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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil pemberian pupuk kompos pelepah

sawit dan pupuk NPK (16:16:16) berinteraksi terhadap para meter berat berangkas
yang terbaik K2D3 ftompos pelepah sawit 300 grlpokok dan pupuk NPK
16:16:16 l5gr/ pokok) yaitu 122,5 gr, yang terendah pada perlakuan K2D0 hanya
85,5 gr. Sedangkan s€cara tunggal pembarian kompos pelepatr sawit juga
berpagaruh terhadap berat berangkas terbaik Kl (300/pokok) yaitu 115 gr yang
terpndah pada perlakuan K0 99,9 gr. Sedangkan hasil pupuk NPK 16:16:16 secara
tunggal berpengaruh terhadap tinggi tanaman terbaik D3 (15 grlpokok) yaitu
222,6 crn tercndah D0 195 cm, indeks luas daun perlakuan terbaik D3 (15
grlpokok yaitu 6.57 cm terendalL manakala umur panen tebaik D3 (15 grlpokok)
66,8 HST paling larna sementara D0 yaitu 72,2HST, berat berangkas perlakuan
terbaik D2 (10 grlpokok yaitu 112,5 gr. dan hasil produksi per tonkol terbaik D3
(15 grlpokok yaitu 19,6 gr dan yang paling rendah D0 14,7 gr.

Kata Kunci : Kompos pelepah sawit N,0,75,P0,47,K0,80 dan NPK 16:16:16

a. Pendahuluan

Tanaman jagung di Indonesia merupakan komoditi pangan penting yang

mengandung karbohidrat setelah tanaman padi, tetapi masyarakat akhir-akhir ini

lebih menggemari jagung manis, itu disebabkan rasa jagung manis yang enak

dan manis bila dibandingkan dengan jagung biasa. Produksi jagung manis

nasional dari tahun ketahun condrung mengalami p€nurunan, diakhir tahun

2000 yaitu :9.344.926 ton, sedangkan diakhir tahun 2002 yaitu : 9.277.258 ton

(Marzuki, 2002). Di daerah Riau juga mengalami penurunan produksi dimana

pada tatrun 2002 yaitlu mencapai :38.588 ton sedangkan pada aknir 2003

terjadi penurunan hanya : 31.635 ton @adan Pusat Statistik Propinsi Riaq 2004).

Produksi jagung manis di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan

dengan produksi luar negeri, hal ini disebabkan karena belum meluasnya



penggunaan bibit unggul, minimnya modal petani, dan kurangnya pemakaian

pupuk serta pengaturan polah tanaman yang tidak sesuai dengan tanaman

tersebut Belakangan ini permintaan pa$lr terhadap jagung manis terus

meningkat. Dibuktikan munculnya permintaan swalayan yang soxantiasa

membutuhkan jagung manis dalam jumlah besar.

Evianti (2011) mengemukakan adapun upaya yang dapat ditempuh untuk

meningkatkan produksi jagung manis antara lain dengan penggunaan bibit

unggul, pengolahan tanah yang baik dan pemb€rian unsur hara. Dalam

pembudidayaan tanaman, biaya yang dibutuhkan untuk membli pupuk organik

mencapai l5-2A% dari total biaya produksi. Pupuk kandang hewan sudatr biasa

digunakan sebagai pupuk org3nik pada pembudidayaan tanamall namun dari

waktu kewaktu persediaan bahan organik ini semakin sulit diperoleh karena

pemakaiannya yang cukup luas dan juga harganya yang relatif matral. Untuk itu

harus ada alternatif lain untuk pengganti pupuk kandang tersebut. Adapun

alternatif lain pengganti pupuk kandang hewan tersebut yaitu dengan

pemanfaatan bagian tanaman dari tanaman sawit yang salah satu batran

pembuatan kompos yang ketersediaannya sangat banyak seiring dengan makin

bertambahnya areal budidayanya adalah pelepah sawit. Peningkatan dan

perkembangan tanarnan kelapa sawit di Indonesia diikuti pula dengan

peningkaUn areal perkebunan kelapa sawit di RiaU baik dilakukan oleh

perkebunan besar milik negarq perkebunan besar swasta maupun perkebunan

rakyat. Dalam satu dasawarsa ini perkebunan kelapa sawit cukup

menggembirakan dimana pada tahun 1999 luas areal kelapa sawit adalah 956.186

hektar, selanjutnya tahun 2008 meningkat menjadi 1,67 juta hektar @inas

Perkebunan Provinsi Riau, 2008).

b. Bahan dan Metode

penelitian ini telah dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian

Universitas Islam Riaq Jalan Kaharudin Nasution KM ll No.l13 Kelurahan

Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Rayq Pekanbaru. Penelitian ini di laksanakan

selama 4 bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Oktober 2011. Bahan
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yang di gunakan dalam penelitian ini adalah benih jagung manis hi

3 G, Decig papan merek (triplek), cat minyalg kuas, dan paku. Alat yang

digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, tajalq parang, meteran, gembor,

ember, timbangan, kamera, martil dan alat-alat tulis. Penelitian ini

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial yang terdiri

dart} faktor, faktor pertama adalah : Pemberian kompos pelepah sawit

(K) yang terdiri dari 4 tarat, dan fa}tor ke 2 adalah pupuk NPK

Mutiara 16:16:16 @) sehingga terdapat 16 kombinasi perlakuan dengan 3

ulangan maka ada 48 unit percobaan. Masing-masing unit bedengan terdiri

dari 9 tanarnan, dan 3 diantaranya dijadikan tanaman sampel, sehingga

keseluruhan tanaman 432 batang. Faktor K : Pemberian kompos pelepah

sawit K0 : Tanpa pemberian kompos pelepah sawit ,Kl : 300 gr / tanaman

(setara 15 ton/ha), K2 : 600 gr / tanaman (setara 30 ton/ha), K3 : 900 gr I

tanaman (setara 45 ton/ha), Fakror D : Pemberian pupuk NPK Mutiara

(16:16:16), D0 : Tanpa pemberian pupuk NPK Mutiara (16:16:16), Dl : 5 grl

tanaman (setara 250 kgiha), D2 : l0 grl tanaman (setara 500 kg/ha), D3 : 15 grl

tanarnan (setara 750 kg/ha).

c. Hasil dan Pembahasan

l. Tinggr Tanaman (cm)

Data hasil pengamatan terhadap tinggi tanaman jagung manis setelah

dilakukan analisis sidik ragam (lampiran 5.1) menunjukkan bahwa interdksi

antara pemberian kompos pelepah sawit dan pupuk NPK Mutiara (16:16:16)

tidak menunjukkan perbedaan. Begitu juga pemberian kompos pelepah sawit

secara tunggal. Sedangkan perlakuan pupuk NPK Mutiara (16:16:16) socara

tunggal menunjukkan perbedaan terhadap tinggt tanaman jagung manis. Rerata

hasil pengamatan tinggi tanaman pada taraf 5%o dapat dilihat pada tabel 2.



sawit dan NPK Mutiara 5:I6:
Faktor K Faktor D Rerata

K
DO DI D2 D3

KO 191,0 209,9 219,4 218,9 209,8

KI 197.0 221.9 214,5 223,6 2t4.3

K2 193,0 216,2 216,8 224.9 212.8

K3 199.0 217.2 2t9.8 223.1 214.9

Rerata D 195.0 c 216,3b 217,6b 222.6 a

Y;K: l,3Yo BNJD:2,81

Tabel 2 : Rerata tinggi tanaman jagung manis terhadap perlakuan kompos

@ dan baris yang diikuti huruf kecil yang sama tidak
berbeda menurut Beda Nyata Jujur @NI) pada taraf 5%.

2. Indeks Luas Daun (cm).

Data hasil pongamatan terhadap indeks luas daun jagung manis setelatr

dilakgkan analisis sidik ragam (lampiran 5.2) menunjukkan interaksi antara

pemberian kompos pelepah sawit dan pupuk NPK Mutiara (16:16:16) tidak

menunjukkan perbedaan terhadap indeks luas daun. Begitu juga pemberian

kompos pelepah sawit secara tunggal. Sedangkan pemberian pupuk NPK Mutiara

(16:16:16) secara tunggal memberikan perbedaan terhadap indeks luas daun.

Rerata hasil pengamatan indeks luas daun pada taraf 5o/o dapat dilihat pada tabl 3.

Tabel 3 : Rerata indeks luas daun jagung manis terhadap perlakuan kompos

Angka'angkapadakol.om dan baris yang diikuti huruf kecil yang sama tidak
berbeda menurut Beda Nyata Juiur (BNJ) pdataraf 5o/o.

Dari tab€l 3 dapat dilihat pemberian pupuk NPK Mutiara (16:16:16) secara

tunggal memberikan perbedaan terhadap indeks luas daun tanaman jagung

manis, dimana daun terluas terdapat pada perlakuan D3 (15 grltanaman) yaitu :

639,2 cm, berbeda dengan perlakuan D2 (10 grltanaman) yaitu :616,3 crn dan

sawit da NPK Mutiara (I6:16:16

Faktor K Faktor D Rerata
KDO DI D2 D3

KO 589.6 608,6 618.0 @2,3 614-6

KI s94.6 620.6 613,0 638,0 615.8

K2 587,0 615,0 615,6 637,6 613,8

K3 598,6 6rc.A 618.6 642.0 618,8

Rerata D 592.4 c 615.0 b 616.3 b 639.2 a

KK = 1.85 % BNJD =3,31



p€rlakuan Dl(5 grltanaman) yaitu

tetapi berbeda dongan perlakuan

16:16:16) yaitu : 592 cm.
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D0 (tanpa pemberian pupuk NPK Mutiara

3. Umur Muncul BungaBetina (HST)

Data hasil p€ngamatan terhadap umur muncul bunga betina jagung manis

setelah dilakukan analisis sidik ragam (lampiran 5.3) menunjukkan bahwa

interaksi antara pemb€rian kompos pelepah sawit dan pupuk NPK Mutiara

(16:16:16) tidak menunjukkan perbedaan. Begitu juga terhadap pemberian

kompos pelepatr sawit dan pupuk NPK Mutiara (16:16:16) secara tungal. Rerata

hasil pengamatan umur muncul bunga betina dapat dilihat pada tabel4.

Tabel 4 : Rerata umur muncul bunga betina jagung manis terhadap perlakuan

kompos pelepah sawit dan pupuk NPK Mutiara (16:16:16)

Angka-angka pada kolom dan baris yang diikuti huruf kecil yang sama tidak
berbeda menurut uji F

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa interaksi antara perlakuan kompos

pelepah sawit dan pupuk NPK Mutiara (16:16:16) tidak memberikan

perbedaan terhadap umur muncul bunga betina, tidak berbedanya dari

masing-masing perlakuan hal ini dikarenakan unsur hara yang diberikan

melalui perlakuan belum mampu memberikan respon bagi pertumbuhan maka

akan mempengaruhi umur muncul bunga betina- Faktor lain yang menyebabkan

tidak berbedanya perlakuan yang diberikan diduga disebabkan oleh faktor

lingkungan karena berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan lebih

di dominasi oleh firktor lingkungan serta faktor genetik dari tanaman itu sendiri.

Sesuai dengan pendapat Saptarini, Widyati dan Sari (1989) mengemukakan

Faltor K Faktor D Rerata
KDO DI D2 D3

KO 52,0 50,0 49.3 48-3 49.9

KI 50,6 49,3 48.0 48.0 48,9

K2 50,3 48,6 48.0 46,3 48,3

K3 51,3 49.6 47.6 47.0 48,8
Rerata D 51.05 49,37 48.25 47.4

KK= 16.7 Yo



bahwa pertumbuhan $ntu tanaman akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan

genetik.

4. Umur Panen (HST)

Data hasil pengamatan umur panen jagung manis setelah dilakukan analisis

sidik ragam (lampiran 5.4) menunjukkan interaksi pemberian kompos pelepah

sawit dan pupuk NPK Mutiara (16:16:16) tidak menuqiuk*an perbedaan. Begitu

juga pemberian kompos pelepah sawit secara tunggal. Sedangkan pemberian

pupuk NPK Mutiara (16:16:16) secaftr tunggal menunjukkan perbedaan terhadap

umur panen. Rerata hasil pengamatan umur panen pada taraf 5o/o dapt dilihat

pada tabel 5.

Tabel 5 : Rerata umur pancn jagung manis terhadap perlakuan kompos pelepah

Angka-angka pada kolom dan baris yang diikuti huruf kecil yang sama tidak
berbeda menurut Beda Nyata Jujur @NJ) pada taraf 5%.

5. IndeksPanen

Dari hasil pengamatan terhadap indeks panen jagung manis setelah

dilakukan analisis sidik ragam (lampiran 5.5) menunjukkan bahwa interaksi

antara pemberian kompos pelepatr sawit dan pupuk NPK Mutiara (16:16:16)

menunjukkan perbedaan terhadap indeks panen jagung manis. Begitu juga

pemberian kompos pelepah sawit dan pupuk NPK Mutiara (16:16:16) secaratt

tunggal. Rerata hasit pengamatan indeks panen Pada taraf 5Yo dapat dilihat pada

tabel6.

sawit dan NPK Mutiara 6:16:16
Faktor K Faktor D Rerata

KDO DI D2 D3
KO 72,66 70.66 69.66 67.33 70.07
KI 72-33 69.66 69.33 68.00 69,83

K2 72.33 70,33 68.33 67.00 69-49

K3 71.33 71.66 71.00 65,00 69.74

Rerata D 72,16 c 70,57 b 69,58 b 66,83 a

Y;,K= 6,40o/o BNJD:1,29



Tabel6 : Rerata indeks panen jagung manis terhadap perlakuan kompos pelepatt

sawit dan pupuk NPK Mutiara (16:16:16)

Angka-angka pada kolom dan baris yang diikuti huruf kecil yang sama tidak
berbeda menurut Beda Nyata Jujur @NI) padataraf 5o/o.

Pada tabel 6 dapat dilihat batrwa pemberian kompos pelepah sawit dan

pupuk NPK Mutiara (16:16:16) secara interaksi memberikan perbedaan

terhadap indeks panen. Kombinasi perlakuan terbaik adalah K2D3

berbeda dengan perlakuan K3D3, KlD3, K3Dl, K2D2,K2DI, K0D3, K3D2,

KlD2, K0D2 tidak berbeda scsamanya, tapi berb€da dengan perlakuan K2D0,

K3D0, KlDl, K0Dl tidak berbeda sesamany4 dan berbeda dengan perlakuan

KlD0 dan K0D0 tidak berbeda sesamanya.

Kesuburan tanah diartikan sebagai kesanggupan tanah untuk

menyediakan unsur hara bagi pertumbuhan ' tanaman, kesuburan tanatl

dipengaruhi oleh sifat fisih kimia dan biologi tanah, tanaman dapat

menghasilkan secara maksimal bila tanaman itu tumbuh dalam keadaan

subur, dan falctor-faktor diluar kesuburan sekitar tanaman tersebut menunjang

pertumbuhan secara maksimal, tanah dinyatakan subur bila dapat menyediakan

unsur hara didalam jumlah yang cukup dan seimbang, tingkat kesuburan kimiawi

tanah t€rhadap kandungan unsur utamanya adalah nitrogen, fosfor dan kalium.

Tingginya angka yang terdapat pada kombinasi perlakuan K2D3 hal ini

disebabkan karena dosis yang diberikan mampu memberikan keseimbangan yang

baik. Dimana kompos pelepah sawit merupakan bahan organik yang mampu

memperbaiki tingkat kesuburan tanah s€kaligus dapat memperbaiki sifat fisih

kimia dan biologi tanah. Unsur nitrogen, fosfor dan kalium yang terdapat pada

kandungan kompos pelcpah sawit berguna untuk mentrasfer energi serta

Faktor K Faktor D Rerata
KDO DI D2 D3

KO 85.5 d 91.7 c 111.6 b rt4.2b 100.7 d

K1 88.5 d 93,1 c 113-7 b 122-5b 104,4 c
K2 105.2 c 116.5 b tt7.4b 138,4 a 119.3 a

K3 104,3 c 12l,6b I14,0 b 123-3b r 15-8 b
Rerata D 95,8 d 105,7 c ll4.l b 124-6 a

YrK: l2,03Yo BNJ KID:3,72 BNJKD: 14.90



p€nyusun scnyawa-s€nyawa kimia yang mempengaruhi permmbuhan tanaman.

Kemampuan kompos pelepatr sawit dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman

tergantung pada aktif tidaknya mikroorganisme yang ada pada kompos pelepah

sawit tersebrrt.

6. Hasil Produksi Tongkol / Tanaman (gr)

Dari hasil pengamatan terhadap Produksi tongkol per tanaman jagung

manis setelah dilakukan analisis sidik ragam (lampiran 5.6) menunjukkan

bahwa interaksi antara pemberian kompos pelepah sawit dan pupuk NPK

Mutiara (16:16:16) tidak menunjukkan perbedaan, begitu juga pemberian

kompos pelepah sawit secara tunggal. Sedangkan pemberian pupuk NPK Mutiara

(16:16:16) secara tunggal menunjukkan perbedaan terhadap produksi tongkol

jagung manis. Rerata hasil pengamatan produksi tongkol pada taraf 5o/o dapat

dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 : Rerata produksi tongkol per tanaman jagung manis terhadap perlakuan

engka-angka pada kolom dan baris yang diikuti huruf kecil yang sama

berbeda menurutBedaNyata Jujur @NJ) pdataraf 5Yo.

d. Kesimpulen dnn Saran

Int€raksi perlakuan kompos pelepah sawit dan perlakuan pupuk NPK

Mutiara (16:16:16) tidak menunjukkan perbedaan pada paxameter tinggl

tanarnan, indeks luas daun, umur muncul bunga betin4 umur panen, produksi

tongkol per tanaman dan jumlah biji per tongkol, tetapi pada parameter indeks

panen terjadi perbedaan, perlakuan terbaik adalah K2D3 ftompos pelepah sawit

600 grltanaman dan NPK Mutiara 16;6:16,15 grltanaman). Perlakuan kompos

sawit dan NPK Mutiara (16:16:16

Faklor K
Faktor D Rerata

KDO DI D2 D3

KO 237,1 346.6 315.5 332.2 308,0

K1 242.2 295.5 322,2 371,0 308,9

K2 255,0 324-4 315,5 379.9 318.7

K3 266,6 286,6 359,9 391,0 326,Q

Rerata D 250,0 c 313,2b 328,2b 368,5 a

KK : 18,5 o/o BNJD = 16,4



pelepah sawit menunjukkan perbedaan pada pararneter indeks pancn,

perlakuan terbaik adalah K2 (600 grltanaman). Perlakuan pupuk NPK Mutiara

(16:15:16) menunjukkan perbedaan pada parameter: Tinggi tanaman, indeks luas

daun, umur panen, indeks panerl hasil produksi tongkol per tanaman dan jumlalt

biji per tongkol, perlakuan terbaik adalah D3 (15 grltanaman).

Untuk pemborian kompos pelepah sawit perlu di tingkatkan lagi

penggunaan dosisnya, begitu juga pemberian pupuk NPK Mutiara 16:16:16.
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