secara 
langsung, pada tahap ini juga dilakukan komunikasi untuk 
memperoleh informasi tentang permasalahan yang dialami 
Kelompok Tani Pangestu mengenai proses pemupukan jagung. 
Pendekatan administratif dilakukan melalui kunjungan pada 
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para pejabat daerah guna memperoleh beberapa data 
administratif tentang kependudukan secara lengkap dan terbaru 
di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Untuk studi 
literatur bertujuan untuk mencari data-data relevan dengan 
kondisi mitra yang tidak diperoleh pada saat pendekatan 
administratif. Selain itu juga bertujuan untuk mencari referensi 
dari berbagai sumber terpercaya mengenai masalah yang 
relevan dengan program ini. Tahap terakhir adalah perancangan 
ENCHIS yang terdiri dari dua bagian, yaitu tangki dan batang 
aplikator. Tangki didesain seperti tas ransel dan dilengkapi 
spons pada bagian punggung, sehingga lebih ergonomis. 
Terdapat 2 tipe tangki yaitu Tipe 1 (berbahan stainless steel) 
dan Tipe 2 (berbahan galon air mineral bekas). Sedangkan  
batang aplikator didesain menyerupai senapan api. Desain 
ENCHIS dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan untuk sistem dari 
batang aplikator dapat dilihat pada Gambar 3.3. Kemudian 
dilakukan juga perhitungan nilai konstanta pegas (k) dan gaya 
yang diperlukan untuk menarik pemicu pada batang aplikator 
sehingga nyaman untuk digunakan. 

 

             (a)       (b) 
Gambar 3.2 Desain ENCHIS (a) Tipe 1 dan (b) Tipe 2 
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Gambar 3.3 Sistem Spring Valve pada Batang Aplikator 

 

 
3.3.2 Tahap Pelaksanaan Kegiatan 

 
Tahap pelaksanaan terdiri dari penyediaan alat dan 

bahan, pembuatan alat,  uji kinerja alat, dan pembuatan modul. 
Untuk penyediaan alat dan bahan dilakukan dengan survey ke 
beberapa toko di daerah Malang. Untuk pembuatan alat 
dilakukan dengan meliputi pembuatan pola, pemotongan plat 
dan besi, penekukan, pengelasan, dan perangkaian alat. 
Setelah selesai dibuat, selanjutnya dilakukan pengujian kinerja 
menggunakan dua jenis pupuk, yaitu pupuk granul dan pupuk 
cair. Parameter pengujian berupa kapasitas kerja efektif  dan 
akurasi keluaran. Adapun pengujian sendiri dilakukan dengan 
beberapa tahap, yakni: 

1) Selang tangki dihubungkan dengan batang aplikator, 
kemudian tangki diletakkan pada tanah yang landai. 

2) Pupuk dimasukkan ke dalam tangki. 
3) Badan diposisikan sedikit jongkok dan tali gendong 

dikenakan seperti halnya memakai tas punggung, 
kemudian berdiri perlahan. 

4) Batang aplikator dipegang dengan kemiringan ±45o. 
5) Ujung batang aplikator diletakkan tepat di atas area 

perakaran tanaman. 
6) Pemicu ditarik untuk mengeluarkan pupuk. 
7) Pemicu dilepas untuk menghentikan pengeluaran pupuk. 
8) Waktu pemupukan diukur dari awal hingga akhir proses. 

 
Kemudian dilakukan pembuatan modul, yang bertujuan 

untuk mempermudah penyampaian informasi pada saat 



25 
 

implementasi oleh para petani pangestu di Desa Pandanrejo. Isi 
modul meliputi gambaran teknologi, cara penggunaan, dan 
perawatan alat. 

 
 
3.3.3 Tahap Implementasi  
 

Tahap implementasi adalah tahap terakhir pada program 
ini, yaitu pemberian alat pada petani jagung secara langsung 
dan diaplikasikan secara nyata. Hal ini juga bertujuan agar 
dapat memantau ketercapaian dari alat ENCHIS sebagai uji 
performansinya. Pada tahap ini akan diminta  feedback  berupa  
kesan  dan saran dari para petani yang telah menggunakan alat 
ENCHIS. Selain itu, pada tahap ini dilakukan analisis efektivitas 
dan efisiensi dari alat ENCHIS dengan parameter berupa 
ergonomika,  kapasitas efektif, jumlah pekerja, biaya pekerja, 
kebutuhan pupuk, peningkatan pendapatan, dan fungsional alat.  

 
 

3.4 Parameter yang Diamati atau Diukur 
 

Pada tugas akhir mengenai efektivitas dan efisiensi alat 
pemupuk portable berbasis spring valve yang ramah lingkungan 
pada proses pemupukan tanaman jagung di Desa Pandanrejo, 
Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, diperlukan beberapa parameter 
guna mengetahui hasil dari alat pemupuk baik yang diamati 
maupun yang diukur. Berikut merupakan beberapa parameter 
yang digunakan. 

 
 

3.4.1 Perhitungan Konstanta Pegas 
 

Perhitungan konstanta pegas diperlukan untuk 
mengetahui konstanta pegas (spring valve) yang digunakan. Hal 
ini dikarenakan konstanta pegas dari setiap jenis spring valve 
memiliki perbedaan, Apabila konstanta pegas dapat diketahui, 
dengan begitu spesifikasi teknis dari alat ENCHIS dapat 
diketahui dan gaya yang yang dibutuhkan dalam menarik pegas 
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juga dapat dihitung. Sehingga, analisis efektivitas dan efisiensi 
dari segi spesifikasi teknis alat dan ergonomika alat dapat 
terpenuhi. 

Untuk dapat mengetahui nilai k atau konstanta pegas 
dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

       (1) 
     (2) 
      (3) 

 
Dimana: 
F = gaya yang diperlukan untuk menarik pegas (N) 
k = konstanta pegas 
∆x = selisih panjang (m) 
 = xt-xo 

xt = panjang pegas akhir 
x0 = pajang pegas mula-mula 
w = berat beban yang dikenakan pada pegas (N) 
m = massa (g) 
g = gravitasi (m/s) 
 

Adapun dalam penentuan nilai konstanta pegas ini 
dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 

1. Siapkan alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan 
meliputi penggaris (untuk mengukur panjang pegas) dan 
neraca digital (untuk mengetahui massa bahan uji). Dan 
untuk bahannya meliputi mur besar (sebagai pemberat 
pegas), benang (untuk mengikat mur besar pada pegas), 
pegas (sebagai bahan yang akan diuji). 

2. Mur besar diikat dengan benang. 
3. Massa mur besar yang sudah diikat ditimbang dengan 

neraca digital dengan pengulangan 3 kali dan 
didapatkan nilai rata-ratanya. 

4. Panjang pegas mula-mula diukur dengan penggaris dan 
dicatat. 

5. Benang pada mur besar disambungkan ke pegas. 
6. Panjang pegas setelah memanjang (meregang) diukur 

dengan penggaris. 
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7. Diulangi langkah 5 dan 6 selama 3 kali pengulangan dan 
diambil nilai rata-ratanya. 

8. Dicatat dan dihitung dengan persamaan 1, 2 dan 3. 
 

 
3.4.2 Perhitungan Gaya yang Dibutuhkan untuk Membuka 

Katup Pengeluaran 
 

Perhitungan mengenai gaya yang dibutuhkan untuk 
membuka katup pengeluaran perlu diketahui. Hal ini bertujuan 
untuk dapat menganalisa efektivitas dan efisiensi alat pemupuk 
portable berbasis spring valve dari segi ergonomika. Adapun 
rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut: 
 

       (1) 
Dimana : 
F = gaya yang diperlukan untuk menarik pegas (N) 
k = konstanta pegas 
∆x = selisih panjang (m) 
 = xt-xo 

xt = panjang pegas akhir 
x0 = pajang pegas mula-mula 

Pada perhitungan ini, nilai konstanta pegas didapatkan 
dari perhitungan sebelumnya (perhitungan konstanta pegas). 
Kemudian untuk nilai ∆x diketahui dari hasil pengujian yang 
telah dilakukan pada perhitungan konstanta pegas. 

 
 
3.4.3 Perhitungan Kapasitas Efektif 
 

Perhitungan mengenai kapasitas efektif dari alat pemupuk 
portable dilakukan dengan beberapa langkah kerja. Adapun 
langkah kerja yang dilakukan yaitu berada pada tahap 
pengujian, yakni meliputi menghubungkan selang tangki pada 
batang aplikator, kemudian tangki diletakkan pada tanah yang 
landai, pupuk dimasukkan ke dalam tangki, badan diposisikan 
sedikit jongkok dan tali gendong dikenakan seperti halnya 
memakai tas punggung, kemudian berdiri perlahan, batang 



28 
 

aplikator dipegang dengan kemiringan  ± 450, ujung batang 
aplikator diletakkan tepat di atas area perakaran tanaman, 
pemicu ditarik untuk mengeluarkan pupuk, pemicu dilepas untuk 
menghentikan pengeluaran pupuk, dan waktu pemupukan 
diukur dari awal hingga akhir proses. Adapun kapasitas efektif 
dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

                  
          

               
 (4) 

 
Dimana: 
Kapasitas Efektif = Kapasitas efektif dari pemupukan   

(Ha/Jam) 
Luas Lahan =  Luas lahan yang digunakan dalam 

proses pemupukan (Ha) 
Waktu Pemupukan = Lamanya waktu dalam proses 

pemupukan yang diperlukan (jam) 
 
 
3.4.4 Perhitungan Kebutuhan Pupuk dalam Reduksi 

Pencemaran Lingkungan 
 

Dalam menetukan bahwa alat pemupuk portable berbasis 
spring valve (ENCHIS) merupakan alat pemupuk yang ramah 
linkungan, dapat dilihat dari ketepatan pengeluaran pupuk 
dengan pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri, dalam 
hal ini adalah tanaman jagung. Parameter ini dianggap dapat 
mewakili ramah lingkungan karena pupuk yang digunakan para 
petani biasanya adalah pupuk anorganik. Pupuk jenis ini apabila 
digunakan secara berlebihan dapat berdampak negatif pada 
lingkungan, baik pencemaran badan air, kerusakan struktur 
tanah, maupun pada produktivitas dari tanaman jagung itu 
sendiri (yang artinya merusak ekologi lingkungan). Dengan 
begitu, dilakukan perhitungan kebutuhan pupuk dengan 
menggunakan perbandingan dengan literatur mengenai 
kebutuhan pupuk optimal dalam 1 hektar lahan jagung dengan 
lubang (petak) jagung. 
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3.4.5 Pengukuran Keluaran (Output) Pupuk dari ENCHIS 
 

Pengukuran keluaran pupuk dari alat ENCHIS terbagi 
menjadi dua, yaitu pada pupuk cair dan pupuk granul. Berikut 
merupakan tahapan kerja dari keduanya. 

 
a. Pupuk Granul 

 
1. Alat dan bahan disiapkan, yang meliputi ENCHIS 

(sebagai alat uji), neraca digital (sebagai alat untuk 
mengetahui massa pupuk granul), dan mangkuk plastik 
(sebagai wadah keluaran pupuk granul). Dan untuk 
bahan-bahan yang digunakan,yaitu pupuk granul NPK 
dan Mutiara (sebagai bahan uji), 

2. Batang aplikator pupuk granul ENCHIS dipasang. 
3. Pupuk granul dimasukan ke dalam tangki ENCHIS. 
4. Wadah berupa mangkuk plastik ditimbang terlebih 

dahulu dan dicatat. 
5. Batang aplikator ENCHIS dibuka dalam waktu 1 detik, 

dan pupuk granul yang keluar diletakkan di wadah. 
6. Pupuk yang tertampung di wadah ditimbang pada 

neraca digital dan dicatat. 
7. Massa hasil dari timbangan akhir dikurangin timbangan 

awal dan menjadi massa dari pupuk granul yang keluar. 
8. Dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali pada tahap 4, 5 

dan 6  kemudian dihitung rata-ratanya. 
 

b. Pupuk Cair 
 

1. Alat dan bahan disiapkan, yang meliputi ENCHIS 
(sebagai alat uji) dan gelas ukur (sebagai alat untuk 
mengukur volume pupuk cair). Untuk bahan-bahan yang 
digunakan, yaitu pupuk cair dengan rasio 3:1 (sebagai 
bahan uji).  

2. Batang aplikator pupuk granul ENCHIS dilepaskan dan 
dipasang batang aplikator untuk pupuk cair. 

3. Pupuk cair dimasukan ke dalam wadah ENCHIS. 
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4. Batang aplikator ENCHIS dibuka dalam waktu 1 detik, 
dan pupuk cair yang keluar diletakkan di gelas ukur. 

5. Diukur volume pupuk cair yang keluar dan dicatat. 
6. Dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali pada tahap 4 

dan 5 kemudian dihitung rata-ratanya. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1  Model Hasil Rancangan ENCHIS (Enricher Portable 
Applications) 

 
Pembuatan ENCHIS dimulai sejak 3 Februari 2015 hingga 

30 April 2015 dan dihasilkan dua tipe, yaitu berbahan stainless 
steel (tipe 1) dan berbahan galon air mineral bekas (tipe 2) 
seperti pada Gambar 4.1. Pada awalnya, ENCHIS hanya 
didesain dengan berbahan stainless steel (tipe 1), dengan 
tujuan tidak mudah karat walaupun terkena hujan maupun 
panas matahari. Namun, terdapat kendala yaitu bahan stainless 
steel anti karat yang cukup mahal. Hal ini tentunya kurang cocok 
apabila digunakan oleh petani jagung khususnya di Kelompok 
Tani Pangestu Desa Pandanrejo, Kota Batu. Kemudian 
dilakukan modifikasi alat yaitu perubahan wadah tangki. Pada 
ENCHIS tipe 2, bahan baku yang digunakan sebagai tangki 
pupuk adalah galon air mineral bekas 19 L. Alasan penggunaan 
dari bahan ini karena tersedia banyak di pasaran dan harganya 
yang relatif murah. 

 

 
   (a)     (b) 
Gambar 4.1 Hasil Rancangan Desain ENCHIS (a) Tipe 1 dan (b) Tipe 

2 
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Kedua tangki ENCHIS memiliki kapasitas maksimal untuk 
pupuk granul sebesar 15 kg dan untuk pupuk cair sebesar 15 L. 
Namun, guna menciptakan kenyamanan dan keamanan pada 
pengguna maka kedua tangki ini dilengkapi dengan garis batas 
yang menunjukkan kapasitas pupuk anjuran. Grimmer et al. 
(2002) menyatakan bahwa agar tidak mengganggu kesehatan, 
maka massa beban yang diperbolehkan yakni tidak lebih dari 
15% massa tubuh. Oleh karena itu, kapasitas pupuk yang 
dianjurkan pada ENCHIS yaitu 5 L untuk pupuk cair dan 5 kg 
untuk pupuk granul, dengan asumsi rata-rata massa orang 
dewasa di Indonesia 65 kg. 

ENCHIS dilengkapi dengan bantalan punggung yang 
menggunakan spons dengan dibalut oleh kain kulit sintetis. 
Dengan begitu, alat ini dapat lebih ergonomis, nyaman, dan 
tidak menimbulkan panas antara gesekan kulit sintetis dengan 
punggung pengguna. ENCHIS juga dapat dibawa kemana saja 
(karena modelnya yang menyerupai tas ransel) dan mudah 
diaplikasikan meskipun lahan pertanian yang bergelombang 
maupun  terjal. Artinya, ENCHIS memiliki portabilitas yang 
cukup baik. Keunggulan ENCHIS lainnya yang merupakan poin 
terpenting adalah petani dapat menggunakan ENCHIS sebagai 
aplikator pupuk granul dan pupuk cair sekaligus. Sehingga 
ENCHIS merupakan aplikator pemupuk yang multifungsi.  

ENCHIS didesain dengan 2 batang aplikator, yaitu 
aplikator pupuk granul dan pupuk cair. Dimana perbedaan 
keduanya terletak pada spring valve yang digunakan. Untuk 
aplikator pupuk cair, spring valve yang digunakan yaitu spring 
valve yang umumnya digunakan pada ujung pipa pompa sumur 
atau dapat disebut dengan tosen klep. Selain itu juga terdapat 
keran pengatur pada pangkal batang aplikator untuk mengatur 
laju dari keluaran pupuk cair. Sedangkan pada aplikator pupuk 
granul, spring valve yang digunakan yaitu spring valve hasil 
modifikasi, yakni menggunakan pipa PVC yang dipotong 
menjadi pipih kemudian disambungkan dengan pegas. Kedua 
macam batang aplikator tersebut dapat dibongkar pasang 
sesuai dengan jenis pupuk yang hendak diaplikasikan. 

Bagian-bagian dari alat ENCHIS terdiri dari 2 bagian 
utama, yaitu tangki pemupuk dan batang aplikator. Untuk tangki 
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pemupuk, terdiri dari wadah pupuk, tali punggung, bantalan 
punggung, dan selang penghubung. Untuk bagian-bagian dari 
batang aplikator meliputi batang aplikator pupuk cair, batang 
aplikator pupuk granul, katup, dan pemicu. Berikut merupakan 
gambar bagian-bagian dari alat  ENCHIS. 

 

 
 

Gambar 4.2 Bagian-bagian alat ENCHIS 

 
Keunggulan lain dari alat pemupuk portable berbasis 

spring valve ini ialah mudah untuk digunakan. Pengaplikasian 
ENCHIS dibuat sangat sederhana agar semua petani dapat 
menggunakannya. Adapun tahapan atau langkah kerja dari 
penggunaan alat ini ialah sebagai berikut: 

 
a. Aplikasi Pupuk Granul 

 Dipastikan bahwa pupuk granul benar-benar kering dan 
tidak ada yang saling melekat. 

 Batang aplikator pupuk granul dipasang pada ujung 
selang penyalur pupuk. 

 Saluran output pupuk ditutup, saluran input pupuk dibuka, 
kemudian pupuk granul dimasukkan ke dalam wadah. 
Saluran input ditutup kembali. 

 Saluran output pupuk dibuka, kemudian wadah pupuk 
digendong pada punggung. 
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 Batang aplikator dipegang pada bagian handle. 

 Jika ingin mengeluarkan pupuk, ujung batang aplikator 
diletakkan di dekat area perakaran jagung. Dan dipastikan 
batang aplikator dalam keadaan miring ke bawah dan 
dalam posisi lebih rendah daripada wadah pupuk. 

 Kemudian pemicu ditarik menggunakan jari hingga pupuk 
keluar dari ujung aplikator. 

 Jika jumlah pupuk yang keluar telah sesuai yang 
diharapkan, pengeluaran pupuk dapat dihentikan dengan 
melepaskan pemicu. 

 Setelah digunakan, wadah pupuk dan batang aplikator 
dicuci bersih dan dikeringkan. 

 
b. Aplikasi Pupuk Cair 

 Pupuk cair diencerkan terlebih dahulu pada wadah 
terpisah. 

 Batang aplikator pupuk cair dipasang pada ujung selang 
penyalur pupuk. 

 Saluran output pupuk ditutup, saluran input pupuk 
dibuka, kemudian pupuk cair dimasukkan ke dalam 
wadah. Saluran input ditutup kembali. 

 Saluran output pupuk dibuka, kemudian wadah pupuk 
digendong pada punggung. 

 Batang aplikator dipegang pada bagian handle. 

 Jika ingin mengeluarkan pupuk, ujung batang aplikator 
diletakkan di dekat area perakaran jagung. Dan 
dipastikan batang aplikator dalam keadaan miring ke 
bawah dan dalam posisi lebih rendah daripada wadah 
pupuk. 

 Kemudian pemicu ditarik menggunakan jari hingga 
pupuk keluar dari ujung aplikator. 

 Jika jumlah pupuk yang keluar telah sesuai yang 
diharapkan, pengeluaran pupuk dapat dihentikan dengan 
melepaskan pemicu. 

 Setelah digunakan, wadah pupuk dan batang aplikator 
dicuci bersih dan dikeringkan. 
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4.2 Perhitungan dan Spesifikasi Teknis 
 
Efektivitas dan efisiensi dari alat pemupuk portable 

berbasis spring valve pada proses pemupukan jagung di 
Kalompok Tani Pangestu, Desa Pandanrejo, Kecamatan 
Bumiaji, Kota Batu memerlukan beberapa analisa perhitungan. 
Analisa perhitungan ini diperoleh guna mendapatkan spesifikasi 
teknis dari alat ENCHIS (Enricher Portable Application). Dari 
spesifikasi teknis yang didapatkan tersebut, maka dapat 
diketahui efektivitas dan efisiensi dari alat pemupuk ini 
dibandingkan dengan proses pemupukan konvensional maupun 
dengan alat pemupuk lainnya (teknologi terdahulu yang ada). 

 
 

4.2.1 Perhitungan Konstanta Pegas 
 
Dalam penentuan spesifikasi teknis dari alat ENCHIS,  

salah satu perhitungan yang dilakukan yaitu perhitungan 
konstanta pegas. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui 
konstanta pegas (spring valve) yang digunakan, karena 
konstanta pegas dari setiap jenis spring valve memiliki 
perbedaan. Apabila konstanta pegas dapat diketahui, dengan 
begitu gaya yang yang dibutuhkan dalam menarik pegas juga 
dapat diketahui. Sehingga analisis efektivitas dan efisiensi dari 
alat pemupuk portable berbasis spring valve dapat terpenuhi. 

Untuk dapat mengetahui nilai k atau konstanta pegas 
dapat dihitung dengan rumus gaya dan berat sebagai berikut: 

 
       (1) 

     (2) 
      (3) 

 
Jika nilai F (gaya yang diperlukan) sama dengan w yaitu 

beban yang dikenakan pada pegas dan nilai ∆x adalah selisih 
pertambahan panjang pegas yang didapatkan dari hasil 
percobaan penekanan dengan beban tertentu dengan tiga kali 
pengulangan maka nilai k dapat dihitung menggunakan 
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Persamaan 1 dan Persamaan 3. Adapun nilai untuk perhitungan 
k tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

 
Tabel 4.1 Data Hasil Percobaan 

Parameter Nilai Satuan 

Massa (m) 1,226 kg 
Gravitasi (g) 9,81 m/s 
Berat (w) = m.g 12.027 N 
Panjang pegas akhir (xt) 1,43 x 10

-2
 m 

Panjang pegas awal (x0)  2,50 x 10
-2

 m 
Selisih panjang (∆x)  = xt- x0 1,07 x 10

-2
 m 

Konstanta pegas (k) = F/∆x 1.124,02 N/m 

 
Dari data yang diperoleh pada Tabel 4.1 dapat digunakan 

untuk mencari nilai k. Dengan menggunakan Persamaan 1, 
didapatkan nilai konstanta pegas (spring valve) yang digunakan 
oleh alat ENCHIS adalah 1.124,02 N/m. Nilai tersebut sekitar 5 
kali lipat lebih besar dibandingkan dengan konstanta pegas 
pada ballpoint, yaitu sebesar 221 N/m dan jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan nilai k pada suspensi mobil yaitu 105 N/m 
(Sears dan Zemansky, 2002). 

 
 

4.2.2 Gaya yang Dibutuhkan untuk Membuka Katup 
Pengeluaran 

 
 Dari hasil perhitungan nilai kontanta pegas (k) yaitu 
sebesar 1.124,02 N/m dapat digunakan untuk menghitung nilai 
gaya yang diperlukan atau F untuk membuka katup. Dengan 
jarak atau nilai ∆x yang diinginkan yaitu 1,06 cm atau 0,0106 m 
(apabila pemicu ditarik penuh, artinya katup terbuka penuh) 
dengan persamaan sebagai berikut. 
 

       (1) 
 

 Dari persamaan 1 tersebut, diperoleh nilai F atau gaya 
yang diperlukan untuk membuka katup sebesar 12 N. Besar 
gaya tersebut dapat diasumsikan setara dengan membawa 
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beban sebanyak 1,2 kg dengan 1 jari, sehingga beban tersebut 
terasa ringan dan ergonomis. Dengan kelebihan tersebut, maka 
alat ini dianggap dapat membantu petani dalam proses 
pemupukan jagung sehingga lebih mudah dan ringan. 
 
 
4.2.3 Spesifikasi Teknis 

 
 Dari perhitungan konstanta pegas dan gaya yang 
diperlukan dalam membuka katup ENCHIS, maka dapat dibuat 
spesifikasi teknis dari ENCHIS. Spesifikasi teknis dari alat ini 
akan dibandingkan dengan alat pemupuk sejenis yang telah ada 
sebelumnya, yaitu hand sprayer merk Swan. Hand sprayer ini 
biasa digunakan oleh Kelompok Tani Pangestu dalam proses 
pemupukan berupa pupuk cair dan pemberian pestisida. 
Adapun spesifikasi teknis dari alat ENCHIS beserta 
perbandingannya dengan alat terdahulu yang telah ada dapat 
dilihat pada Tabel 4.2. 
 

Tabel 4.2 Perbandingan Spesifikasi ENCHIS Tipe 1 dan Tipe 2 
dengan Hand sprayer Komersial 

No Parameter 
ENCHIS 
Tipe 1 

ENCHIS 
Tipe 2 

Hand 
sprayer 

Komersial 
(Swan) 

1 Tangki    
 Panjang (cm) 40 28 32* 
 Lebar (cm) 20 28 18* 
 Tinggi (cm) 60 60 48.5* 
 Kapasitas max. 

(L) 
15 15 14** 

 Bahan Stainless 
steel 

Galon 
bekas 

Stainless 
steel 

2 Batang 
Aplikator 

   

 Panjang (cm) 90 90 100* 
 Diameter (cm) 2,6 2,6 1,8* 
 Konstanta 

Pegas k (N/m) 
1.124,02  1.124,02 - 

 Bahan Pipa PVC Pipa PVC Stainless 
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¾ dim ¾ dim steel 
3 Massa (Kg) 8 4,8 5,4* 

 Keterangan : * Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (2007) 
 ** Nurlinah (2015) 
 

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari segi dimensi alat, 
ENCHIS tipe 1 memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan 
hand sprayer  merk Swan. Namun, ENCHIS tipe 1 memiliki 
dimensi yang lebih minimalis dibandingkan keduanya. 
Kemudian dari segi kapasitas alat, baik tipe 1 maupun tipe 2 
memilik kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan hand 
sprayer biasa, yaitu sebesar 15 L. Dan untuk bahannya pada 
tipe 1 dan hand sprayer memiliki kesamaan yaitu dengan 
menggunakan bahan stainless steel. Sedangkan pada tipe 2 
menggunakan bahan galon air mineral bekas 19 L yang 
disanggah dengan besi siku. Kemudian dari segi batang 
aplikator, hand sprayer memiliki batang yang lebih panjang 
dibandingkan ENCHIS. Namun, diameternya lebih kecil 
dibandingkan ENCHIS. Hal ini artinya, hand sprayer hanya 
dapat digunakan untuk aplikator pupuk cair, sedangkan pada 
ENCHIS dapat digunakan baik pupuk cair maupun pupuk 
granul, karena diameter batang aplikatornya yang lebih besar. 
Dan untuk bahan yang digunakan, pada hand sprayer 
menggunakan stainless steel sedangkan tipe 1 dan tipe 2 
menggunakan pipa PVC ¾ dim. Penggunaan pipa PVC ini 
dapat mempermudah petani untuk menirukan alat ENCHIS dan 
membuatnya sendiri, sehingga bisa lebih hemat. Selain itu, 
penggunaan bahan PVC ini dapat memudahkan dalam 
perawatan dan perbaikan alat dibandingkan dengan 
menggunakan pipa stainless steel. Dan yang terakhir dilihat dari 
segi massa alat. ENCHIS tipe 1 memiliki massa alat yang lebih 
berat dibandingkan hand sprayer. Sedangkan pada tipe 2, 
memiliki massa yang lebih ringan dari tipe 1 maupun hand 
sprayer, yaitu sebesar 4,8 kg.  

Spesifikasi dari alat ENCHIS tidak hanya dilihat dari 
dimensi alat. Ada beberapa spesfikasi lain dari alat yang 
didapatkan dari hasil pengujian. Untuk langkah pengujiannya 
meliputi menghubungkan selang tangki pada batang aplikator, 
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kemudian tangki diletakkan pada tanah yang landai, pupuk 
dimasukkan ke dalam tangki, badan diposisikan sedikit jongkok 
dan tali gendong dikenakan seperti halnya memakai tas 
punggung, kemudian berdiri perlahan, batang aplikator 
dipegang dengan kemiringan  ± 450, ujung batang aplikator 
diletakkan tepat di atas area perakaran tanaman, pemicu ditarik 
untuk mengeluarkan pupuk, pemicu dilepas untuk menghentikan 
pengeluaran pupuk, dan waktu pemupukan diukur dari awal 
hingga akhir proses. 

Pengujian dilakukan di Desa Pandanrejo Kecamatan 
Bumiaji, Kota Batu pada lahan seluas 0,0125 ha dengan lubang 
tanaman sebanyak 136 buah. Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa pengaplikasian pupuk granul dan pupuk cair dapat 
diselesaikan masing-masing dalam waktu 3 menit. Sehingga, 
kapasitas kerja efektif dari alat ENCHIS dapat dihitung, yaitu 
dengan persamaan 4, sebagai berikut. 

 

                  
          

               
  (4) 

 
Dengan perhitungan dimana luas lahan dalam hektar (ha) 

dan waktu pemupukan dalam jam, didapatkan nilai kapasitas 
kerja efektif dari alat ENCHIS adalah 0,25 ha/jam. Kapasitas 
kerja efektif tersebut 20 kali lebih tinggi dibandingkan cara 
manual yang hanya 0,0125 ha/jam. Pengujian juga dilakukan 
terhadap jumlah keluaran pupuk. Dimana hasil pengujian 
menunjukkan bahwa pengeluaran pupuk telah terstandar. 
Pupuk urea granul yang keluar setiap kali pemicu ditarik ialah 
10,04 gram. Sedangkan pupuk cair yang keluar ialah 376 ml 
(rasio air : pupuk = 3:1). Kedua nilai ini didapatkan dari hasil 
pengulangan sebanyak 3 kali dan dihitung rata-ratanya. 
Pengulangan pada perhitungan banyaknya pupuk keluaran dari 
alat ini ditujukan untuk meminimalisir kesalahan perhitungan 
atau pengujian dan membuat hasil semakin mendekati akurat. 
Dengan begitu, apabila dibandingkan metode konvensional 
yang jumlahnya tidak dapat terukur, ENCHIS dinilai lebih akurat. 
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4.3 Analisis Ergonomika 
 

Menurut Harrington dan Gill (2005) menyatakan bahwa 
ergonomi merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah 
rancang bangun alat yang bertujuan untuk menyeimbangkan 
antara alat mesin dengan pekerja, sehingga pekerja tidak perlu 
menyesuaikan dengan alat atau mesin yang digunakan. Nilai 
ergonomika dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu aspek manusia, 
alat mesin dan lingkungan. Menurut  Grimmer  et al. (2012) 
bahwa agar tidak mengganggu kesehatan, maka massa beban 
yang diperbolehkan yakni tidak lebih dari 15% massa tubuh. 
Oleh karena itu, kapasitas pupuk yang dianjurkan pada ENCHIS 
yaitu 5 L diasumsi rata-rata massa orang dewasa di Indonesia 
65 kg. Dengan massa ENCHIS sebesar 4,8 kg ditambah 
dengan massa pupuk anjuran sebesar 5 kg maka jumlahnya 
mencapai 9,8 kg. Apabila dilakukan perhitungan ergonomika 
dengan rata-rata massa orang dewasa di Indonesia sebesar 65 
kg, maka 15% dari 65 kg adalah 9,75 kg. Dengan begitu, 
penggunaan alat ENCHIS dengan kapasitas maksimal pupuk 
yang diajurkan dianggap telah ergonomis. 

Pada kondisi sebenarnya, kemampuan punggung pada 
Kelompok Tani Pangestu mampu mengangkat beban hingga 15 
liter untuk pupuk cair dan 15 kg untuk pupuk padat, artinya 
melebihi dari anjuran kapasitas maksimal yang ada. Dan 
merasa tidak keberatan atau merasa cepat lelah. Dengan nilai 
konstanta pegas yaitu 1.124,02 N yang hanya 5 kali lebih besar 
diabndingkan dengan konstanta pegas pada bolpoin dan nilai F 
atau gaya yang diperlukan untuk membuka katup sebesar 12 N. 
Besar gaya yang diperlukan untuk membuka katup tersebut 
setara dengan membawa beban 1,2 kg dengan menggunakan 
hanya 1 buah jari. Sehingga menggunakan alat ENCHIS 
dirasakan sangat nyaman dan aman untuk kesehatan 
penggunanya, yaitu para petani. 
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4.4 Diversifikasi Fungsi untuk Berbagai Komoditas 
 

Alat pemupuk portable berbasis spring valve yang disebut 
dengan ENCHIS (Enricher Portable Application) mendapatkan 
sambutan baik dari para petani Kelompok Tani Pangestu di 
Desa Pandanrejo. Hal ini dapat dilihat dari inisiatif petani untuk 
menggunakan ENCHIS pada fungsi yang lain. Selain berfungsi 
sebagai aplikator pupuk pada tanaman jagung, ENCHIS juga 
dapat diaplikasikan sebagai alat siram dan aplikator  pupuk 
pada komoditas lain. Petani di Kelompok Tani Pangestu Desa 
Pandanrejo menggunakan ENCHIS dalam penyiraman dan 
pemupukan strawberry, sawi, selada, brokoli, seledri, dan sayur-
sayuran lainnya. Hal ini menunjukkan adanya diversifikasi fungsi 
dari alat ENCHIS yang menambah nilai fungsional dari alat. 
Selain itu, kerja yang dihasilkan dari alat ini baik untuk proses 
pemupukan maupun penyiraman juga lebih efektif dan efisien 
dibandingkan dengan metode konvensional, seperti dapat dilihat 
pada Gambar 4.3. 

 

 
(a)                  (b) 

 
(c) 

Gambar 4.3 Pengaplikasian ENCHIS pada Jagung (a), 
Strawberry (b), dan Brokoli (c) 
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4.5 Peningkatan Kesuburan Tanaman dan Tanah 
 

Pengaplikasian ENCHIS pada proses pemupukan jagung 
telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan 
kesuburan tanaman dan tanah. Hal ini dikarenakan setiap 
tanaman memperoleh jumlah pupuk yang sama, sehingga 
tanaman dapat tumbuh optimal dan seragam. Dan untuk 
kesuburan tanah, yang awalnya tanah yang ditanami jagung di 
Desa Pandanrejo ini terlihat kering, kini menjadi terlihat subur. 
Hal ini dikarenakan pupuk yang jatuh tepat pada area perakaran 
membuat unsur hara yang ada dalam pupuk anorganik 
langsung terserap oleh akar tanaman dan tidak terserap banyak 
oleh tanah. Dengan begitu, residu berupa zat-zat kimia di dalam 
pupuk anorganik yang dapat mencemari lingkungan khususnya 
merusak struktur tanah dapat diminimalisir. Berikut ini adalah 
penampakan tanaman jagung yang telah dipupuk menggunakan 
ENCHIS. 

 

 
(a)          (b)  

 
(c) 

Gambar 4.4 Pertumbuhan Jagung (a) 2 Minggu (b) 5 Minggu (c) 8 
Minggu 
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Tingkat kesuburan dari tanaman jagung yang 
menggunakan ENCHIS juga dapat dilihat dari keseragaman 
pertumbuhan jagung. Apabila dibandingkan dengan metode 
konvensional, yaitu menggunakan tangan dan harus 
membungkuk, ENCHIS lebih dapat terukur keluaran pupukya. 
Dengan cara konvensioal, pupuk yang diberikan akan berbeda 
antara satu sama lain, sehingga pertumbuhannya jagungnya 
pun akan berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut 
merupakan perbedaan hasil tanaman jagung yang 
pemupukannya menggunakan ENCHIS dan dengan metode 
konvensional. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 4.5 Tanaman jagung dengan pemupukan konvensional (a), 
pemupukan dengan menggunakan ENCHIS (b) 

 
 

4.6 Respon Baik Petani 
 

Sebagai tahap akhir pelaksanaan program, angket yang 
berisi 6 pertanyaan pokok diberikan kepada 10 orang panelis. 
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Adapun 6 pertanyaan pokok tersebut meliputi waktu 
pemupukan, tenaga kerja yang dibutuhkan, biaya yang 
diperlukan, meringankan pekerjaan, kemudahan dalam 
penggunaan, dan multifungsinya alat. Panelis dari angket ini 
ialah anggota Kelompok Tani Pangestu yang telah 
memanfaatkan ENCHIS secara langsung. Hasil rekapitulasi 
respon dari petani terhadap ENCHIS dapat dilihat pada Gambar 
4.6.  

 

 
Gambar 4.6 Rekapitulasi Respon Petani terhadap ENCHIS 

 
Berdasarkan pada Gambar 4.6, sejumlah 7 responden 

menjawab bahwa pemupukan menggunakan ENCHIS lebih 
cepat daripada dengan cara manual. Kemudian seluruh 
responden menjawab bahwa memupuk menggunakan ENCHIS 
dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Sejumlah 9 
responden menjawab memupuk menggunakan ENCHIS dapat 
menghemat biaya daripada dengan cara manual. Dan seluruh 
responden menjawab memupuk menggunakan ENCHIS lebih 
ringan (tidak cepat sakit pinggang) daripada cara manual. 
Begitu juga bahwa seluruh responden menjawab bahwa alat 
ENCHIS mudah digunakan, serta sejumlah 10 responden 
menjawab ENCHIS juga dapat digunakan untuk memupuk jenis 
komoditas sayuran lainnya atau dapat disebut multifungsi. 
Dengan begitu, dapat diketahui bahwa dari keenam pertanyaan, 
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93% panelis puas dengan performa ENCHIS sebagai alat 
pemupuk portable sehingga dapat disimpulkan bahwa  9 dari 10 
petani dapat merasakan manfaat ENCHIS secara maksimal. 

 

 
Gambar 4.7 Kepuasan petani dalam menggunakan ENCHIS 

 
 

4.7 Peningkatan Pendapatan Petani 
 
Dari hasil survey yang membuktikan bahwa 9 dari 10 

responden mengatakan bahwa ENCHIS dapat membantu 
mempercepat proses pemupukan, mengurangi tenaga kerja, 
menghemat biaya operasi, ringan dan mudah untuk digunakan 
selain itu juga multifungsi dapat diaplikasikan pada berbagai 
komoditas lainnya, sehingga secara langsung dapat 
mempengaruhi peningkatan pendapatan petani secara 
signifikan. Perhitungan pendapatan ini diasumsikan pada lahan 
sebesar 1 ha. Perhitungan peningkatan pendapat petani ini 
digunakan sebagai analisis efektivitas dan efisiensi alat ENCHIS 
apabila dilihat dari segi ekonomi. Adapun peningkatan 
pendapatan petani jika dibandingkan dengan pemupukan 
secara konvensional (manual) dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 Perbandingan Hasil Panen Komoditas Jagung secara 
Konvensional dan Menggunakan ENCHIS  

No Indikator 
Konvensional ENCHIS 

Jumlah Nilai (Rp.) Jumlah Nilai (Rp.) 

1 Pendapatan     
 a. Musim 

Kemarau  
    

 Periode I 
(Ton) 

3,2 6.400.000 3,2 6.400.000 
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 Periode II 
(Ton) 

3,2 6.400.000 3,2 6.400.000 

 b. Musim 
Penghujan 

    

 Periode I 
(Ton) 

1,2 2.400.000 3,2 6.400.000 

 Periode II 
(Ton) 

1,2 2.400.000 3,2 6.400.000 

 Total 
Pendapatan 

 17.600.000  25.600.000 

2 Biaya 
Operasional 

    

 Tenaga Kerja  4 orang 
× 4 kali 
× Rp 
35000 

560.000 3 orang 
× 4 kali 

× Rp 
35000 

420.000 

 Kebutuhan 
Pupuk 

1000 
kg × 4 
kali × 
Rp 
2.300 

9.200.000 650 kg 
× 4 kali 

× Rp 
2.300 

5.980.000 

 Total Biaya 
Operasional 

 9.760.000  6.400.000 

 Keuntungan   7.840.000  19.200.000 

 
Dari Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dengan menggunakan 

ENCHIS hasil panen pada musim kemarau dapat ditingkatkan 
dari 1,2 ton/ha/periode menjadi 3,2 ton/ha/periode. Hal ini 
dikarenakan metode pemupukan yang tepat yaitu menggunakan 
pupuk granul pada musim penghujan dan pupuk cair pada 
musim kemarau, sehingga pupuk dapat diserap maksimal oleh 
tanaman jagung. Selain hasil panen, penggunaan pupuk juga 
dapat dihemat hingga 350 kg/ha, dikarenakan kelebihan alat 
ENCHIS yang dapat mengeluarkan pupuk secara terukur, 
dengan begitu pupuk jatuh tepat pada area perakaran dan tidak 
banyak yang terbuang ke tanah (tidak di luar area perakaran 
tanaman jagung). Sehingga keuntungan yang diperoleh juga 
dapat ditingkatkan. Pendapatan petani meningkat lebih dari 100 
% dari semula. Dari awalnya jika menggunakan metode 
konvensional sebesar Rp. 7.840.000/ha/tahun, setelah 



47 
 

menggunakan ENCHIS sebagai alat pemupuknya menjadi Rp. 
19.200.000/ha/tahun.  

 
 

4.8 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pemupukan 
 

Dari hasil pengujian ENCHIS dan pengaplikasian ENCHIS 
di Desa Pandanrejo, Kecmatan Bumiaji, Kota Batu oleh 
Kelompok Tani Pangestu didapatkan bahwa ENCHIS 
merupakan alat pemupuk portable berbasis spring valve yang 
memiliki banyak keunggulan. Keunggukan yang dimiliki alat ini 
dapat dibandingkan baik dengan alat yang sudah ada terdahulu 
dan metode konvensional yang masih digunakan petani pada 
umumnya. Pengaplikasian ENCHIS yang dilakukan pada lahan 
jagung seluas 0,2 ha menunjukkan kapasitas pemupukan 20 
kali lebih tinggi dibandingkan pemupukan manual, sehingga 
efektivitas dan efisiensi kerja dapat ditingkatkan, seperti dapat 
dilihat pada Tabel 4.4. 

 
 

Tabel 4.4 Perbandingan Pemupukan Sesudah dan Sebelum 
Menggunakan ENCHIS 

No Parameter 
Dengan 
ENCHIS 

Dengan  
Cara 

Manual 

Peningkatan/Penur
unan terhadap Cara 

Manual (%) 

1 Kapasitas 
Efektif 
(Ha/Jam) 

0,2* 0.0125* +    18,75* 

2 Jumlah 
Pekerja 
(Orang/Hari) 

3 4 - 25 

3 Biaya 
Pekerja 
(Rp.) 

105.000 140.000 - 25 

4 Kebutuhan 
Pupuk 
(kg/Ha) 

650 1.000 - 35 

5 Peningkatan 
pendapatan 
petani 

7.840.000 19.200.000      +     144,8 



48 
 

(Rp/Ha/Tahu
n) 

Keterangan : + = Peningkatan 
   - = Penurunan 
   * = Hasil pengujian 
 

Dari Tabel 4.5 dapat dijabarkan bahwa perbandingan 
kapasitas kerja efektif dapat ditingkatkan hingga 18,75%, dari 
awalnya 0,0125 ha/jam menjadi 0,2 ha/jam. Selain itu juga 
dapat menurunkan kebutuhan jumlah kerja dengan presentase 
25%, yang awalnya 4 orang/ha menjadi 3 orang/ha. Dengan 
begitu waktu operasi juga dapat dikurangi. Kemudian untuk 
biaya pekerja juga mengalami penurunan sebesar 25%, yang 
awalnya memerlukan Rp 140.000 per periode menjadi hanya Rp 
105.000 per periode. Dan untuk kebutuhan pupuk dapat ditekan 
hingga 35% lebih sedikit atau sekitar 350 kg lebih sedikit 
dibandingkan cara manual. Hal ini dikarenakan pengeluaran 
pupuk dengan menggunakan ENCHIS dapat terukur dengan 
baik dibandingkan dengan cara manual. Sehingga peningkatan 
pendapatan petani secara keseluruhan dibandingkan dengan 
metode konvesional (manual), setelah menggunakan ENCHIS 
dapat ditingkatkan hingga lebih dari 100%.  
 
 
4.9 Alat Pemupuk Portable Berwawasan Lingkungan 
 

ENCHIS merupakan alat pemupuk portable berbasis 
spring valve yang memiliki banyak keunggulan, yaitu 
multifungsi, ekonomis, dan mudah untuk digunakan. Selain itu, 
alat ini juga memiliki keunggulan dalam mewujudkan pertanian 
yang ramah lingkungan, sehingga dapat berkontribusi terhadap 
reduksi pencemaran lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari 
beberapa parameter yang ada. 
 Parameter pertama yang dapat menunjukkan bahwa 
ENCHIS merupakan alat pemupuk yang berwawasan 
lingkungan adalah bahan baku yang digunakan adalah bahan 
recycle. Untuk wadah tangki ENCHIS, tepatnya pada ENCHIS 
tipe 2. Alat ini berasal dari bahan plastik berupa galon bekas. 
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Galon bekas merupakan suatu plastik dengan jenis nomor 7 
(others) yang termasuk dalam kategori PC atau Poly Carbonate. 
Polycarbonate (polikarbonat) merupakan engineering plastic 
yang dibuat dari reaksi kondensasi bisphenol A dengan fosgen 
(phosgene) dalam media alkali. Polikarbonat mempunyai sifat-
sifat: jernih seperti air, impact strengthnya sangat bagus, 
ketahanan terhadap pengaruh cuaca bagus, suhu 
penggunaannya tinggi, mudah diproses, flameabilitasnya 
rendah (Mujiarto,2005). 

Selain pada wadah tangki, batang aplikator ENCHIS juga 
berkontribusi dalam penurunan tingkat pencemaran lingkugan. 
Bahan baku yang digunakan berupa pipa PVC, yaitu suatu jenis 
plastik juga yang memiliki jenis nomor 3. Polyvinyl chloride 
(polivinil klorida) merupakan hasil polimerisasi monomer vinil 
klorida dengan bantuan katalis. Pemilihan katalis tergantung 
pada jenis proses polimerisasi yang digunakan. Jenis PVC ini 
merupakan salah satu jenis plastik yang paing sulit didegradasi 
(Mujiarto,2005). 

Pada kenyataannya, kedua jenis plastik ini dapat 
digunakan secara berulang-ulang. Namun, menurut Surono 
(2013), kelemahan dari reuse (pemakaian berulang-ulang) 
adalah barang-barang tertentu yang terbuat dari plastik, seperti 
kantong plastik, kalau dipakai berkali-kali akan tidak layak pakai. 
Selain itu beberapa jenis plastik tidak baik bagi kesehatan tubuh 
apabila dipakai berkali-kali. Dengan begitu, guna mengurangi 
pencemaran lingkungan yang berlebih, ENCHIS memanfaatkan 
bahan-bahan recycle. Selain manfaatnya yang besar, ramah 
lingkungan, dan harganya yang relatif murah. 

Parameter terakhir dalam kontribusi ENCHIS terhadap 
lingkungan adalah keluaran pupuk yang tepat takaran dan tepat 
sasaran. Pupuk yang digunakan untuk proses pemupukan 
jagung merupakan pupuk anorganik yang memiliki zat-zat kimia 
yang apabila terakumulasi dan mengendap lama kelamaan 
menjadi berbahaya dan mencemari baik badan air, tanah, 
maupun makhluk hidup di sekitarmya. Dengan begitu, 
penggunaan pupuk anorganik harus tepat pada dosis yang 
dibutuhkan tumbuhan, sehingga unsur hara pada tanaman 
khususnya jagung dapat terpenuhi secara optimal dan 
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meminimalisir pembuangan residu pupuk yang tercecer ke 
dalam tanah. Berikut merupakan perhitungan mengenai 
pemupukan menggunakan ENCHIS yang memiliki akurasi baik 
dosis dan lokasi. 
 

 Pupuk yang dibutuhkan, menurut (Pioneer, 2012): 
o Pupuk urea granul 450 kg/ha; Pupuk urea granul 

diaplikasikan sebanyak 3 kali masing-masing 150 
kg/ha yaitu pada saat tanam. 

o Pupuk SP-36 100 kg/ha; diberikan ke dalam 
tanah saat tanam. 

o KCl 100 kg/ha; diberikan ke dalam tanah saat 
tanam. 

 Kebutuhan pupuk untuk 0,0125 ha (hasil pengukuran) 
o Pupuk Urea 

    

         
 
         

 
 

          
o Pupuk SP-36 dan KCL 

    

         
 
         

 
 

          
 

 Kebutuhan pupuk tiap lubang 
o Pupuk Urea 

       

          
         

       

      
          

o Pupuk SP-36 dan KCL 
       

          
         

       

      
        

Dengan menggunakan ENCHIS, pengeluaran pupuk 
menjadi terukur, baik pupuk granul maupun pupuk cair. Yang 
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menjadi indikator adalah pupuk granul dikarenakan Kelompok 
Tani Pangestu memberikan pupuk granul dengan metode yang 
konvensional yakni dengan tangan dan memberikannya 
segenggam (menggunakan perkiraan saja). Apabila dengan 
ENCHIS, pengeluaran pupuk rata-rata nya adalah ±10,04 gram 
untuk pupuk granul. Sehingga pada pupuk urea yang 
memerlukan 13,78 g setiap lubang pada setiap kali pemupukan, 
dapat diberikan dengan pengeluaran pupuk selama 1 sekon 
atau 1,5 sekon. Dengan begitu, pengeluaran pupuk tidak 
melebihi dari kadar anjuran. Dan untuk pupuk SP-36 maupun 
KCL yang memerlukan 9,19 g pada setiap lubangnya, dapat 
diberikan dengan pengeluaran 1 sekon dari batang aplikator. 
Sehingga pupuk yang diberikan tidak jauh berbeda kuantitasnya 
dengan yang dianjurkan. 

Apabila dibandingkan dengan kebutuhan pupuk secara 
nyata di lahan, yaitu yang masih konvensional, sebesar 1 ton 
pupuk untuk tiap periode per hektar, dapa dilihat perhitungannya 
sebagai berikut. 

 Kebutuhan pupuk untuk 0,0125 ha (pada kenyataan di 
lapang) 

o Pupuk Urea dan NPK 
    

           
 
         

 
 

           
o Kebutuhan pupuk tiap lubang 

        

        
         

       

       
         

 
Pada pemupukan konvensional yang dilakukan Kelompok 

Tani Pangestu di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota 
Batu, memerlukan 1 ton pupuk (sudah termasuk urea dan NPK) 
dalam 1 periode pemupukan untuk 1 hektar lahan jagung. Hal 
ini artinya, pupuk yang dibutuhkan hingga 1.000 kg dan melebihi 
dari kadar pupuk anjuran yang hanya 650 kg. Apabila dilihat dari 
data hasil perhitungan. Dengan takaran pupuk 1.000 kg, pupuk 
yang dibutuhkan tiap lubang tanaman jagung adalah 30,63 g. 
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Padahal pada anjurannya, untuk stau lubang tanaman hanya 
dibutuhkan 13,78 g pupuk urea dan 9,19 pupuk SP-36 dan KCL. 
Ini artinya, dengan metode konvensional kebutuhan pupuk 
menjadi berlebih dan berpeluang untuk terserap tanah (bukan 
akar tanaman). 

Menurut Husnain dkk (2013), kelebihan unsur hara dalam 
tanah akan menyebabkan toksisitas bagi tanaman, kerusakan 
bagi lingkungan, sebaliknya pada kondisi tanah kekurangan 
unsur hara akan terjadi defisiensi bagi beberapa unsur hara 
tertentu yang selanjutnya menyebabkan degradasi lahan. 
Pemulihan lahan tercemar dengan pemulihan lahan 
terdegradasi sama sulit dan beratnya. Oleh karena itu, 
pengelolaan lahan yang ramah lingkungan dalam arti menjaga 
keseimbangan alam, keberlangsungan produksi tanaman, dan 
kesehatan lingkungan menjadi sangat penting. 
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BAB V PENUTUP 
 

 
5.1  Kesimpulan 
 

1. ENCHIS (Enricher Portable Applications) merupakan alat 
pemupuk yang memiliki 2 bagian utama, wadah pupuk 
dan batang aplikator dengan kapasitas maksimal 
sebesar 15 L yang memiliki keunggulan multifungsi, 
ekonomis, dan mudah untuk dibuat. 

2. ENCHIS memiliki keluaran yang dapat terukur yaitu 
untuk pupuk granul 10,04 gram dan untuk pupuk cair 
376 ml yang membuat pupuk jatuh tepat pada area 
perakaran dengan dosis optimal sehingga mengurangi 
kelebihan pupuk anorganik yang dapat mencemari 
lingkungan. 

3. Pengaplikasian ENCHIS oleh Kelompok Tani Pangestu 
menunjukkan  kemanfaatan  yang sangat besar, 
diantaranya ialah peningkatan efektivitas dan efisiensi 
kerja yang 20 kali lebih tinggi dibandingkan cara manual, 
diversifikasi fungsi dapat diaplikasikan pada komoditas 
pertanian lainnya, dapat meningkatan kesuburan 
tanaman karena pengeluaran pupuk yang dihasilkan 
dapat terukur, dan juga dapat mewujudkan pertanian 
ramah lingkungan. Disamping itu, keberadaan ENCHIS 
juga mendapatkan respon baik dari para petani, karena 
9 dari 10 orang sangat puas menggunakan teknologi 
ENCHIS dan dapat meningkatkan pendapatan petani. 

 
5.2  Saran 
  

1. Bagi Kelompok Tani Pangestu di Desa Pandanrejo, Kota 
Batu, perlu adanya perawatan agar ENCHIS memiliki 
umur pakai yang panjang. Setelah selesai digunakan, 
tangki hendaknya dicuci hingga bersih dan dikeringkan. 
Jika cat mengelupas, hendaknya segera dicat kembali 
agar tidak terjadi korosi yang berkelanjutan. Valve juga 
harus sering di kontrol untuk mencegah penyumbatan 
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yang diakibatkan oleh seresah maupun pupuk yang 
melekat. Seiring pemakaian, elastisitas pegas pada valve 
dapat menurun dan berakibat pada penurunan kinerja alat. 
Hal ini dapat diatasi dengan mengganti pegas dengan 
membelinya di toko bangunan/otomotif terdekat dengan 
harga yang sangat terjangkau. 

2. Bagi akademisi, perlu adanya kajian kembali terhadap 
kandungan hara yang ada di dalam tanah di Desa 
Pandanrejo dengan kandungan hara setelah 
menggunakan ENCHIS agar parameter mengenai 
pertanian ramah lingkungan dapat terpenuhi. Dan perlu 
adanya uji performansi alat guna mengetahui umur pakai 
dari alat ENCHIS. 

3. Bagi pemerintah, untuk mempublikasikan dan memberi 
kesadaran petani dengan proses pemupukan jagung yang 
tepat sehingga produktivitas dapat meningkat dan ramah 
terhadap lingkungan. 
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