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ABSTRACT

Purposes of this research was to assess interaction four types of organic fertilizer with two different
type of soils on growth, yield, and quality of okra plant. The design used in this research was
Completely Random Design Factorial, with 2 factors. Factor I: types of organic fertilizer consisted of
5 levels, namely: 0 t.ha-1 (control), chicken manure 20 t.ha-1 (251,1 g.polybag-1), cow manure, 20 t.ha-1

(251,1 g.polybag-1), Chinese water chestnut (Eleocharis dulcis) compost 20 t.ha-1 (251,1 g.polybag-1),
Stenochlaena palustris compost 20 t.ha-1 (251,1 g.polybag-1), whereas Factor II : types of soils
consisted of 2 types, namely peat soil and podsol soil. There was no interaction between organic
fertilizer and types of land in all parameter observed.,Utilization of both soil also showed that was no
significant effect on all parameters. The significant effect exhibited on organic fertilizer application
particularly on chicken manure and Stenochlaena palustris compost. Applying of both of them
increased vegetative growth and yield component of okra compared than other treatments. In the case
of okra fruit quality, the significant effect occurred only on vitamin C content.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh interaksi empat macam pupuk organik
dengan dua jenis tanah terhadap pertumbuhan, hasil dan kualitas produk tanaman okra. Percobaan ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial, dengan 2 faktor perlakuan yang meliputi:
Faktor I : macam  pupuk organik yang terdiri dari 5 level, yaitu: 0 (kontrol), kotoran ayam 20 t.ha-1

(251,2 g.polybag-1), kotoran sapi 20 t.ha-1 (251,2 g.polybag-1), kompos purun tikus 20 t.ha-1 (251,2
g.polybag-1), kompos kalakai 20 t.ha-1 (251,2 g.polybag-1), sedangkan untuk faktor II: jenis tanah yang
terdiri dari 2 jenis, yaitu : tanah gambut dan tanah podsol. Tidak terjadi interaksi antara perlakuan
pupuk organik dengan jenis media tanah pada semua parameter pengamatan, demikian juga untuk
perlakuan tunggal jenis tanah. Perbedaan sangat nyata hanya terjadi pada perlakuan macam pupuk
organik, dimana perlakuan pemberian pupuk kandang kotoran ayam dan kompos kalakai mempunyai
kecenderungan memiliki pertumbuhan vegetatif dan komponen hasil yang lebih baik dibandingkan
perlakuan yang lain. Untuk kualitas hasil buah okra hanya terjadi perbedaan nyata pada pengamatan
kandungan vitamin C.

Kata Kunci : Pupuk organik, okra, gambut, podsol, tanah.
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PENDAHULUAN

Di Kalimantan Tengah banyak sekali
di temukan sayuran lokal yang dimanfaatkan
dan digemari oleh Suku Dayak, salah satunya
adalah tanaman okra atau jagung belanda. Okra
merupakan jenis sayuran buah yang mempunyai
bentuk unik persegi lima dengan ujung runcing,
buah panjang (antara 6-12 cm) berwarna hijau
dan berlendir. Pengembangannya masih dalam
skala terbatas dan pemasaran produksinya
masih terbatas. Nilai gizi sayuran ini cukup
tinggi. Dalam 100 gram okra terkandung air
90%, protein 2 gram, serat 1 gram, dan
karbohidrat 7 gram sehingga baik sebagai
sumber kalori dan energi. Dalam 10 potong
okra seberat 106 gram mengandung 30 persen
kalori, 10 persen RDA vitamin A, dan 35 persen
RDA vitamin C  (Surenden, 2009).

Tingkat kemasaman tanah gambut dan
podsol sangat tinggi dan kesuburan tanah yang
rendah merupakan masalah yang dihadapi
petani sayuran. Salah satu upaya perbaikan
kesuburan tanah yang perlu dilakukan adalah
pemberian pupuk organik, yang diharapkan
dapat meningkatkan pH, KB, dan kecukupan
hara tanaman.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini berlangsung selama 3,5 bulan,
yang pelaksanaannya pada bulan Mei sampai
Agustus 2012, di Jl. Rajawali Km 5. Kota
Palangka Raya. Untuk pengamatan 3 parameter
kualitas hasil tanaman okra dilakukan di
Laboratorium Jurusan Budidaya Pertanian
Unpar.
Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) Faktorial, dengan 2 faktor.
Faktor I : Macam  Pupuk Organik (P) yang
terdiri dari 5 level, yaitu: P1= 0 (kontrol), P2 =
kotoran ayam 20 t.ha-1 (251,2 g.polybag-1), P3 =
kotoran sapi 20 t.ha-1 (251,2 g.polybag-1), P4 =
kompos purun tikus 20 t.ha-1 (251,2 g. polybag-

1), P5 = kompos kalakai 20 t.ha-1 (251,2
g.polybag-1), sedangkan untuk Faktor II: Jenis
Tanah (T) yang terdiri dari 2 jenis, yaitu : T1=
tanah gambut dan T2=  tanah podsol. Dari kedua
faktor perlakuan yang dicobakan diperoleh 10
kombinasi perlakuan, dan masing-masing
kombinasi perlakuan diulang 4 (empat) kali
sehingga terdapat 40 satuan percobaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Vegetatif
1. Tinggi Tanaman

Hasil uji nilai tengah pengaruh pupuk
organik terhadap parameter pengamatan tinggi
tanaman okra pada jenis tanah berbeda umur 14,
24, 34 dan 44 hst terdapat pada Tabel 1. Dari
hasil analisis ragam menunjukkan bahwa
perlakuan pupuk organik berpengaruh sangat
nyata terhadap parameter tinggi tanaman pada
semua umur pengamatan, sedangkan untuk
perlakuan jenis tanah dan interaksi tidak terjadi.
Terlihat bahwa perbedaan tinggi tanaman okra
dari tiap kenaikan umur tanaman menunjukkan
perbedaan tinggi yang sangat jauh, yaitu
perlakuan pemberian pupuk kandang ayam (P2)
memiliki tinggi tanaman tertinggidibandingkan
perlakuan yang lain, diikuti perlakuan
pemberian kompos kalakai (P5), pupuk kandang
kotoran sapi (P3) dan kompos purun tikus (P4),
sedangkan perlakuan kontrol (tanpa pupuk)
memiliki tinggi tanaman paling rendah.

2.  Jumlah Daun
Hasil uji nilai tengah pengaruh pupuk

organik terhadap parameter pengamatan jumlah
daun tanaman okra pada jenis tanah berbeda
umur 14, 24, 34 dan 44 hst terdapat pada Tabel
2. Dari hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa perlakuan pupuk organik berpengaruh
sangat nyata terhadap parameter jumlah daun
pada semua umur pengamatan, kecuali pada
awal pengamatan (umur 14 hst) tidak terlihat
perbedaan.
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Tabel 1. Data Hasil Uji Beda Pengaruh Perlakuan Pemberian Pupuk Organik (P)  Terhadap Tinggi
Tanaman Okra (cm) Umur 14, 24, 34 dan 44 hst Pada Dua Jenis Tanah Berdeda (T).

Pertumbuhan Vegetatif Pupuk Jenis Tanah Rerata
dan Umur Tanaman Organik T1 T2

P1 13,25 12,95 13,10 a
P2 19,30 18,95 19,13 c

Tinggi Tanaman (cm) P3 17,15 16,98 17,07 b
14 hst P4 17,20 17,10 17,15 b

P5 18,58 18,40 18,49 bc
Rerata 17,10 16,88

BNJ 0,05 1,92
P1 16,23 16,05 16,14 a
P2 28,35 28,45 28,40 c

Tinggi Tanaman (cm) P3 24,2 24,03 24,12 b
24 hst P4 23,25 23,15 23,20 b

P5 25,2 25,05 25,13 bc
Rerata 23,45 23,35

BNJ 0,05 3,42
P1 18,58 18,48 18,53 a
P2 35,33 35,65 35,49 d

Tinggi Tanaman (cm) P3 28,63 28,43 28,53 bc
34 hst P4 26,8 26,73 26,77 b

P5 31,73 31,63 31,68 cd
Rerata 28,21 28,18

BNJ 0,05 4,09
P1 22,43 21,78 22,11 a
P2 52,63 52,28 52,46 d

Tinggi Tanaman (cm) P3 40,1 40,03 40,07c
44 hst P4 32,2 32,18 32,19 b

P5 44,83 44,33 44,58 c
Rerata 38,44 38,12

BNJ 0,05 5,29
Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti huruf notasi yang sama pada kolom dan umur yang sama,

menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji BNJ 5%.

Untuk perlakuan tunggal jenis tanah dan
interaksi tidak terdapat perbedaan nyata antar
perlakuan. Jumlah daun terbanyak dimiliki oleh
perlakuan pemberian pupuk kandang ayam dan
kompos kalakai 20 t.ha-1 (P2 dan P5),

selanjutnya diikuti oleh perlakuan P3 dan P4
(pemberian pupuk kandang kotoran sapi dan
kompos purun tikus 20 t.ha-1).
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Tabel 2.  Data Hasil Uji Beda Pengaruh Perlakuan Pemberian Pupuk Organik (P)  Terhadap Jumlah
Daun Tanaman Okra Umur 14, 24, 34 dan 44 hst Pada Dua Jenis Tanah Berdeda (T).

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf notasi yang sama pada kolom dan   umur yang sama,
menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji BNJ 5%.

Komponen Hasil

1. Jumlah Buah
Hasil uji nilai tengah pengaruh pupuk

organik terhadap parameter pengamatan jumlah
buah tanaman okra pada jenis tanah berbeda
saat panen I (umur 50 hst), panen II (umur 56
hst) dan panen III (umur 62 hst) disajikan pada

Tabel 3. Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa perlakuan pupuk organik berpengaruh
sangat nyata terhadap parameter jumlah buah
tanaman okra pada 3 kali panen, sedangkan
untuk perlakuan tunggal jenis tanah dan
interaksi tidak terdapat perbedaan antar
perlakuan. Pada pengamatan I dan II,
menunjukkan bahwa jumlah buah pada 4

Pertumbuhan Vegetatif
dan Umur Tanaman

Pupuk Jenis Tanah Rerata

Organik T1 T2

P1 3,50 3,25 3,38
P2 4,00 4,00 4,00

Jumlah daun P3 4,00 3,75 3,88
14 hst P4 3,75 3,75 3,75

P5 4,25 4,00 4,13
Rerata 3,90 3,75

BNJ 0,05 tn
P1 4,50 4,25 4,38 a
P2 7,25 7,00 7,13 c

Jumlah daun P3 5,75 5,75 5,75 b
24 hst P4 6,00 6,25 6,13 bc

P5 7,00 6,75 6,88  bc
Rerata 6,10 6,00

BNJ 0,05 1,17
P1 5,50 5,50 5,50 a
P2 8,75 8,75 8,75 c

Jumlah daun P3 8,00 7,75 7,88 bc
34 hst P4 7,50 7,50 7,50 b

P5 9,00 8,50 8,75 c
Rerata 7,75 7,60 7,68

BNJ 0,05 1,16
P1 6,00 5,75 5,88 a
P2 10,75 10,50 10,63 c

Jumlah daun P3 9,00 9,00 9,00 b
44 hst P4 8,50 8,75 8,63 b

P5 10,50 10,25 10,38 c
Rerata 8,95 8,85

BNJ 0,05 1,30
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macam pupuk organik yang diberikan umumnya
tidak berbeda nyata, namun kecenderungan
jumlah buah terbanyak dicapai oleh perlakuan
dengan urutan P2, P5, P3 dan P4. Perbedaan
nyata terlinhat pada panen ke II, dimana jumlah

buah terbanyak terdapat pada P2 (kotoran ayam
20 t.ha-1) namun tidak berbeda nyata dengan P3
dan P5 (kotoran sapi dan kompos kalakai 20
t.ha-1).

Tabel 3. Data Hasil Uji Beda Pengaruh Perlakuan Pemberian Pupuk Organik (P)  Terhadap Jumlah
Buah Okra Saat Panen I (50 hst), II (56 hst) dan III   (62 hst) Pada Dua Jenis Tanah Berdeda
(T).

Komponen Hasil
dan Waktu Panen

Pupuk
Organik

Jenis Tanah
Rerata

T1 T2

P1 0,5 0,5 0,50 a

P2 2,5 2,25 2,38 b

Jumlah buah P3 1,75 1,75 1,75 b

Panen I (50 hst) P4 0,5 0,5 0,50 a

P5 2,25 2 2,13 b

Rerata 1,50 1,40

BNJ 0,05 1,09

P1 0,75 1 0,88 a

P2 2,75 2,5 2,63 b

Jumlah buah P3 1,75 2 1,88 b

Panen II (56 hst) P4 2 1,75 1,88 b

P5 2,75 2,5 2,63 b

Rerata 2,00 1,95

BNJ 0,05 0,91

P1 0,75 1 0,88 a

P2 2,75 2,5 2,63 c

Jumlah buah P3 2 1,75 1,88 abc

Panen III (62 hst) P4 1,25 1,5 1,38 ab

P5 2,5 2,25 2,38 bc

Rerata 1,85 1,80

BNJ 0,05 1,02
Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf notasi yang sama pada kolom dan umur yang sama,

menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji BNJ 5%.
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Tabel 4. Data Hasil Uji Beda Pengaruh Perlakuan Pemberian Pupuk Organik (P)  Terhadap Bobot
Buah Okra (g), Saat Panen I (50 hst), II (56 hst) dan III  (62 hst) Pada Dua Jenis Tanah
Berdeda (T).

Komponen Hasil
dan Waktu Panen

Pupuk
Organik

Jenis Tanah
Rerata

T1 T2

P1 4,39 4,67 4,53 a
P2 29,26 28,68 28,97 b

Bobot buah (g) P3 21,82 20,01 20,92 b
Panen I (50 hst) P4 20,7 20,92 20,81 b

P5 27,55 25,95 26,75 b

Rerata 20,74 20,05

BNJ 0,05 11,61

P1 4,91 5,71 5,31 a
P2 43,82 41,79 42,81 c

Bobot buah (g) P3 24,41 25,54 24,98 b
Panen II (56 hst) P4 25,06 23,62 24,34 b

P5 36,24 34,43 35,34 bc

Rerata 26,89 26,22

BNJ 0,05 11,32

P1 5,27 6,03 5,65 a
P2 34,97 32,85 33,91c

Bobot buah (g) P3 24,4 18,09 21,25 bc
Panen III (62 hst) P4 14,37 17,74 16,06 ab

P5 33,29 30,19 31,74 c

Rerata 22,46 20,98

BNJ 0,05 13,01
Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf notasi yang sama pada kolom dan umur yang sama,

menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji BNJ 5%.

2. Bobot Buah
Hasil uji nilai tengah pengaruh pupuk

organik terhadap parameter pengamatan bobot
buah okra pada jenis tanah berbeda sebanyak 3
kali panen disajikan pada Tabel 4. Dari hasil
analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan
pupuk organik berpengaruh sangat nyata
terhadap parameter bobot buah selama 3 kali
panen, sedangkan untuk perlakuan tunggal jenis
tanah dan interaksi tidak terdapat perbedaan
antar perlakuan. Pada panen I terlihat bahwa

perlakuan pemberian macam pupuk organik
yang satu dan lainnya tidak menunjukkan
perbedaan nyata, namun untuk panen
selanjutnya bobot buah tertinggi kecenderungan
terdapat pada perlakuan pemberian pupuk
kandang kotoran ayam dan kompos kalakai 20
t.ha-1 (P2 dan P5), dan disusul oleh P3 dan P4
(pemberian pupuk kandang kotoran sapi dan
kompos purun tikus 20 t.ha-1).
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Kualitas Hasil Buah
Hasil uji nilai tengah pengaruh

perlakuan pupuk organik pada dua jenis tanah
(gambut dan podsol) terhadap parameter
pengamatan kualitas hasil buah saat panen III
menunjukkan bahwa untuk kadar air dalam
buah okra (%) dan kandungan serat kasar (%)
tidak terdapat perbedaan nyata antar perlakuan.
Perbedaan nyata hanya terjadi pada pengamatan
kandungan vitamin C buah okra, yaitu P5
mempunyai kandungan vitamin C terbanyak
dan tidak berbeda nyata dengan P2, P3 dan P4
(Tabel 5.). Jadi perlakuan pemberian macam

pupuk organik menunjukkan kandungan
vitamin C buah okra yang lebih tinggi
dibandingkan tanpa diberi pupuk organik.

Pembahasan
Fase pertumbuhan tanaman meliputi

pertumbuhan vegetatif dan generatif (komponen
hasil). Komponen hasil tanaman menyangkut 2
hal yaitu kualitas dan kuantitas. Hasil yang
tinggi sangat berkaitan erat dengan
pertumbuhan vegetatif yang baik. Fase vegetatif
terutama terjadi pada perkembangan akar, daun,
dan batang baru.

Tabel 5.   Data Hasil Uji Beda Pengaruh Perlakuan Pemberian Pupuk Organik (P)  Terhadap Kualitas
Hasil Buah Okra (%), pada Panen III  (62 hst) Pada Dua Jenis Tanah Berdeda (T).

Kualitas Hasil Buah
Pupuk

Organik
Jenis Tanah

Rerata
T1 T2

P1 85,11 84,67 84,89
P2 87,99 85,89 86,94

Kadar air buah (%) P3 87,44 86,96 87,20
Panen III (62 hst) P4 88,72 86,33 87,53

P5 89,36 86,05 87,71
Rerata 87,72 85,98

BNJ 0,05 tn

P1 2,09 2,42 2,26 a
P2 3,91 3,03 3,47 ab

Kadungan Vit. C (%) P3 3,36 3,14 3,25 ab
Panen III (62 hst) P4 3,42 3,17 3,30 ab

P5 4 4,1 4,05 b
Rerata 3,36 3,17

BNJ 0,05 1,55

P1 10,54 11,56 11,05
P2 12,13 12,3 12,22

Kandungan serat kasar (%) P3 11,13 11,47 11,30
Panen III (62 hst) P4 13,35 13,45 13,40

P5 12,7 12,63 12,67
Rerata 11,97 12,28

BNJ 0,05 tn
Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf notasi yang sama pada kolom dan umur yang sama,

menunjukkan tidak berbeda nyata pada Uji BNJ 5%.
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Fase ini berhubungan dengan
pembelahan sel, perpanjangan sel dan tahap
pertama dari fase diferensiasi sel (pembelahan
jaringan). Menurut Sitompul dan Guritno
(1995), pertambahan ukuran tubuh tanaman
secara keseluruhan merupakan hasil dan
pertambahan ukuran bagian-bagian (organ-
organ) tanaman akibat pertambahan jaringan sel
yang dihasilkan oleh pertambahan ukuran sel.

Pada akhir pengamatan (tanaman okra
umur 44 hst), diketahui bahwa pertumbuhan
tanaman tertinggi dicapai oleh perlakuan
pemberian pupuk kandang ayam 20 t.ha-1 (P2),
sedangkan jumlah daun terbanyak dicapai oleh
P2 dan P5 (perlakuan pupuk kandang ayam dan
kompos kalakai 20 t.ha-1), dan diikuti oleh P3
dan P4 (pemberian pupuk kandang sapi dan
kompos purun tikus 20 t.ha-1). Pertumbuhan
vegetatif yang baik sangat ditunjang oleh
ketersediaan dan serapan hara yang cukup
dalam tanah. Kandungan unsur hara makro N
yang terdapat pada pupuk kandang ayam adalah
lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk
kandang sapi ((Lingga, 1994)), demikian juga
untuk kompos kalakai mempunyai kandungan
hara makro N, P, C-organik dan pH yang lebih
tinggi dibandingkan dengan kompos purun tikus
(Hasil analisis Laboratorium Analitik Unpar).
Peningkatan tinggi tanaman karena kandungan
N yang tinggi pada pupuk kandang kotoran
ayam, hal ini sangat mempengaruhi berbagai
faktor yang ada didalam tanah seperti
kebutuhan unsur hara tanaman dan  kapasitas
tukar kation di dalam tanah sehingga menjadi
faktor-faktor yang menjamin kesuburan tanah.
Hardjowigeno (2007), menyatakan unsur N
memiliki fungsi memperbaiki pertumbuhan
vegetatif tanaman. Tanaman yang tumbuh pada
tanah yang cukup tersedia N, umumnya warna
daunnya lebih hijau.

Perkembangan pertumbuhan vegetative
/daun yang optimum diindikasikan dengan
kemampuan tanaman untuk berfotosintesis lebih
tinggi, sehingga hasil fotosintesis (karbohidrat)
yang dihasilkan juga akan banyak.  Karbohidrat
yang lebih banyak ditranslokasi lewat floem dan
dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan
generatif termasuk pembentukan buah yang

meningkat, baik dari segi kualitas maupun
kuantitas. Menurut Gardner dkk (1991),
pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan
organ-organnya akan bergantung oleh
tersedianya meristem, hormon dan hasil
fotosintesis (karbohidrat) serta lingkungan yang
mendukung. Ditambahkan oleh Delvian (2006)
dalam Suwandi (2009), kekurangan unsur hara
pada tanaman sering ditunjukkan pada bagian
daun dari tanaman.

Dengan adanya suplai nutrisi yang
cukup maka proses fisiologis selama
pertumbuhan tanaman akan berlangsung dengan
baik, sehingga didapatkan hasil tanaman yang
optimal, hal ini tercermin dalam pengamatan
komponen hasil yang meliputi jumlah buah dan
bobot buah per tanaman. Pada panen I, II dan
III, perlakuan P2 dan P5 mempunyai
kecenderungan memiliki bobot buah terbesar
dibandingkan perlakuan yang lain, disusul olen
P3 dan P4, hal ini tampak pada perfoman buah
okra pada P2 dan P5 yang mempunyai ukuran
paling besar dan panjang.

Hampir pada semua komponen
pengamatan baik pertumbuhan vegetatif
maupun komponen hasil, perlakuan P1 (tanpa
pemupukan) mempunyai pertumbuhan dan hasil
paling rendah. Keterbatasan unsur hara
menghambat pertumbuhan dan hasil tanaman.
Ketersediaan unsur hara bagi tanaman
ditentukan oleh faktor tanah yang menyediakan
unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman maupun
faktor dari tanaman yang mengambilnya lewat
akar, dimana media tanam tersebut harus cukup
mengandung bahan organik yang akan membuat
media tanam menjadi gembur, selain itu juga
sirkulasi udara dan air akan menjadi baik yang
diperoleh melalui pemberian pupuk kandang
dan kompos, sehingga perkembangan perakaran
menjadi leluasa. Pada kontrol (P1), terlihat
bahwa tanaman tumbuh kekurangan unsur hara,
yang dicirikan dengan pertumbuhan daun yang
lambat, warna daun menjadi agak kekuningan
dan kerdil. Menurut Lingga dan Marsono
(2001), tanaman yang kekurangan unsur hara
akan terhambat pertumbuhan dan
perkembangannya, yang dicirikan oleh kualitas
daun yang kurang baik.
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Tidak adanya perbedaan nyata antara
perlakuan 2 jenis tanah adalah karena setelah
diberi pupuk organik, kedua media tanam
tersebut (gambut dan podsol) sama-sama
mampu meningkatkan produktifitasnya, yaitu
mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan
biologi tanah yang kurang baik/mendukung bagi
pertumbuhan tanaman, seperti peningkatan pH,
KB, dan kecukupan hara tanaman. Pupuk
organik yang diberikan mampu meningkatkan
pH tanah yang masam, sehingga mendekati
syarat tumbuh yang dikehendaki tanaman.

Pemberian pupuk kandang ayam atau
kompos dapat menambah tersedianya unsur
hara di dalam tanah. Pupuk kandang
mempunyai pengaruh yang positif (baik)
terhadap sifat fisik dan kimia tanah, mendorong
kehidupan (perkembangan) jasad renik. Dengan
kata lain pupuk kandang mempunyai
kemampuan mengubah berbagai faktor dalam
tanah, sehingga menjadi faktor–faktor yang
menjamin kesuburan tanah  (Sutedjo, 1995).
Struktur tanah sangat berkaitan dengan
pemadatan, aerasi, dan perkembangan akar.
Apabila  kandungan bahan organik dalam media
tanam rendah, maka kerapatan lindak tanah
meningkat dan konsekuensinya terjadi
penurunan aerasi dan porositas. Kombinasi
peningkatan kerapatan dan penurunan aerasi
akan menghambat perkembangan akar,
menurunkan kemampuan akar menyerap dan
menghambat aktivitas mikroorganisme
(Sutanto, 2002).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
a. Tidak terjadi interaksi antara perlakuan

pupuk organik dengan jenis media tanah
pada semua parameter pengamatan.
Penggunaan jenis tanah yang berbeda juga
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan,
hasil dan kualitas tanaman okra.

b. Perbedaan sangat nyata hanya terjadi pada
perlakuan macam pupuk organik, dimana
perlakuan pemberian pupuk kandang
kotoran ayam 20 t.ha-1 (P2) dan kompos
kalakai 20 t.ha-1 (P5) mempunyai
kecenderungan memiliki pertumbuhan

vegetatif dan komponen hasil yang lebih
baik dibandingkan perlakuan yang lain.

c. Untuk kualitas hasil buah okra hanya terjadi
perbedaan nyata pada pengamatan kandung-
an vitamin C (%).

Saran
Disarankan adanya penelitian lanjutan

penggunaan dosis pupuk organik yang beragam
dan dikombinasikan dengan perlakuan yang
lain.
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