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APLIKASI BERBAGAI PUPUK ORGANIK PADA MEDIUM TANAM TERHADAP
PERTUMBUHAN BEBERAPA VARIETAS KELADI HIAS (Caladium spl
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. ABSTRACT

Tlrc objective of thrs rssoarch was fo achieve the best oryanic manure in the gnund ntedium of
decorative taro. Tho research was carried out exSterimentally with completely randomizect desigrt
factonal with 2 factors and 3 replication. Factor l, organic manura of three levets (cow clirl manure,
chickenrun manure and bokashi). Factor ll, the using of many taro vaieties of 4 /eve/s (Batura, Batik,
Aco of hearl, and horiulanum). The analysis of vaienco will be continued with Duncan New Multiple
Range fest al 5%o level. The result of this research is the best growth of taro ptant front giving
bokashi manure in hodulanum vaiaty, and the besl aeslhetlc.

Koywords: organic manure, variety, mediunt plant, decorative taro.

Tanaman keladi merupakan famili Araceae
yang memilrki warna daun mempesona seperti.
putrh, pink, merah, kuning atau bahkan paduan
dari aneka warna. Keladi sering ditemukan di
tepi ltutan, rawa atau di pekarangan rumah di
pedesaan. Keladi sudah dianggap sebagai
tanaman biasa namun saat rni banyak ;enis
keladi yang memberrkan nuansa keindahan
pekarangan rumah di perkotaan Menurut Kadir
(2006) perawatan terhadap keladi juga relatrf
mudah Medrum harus drusahakan selalu
lembab, sehingga keindahannya akan selalu
muncul sepanjang waktu Keladr umumnya
nrenyukai tempat yang agak teduh, tetapi ada
yang toleran terhadap sinar matahari penuh
Keladi mudah dikembangbiakkan baik melalui
pemisalran anakan atau penrbelahan umbi

Keladi sama sepertijenis tanaman lainnya
yaitu nrembutuhkan hara yang cukup untuk
nrenunjang pertumbuhannya Agar dicapai
pertumbuhan yang baik dan pertumbuhan yang
dringinkan telah dipergunakan berbagai jenis
pupuk, diantaranya pupuk organik dan pupuk
anorganik Kebutuhan unsur hara dalam bentuk
tersedia telah terpenuhi dengan mengunakan
pupuk anorganik. Penggunaan pupuk ini secara
besar-besaran memerlukan biaya yang tinggi
serta penggunaan secara terus menerus dapat
menyebabkan kemunduran sifat fisik tanah
tanam. Semakin banyaknya bahaya yang '

ditimbulkan oleh penerapannya terhadap
manusia dan lingkungan, maka dampak
negatifnya menyebabkan terjadinya kerusakan
sumberdaya tanah, air, udara, dan terhadap
kesehatan manusia (Winarso, 2005). Alternatif
yang tepat untuk mengatasi permasalahan
tersebut perlu dilakukan terobosan-terobosan
baru dengan menerapkan teknologi yang
berwawasan lingkungan antara lain
pemanfaatan berbagai macam pupuk organik,
diantaranya penggunaan beraneka macam
pupuk kandang dan pemakaian bokashi.

Pupuk organik merupakan bahan
pembenah tanah yang palrng baik dan alami
daripada bahan pembenah buatan Pada
umumnya pupuk organik hara makro N, P, K
nya rendah, tetapi mengandung hara mikro
dalam lumlah cukup yang sangat diperlukan
dalam pertumbuhan tanaman (Sutanto, ?-00?-)

Bahan organik membuat tanah menladr gembur
sehrngga aerasi menjadr lebih bark serta lebrh
mudah drtembus perakaran tanarnan, KTK dan
ketersediaan hara juga meningkat

Pupuk organik bermanfaat dalanr
menyumbangkan unsur hara yang dibutuhkan
tanaman, memperbaiki struktur tanah dan
menrpertahankan kelembaban tanah Sutanto
(2002) menyatakan bahan organik banyak
mengandung lebih banyak unsur dalam bentuk
tersedia yang dibutuhkan tanaman Hara yang
terkandung drlepaskan secara perlahan-lahan
sehingga ketersediaan hara sesuai dengan
pertumbuhan tanaman Pupuk organik dapat
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah

Berbagai sifat dan keunggulan dari pupuk
organik diharapkan akan meningkatkan
pertumbuhan tanaman keladi hias Penelitian inr

bertujuan untuk mendapatkan jenis pupuk
organik yang baik untuk pertumbuhan beberapa
varietas tanaman keladi hias

BAHAN DAN METODA

Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru,
selama 5 bulan (Agustus-Desember 2007).
bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah topsoil dari kebun percobaan Faperta
Universitas Riau dengan knteria berwarna
hitam/gelap dengan kedalaman 0-18 cm dari
permukaan tanah, pupuk kotoran ayam, pupuk
kotoran sapi, bokashi, sekam bakar, bibit keladi
batura, keladi batik, keladi ace of hearl dan
keladi hortulanum berumur 3 bulan yang telah
memilrki 2-3 helai daun Peralatan yang
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drgunakan pot plastik berukuran tinggi 14 cm

dengan diameter 16 cm, kawat penyangga, dll

Penelitian ini dilaksanakan secara

eksperimen faktorial dengan menggunakan
Rancangan Acak Lengkap yang terdiri atas 2

faktor. Faktor I pupuk organik (P); pl = kotoran

sapi, p2 = kotoran ayam; p3 = bokashi' Faktor
pemakaian beberapa varietas keladi: vl =

Keladi Batura; v2 = Keladi Batik; v3 = Keladi

Ace of heart; v4 = Keladi Hortulanum. Data

yang diperoleh dianalisis secara statistika

bengan menggunakan sidik ragam dengan uji

lanjut Duncan's New MultipleRango Iesl
(DNMRT) pada taraf 5%.

Medium yang digunakan adalah 1 takar

sekam bakar + 1 takar tanah topsoil + 1 takar
pupuk organik yang diaduk rata, setelah semua

bahan tercampur rata, baru kemudian diisikan
kedalam pot sampai 2 cm dibawah bibir pot.

Brbit keladi yang telah berumur 3 bulan dan

telah memiliki daun 3 helai ditanam ke dalam
pot kemudian dilakukan pemeliharaan tanaman

sampar akhir tanaman
Parameter yang diamati adalah ttnggi,

jumlah daun, panjang daun, jumlah anakan

atau tunas Untuk menilai keindahan dilakukan

uji estetika drakhir penelitran (umur 7 bulan),

yang terdapat 3 komponen yaitu ukuran daun,

warna kombinasi dan warna bercak daun

HASIL PEMBAHASAN

TinggiTanaman
Pemberian pupLrk bokashi pada varietas

hortulanum memperlihatkan pertumbuhan tinggi

tanaman yang lebih baik dibandingkan dengan
pupuk lainnya Hal ini disebabkan tingginya

unsur N yang dikandung oleh bokashi yang

sangat berpengaruh dalam merangsang
pertumbuhan tanaman secara keseluruhan'
Pada bokashi terdapat beraneka macam bahan

organik pendukung diantaranya yang

merupakan campuran berbagai jenis

mikroorganisme yang bermanfaat sebagai

inokulan untuk meningkatkan keragaman

mikroba tanah (Sutanto, 2002)'
Peningkatan jumlah bahan organik tanah

dapat membantu aktivitas mikroorganisme

daiam tanah. Peranan mikroorganisme dalam

tanah adalah dalam perombakan bahan

organik, sehingga tanah menjadi gembur serta

un-sur hara dapat tersedia untuk diserap oleh

ianaman. Mulat (2003) menambahkan,

tanaman yang mendapatkan tambahan unsur N

akan tumbuh lebih tinggi serta daun yang

terbentuk lebih banYak dan lebar.

Jumlah daun (helai)
Pemberian PuPuk kotoran saPi dan

bokashi dapat meningkatkan jumlah daun pada

keseluruhan varietas keladi hias, terutama pada

varietas batura yang memperlihatkan jumlah

daun terbanyak. Hal ini disebabkan pupuk

kotoran sapidan bokashi telah terdekomposisi

sempurna dibandingkan pupuk kotoran ayam'

Penambahan PuPuk organik mamPu

merrdorong pertambahan jumlah daun Daun

bagi tanaman mempunyai peranan penting

dalam kegiatan fotosintesis' karena dalam daun

terjadr proses yang sangat kompleks

Ketersediaan unsur hara dari pupuk yang

diberikan sangat mernpengaruhi kegiatan dan

laju fotosintesis.

Tabel .1. Rerata Tinggi Tanaman Keladi Hras dengan Pemberian Berbagai Jenis Pupuk organik

Terhadap tseberapa Varletas Tanaman Keladi Hias'

Varietas Pupuk kotoran saPi Pupuk kotoran aYam bokashi

Batura
Battk
Ace of heart
Hortulanum

16,58 a
13,08 d

21,33 bc

'16,75 c
13,50 d

23,33 b
22,75 bc

18,50 c
17,00 c
23,33 b
27,00 a26,50 aI ltrl tulqllul I I

Ket:Angka-angkayangffimenurutujilanjutDNMRT
pada taraf 5%.

Tabel2. Rerata Jumlah Daun Keladi Hias dengan Pemberian Berbagai Jenis Pupuk Organik

Terhadap Beberapa Varietas Tanaman Keladi Hias'

Varietas Pupuk kotoran saPt Pupuk kotoran aYam bokashi

Batura
Batik
Ace of hearl
Hortulanum
Ket : Angka-angka Yang
pada laraf 5o/o.

11,33 a
8,16 c

10,50 ab

10,33 ab
7,83 d
8,83 c
9,50 b

10,66 ab
B,B3 cd
9,50 b

dffima menGlukkan berbeda nyata menurut u1i lanjut DNMRT
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Tabel 5 Rerata Jumlah Tunas Keladi Hias dengan Pemberian

Terhadap Beberapa Varietas Tanaman Keladi Hias'
Berbagai Jenis PuPuk Organik

Pupuk kotoran saPt Pupuk kotoran aYam bokashl
Varietas

Batura
Batik
Ace of heart

4,83 a
0,83 b
0,00 b

4,66 a

0,66 b
0.00 b

4,83 a
0,50 b
0,50 b
4,33 a

5, 3,83aHortulanum 33aHqlelgnLlrn _ 1i tanjut DNMRT
Ket. Angka-angka Yang c

pada taraf 5 %.

Tanaman iuga membutuhkan unsur hara

P. Menurut Novizan (2005), P berpengaruh

terhadap perkembangan dan pertumbuhan

i"nurun, karena P terdapat pada seluruh sel

hidup tanaman yang berfungsi membentuk

asam nukleat, merangsang pembelahan sel

dan membantu proses asimilasi dan respirasi'

Sarief (1985) menambahkan bahwa salah satu

fungsi dari unsur hara P adalah untuk

peri.embangan .iarrngan meristem Heddy

if SgZ) berpendapat bahwa .iaringan meristem

ierdrri'dari meristem pipih dan meristem pita

Meristem pita akan menghasilkan deret sel

yang berfungsi memperpanjang .lartngan'

ieningga daun tanaman menladi lebar

FJmUerian kombinasi beberapa jenis

pupuk organik dengan berbeda. vartetas

nremberrkan hasil yang berbeda nyata

drkarenakan PuPuk organik mampu

menyurnbangkan hara N P dan K bagi

pertumbuhan dan perkembangan lebar daun'
'Sit, 

drtrnjau secara fisiologi bahwa daun

merupakan organ tanaman yang mempunyai

pertumbuhan terbatas. Panjang dan lebar daun

meningkat berangsur-angsur sampai kesuatu

titik (bitas pertumbuhan maksimum)

Jumlah Anakan atau Tunas
Pemberian PuPuk organik daPat

meningkatkan jumlah tunas pada varietas

batura'dan hortulanum, dan berbeda nyata

dengan varietas batik dan varietas ace of hearl'

Hal ini disebabkan sudah terdekomposisinya

pupuk organik' yang diberikan sehingga

memberikan hasil yang berbeda terhadap
jumlah tunas, dan diduga juga bahwa masing-

masing varietas memiliki kemampuan yang

berbeJa dalam menyerap hara yang diberikan'

Gardner dkk (1991) menyatakan bahwa salah

satu unsur yang terpenting dalam jaringan

tumbuhan uniuk membantu pertunasan adalah

N yang meruPakan Penyusun senyawa

essensiil bagi tumbuhan seperti asam amino'

basa nitrogen. Asam amino memiliki N dalam

cincinnya ieperti triptofan dan IAA (auksin)'

Nyakpa (1988), menambahkan unsur hara

lain dalam medium juga berperan atas

pertumbuhan dan perkembangan tunas adalah

kalsium yang diperlukan untuk peman1angan

""l-ruf, 
.int"-t, protein dan pembelahan sel'

Fn"+lrt berperan dalam proses fotosintesis'

ka[abolisme dan berfungsi sebagai aktivator

enzim dalam kegiatan enzimatis'

Uji Estetika
Hasil rata-rata uji estetika terhadap warna

dasar daun, warna kombinasi dan bercak pada

Oiun tanaman keladi hias yang dilaksanakan

oleh 10 orang panelrs dapat dilihat pada

gambar 1 ,2 dan 3 berikut ini:r- 
Pemberian berbagai jenis pupuk organik

pada beberapa varietas terhadap warna dasar'

irrn, kombinasl, serta bercak sangat

dipengaruhi oleh kandungan unsur hara yang

terOaiat pada medium tumbuhnya Pada

oambar 1 untuk warna dasar daun dapat dilihat

6;h;, angka skala yang drperoleh adalah 3

ii*pri 4 ini mempedihatkan - 
warna hijau

hingga hijau tua Pacla garnbar 2 untuk warna

lor.i6inrtl pada beberapa keladi hias

menunjrrkkan skala 1 sampai dengan 4 ini

memperlthatkan warna kombinasi yaitu putih'

*uruh muda, merah hingga merah tua'

SuO.ngXrn pada gambar 3 untuk warna bercak

prJu jrrn keladi hias menunjukkan skala 3

sampai 4 yang memperlihatkan-warna bercak

,l"trr-r mudJ dan Putih' Pitojo (1995)

,uny"trt rn bahwa tanaman yang tumbuh

paoJ tanah yang cukup. .. 
nitrogen akan

'mempertinatkan-waina lebih hijau dan menarik'

karena nitrogen berperan dalam membuat

bagian tanaman menjadi hiiau yaitu dalam

pui,U"ntrfun klorofil yang berperan dalam

proses fotosintesis.
Tanaman yang kekurangan unsur N akan

menyebabkan warna hilau menjadi lebih pucat

atau pudar. Warna pucat pada tanaman yang

kekurangan N berasal dari terhambatnya

pembeniukan klorofil yang selanjutnya
'mengakibatkan pertumbuhan tanaman akan

["tirjrn lambat karena klorofll tersebut

OiULtuf,Xrn dalam proses fotosintesis untuk

pemUentut<an karbohidrat Kekurangan N yang

terlangsung terus menerus akan membuat

. warna tanaman menjadi kekuntngan (Foth'

1 994)
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Gambar 1. Histogram Wama

pupq^ ^u(urdr aryam bokashi

Dasar pada Beberapa Tanaman Keladi Hias

Pt ruPU^ ,lororan ayam Bokashi
Gambar 2 Histogram wama Kombinasi pada Beberapa Tanaman Keladr Hias

Pupuk kotoran sapi pupuk kotoran ayarn Bokas hi

Gambar 3 Histogram warna Kombinasi pada Beberapa Tanaman Keradi
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Menurut Kartasapoetra (1g8g), suatu
tanaman walaupun berada dalam .pu.iu, yung
sama warnanya akan berbeda. Winarno (1gg,
mengatakan bahwa warna sering digunakan
sebagai parameter mutu dalam p"erOagangan.
Faktor visual warna merupakan satJh satu
faktor utama yang diperhatikan oleh konsumen
dalam membeli produk yang diinginkan

KESIMPULAN

Pertumbuhan keladi hias yang terbaik
diperoleh dan pemberian pupuk bokashi pada
varietas hortulanum.

.Uji estetika yang terbaik diperoleh dari
pemberian pupuk kotoran sapi pada varietas
batura.
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