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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik dan fosfor terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis pada tanah gambut pedalaman. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial yang terdiri dari dua faktor. Faktor pertama
adalah pemberian pupuk organik yang terdiri dari tiga taraf perlakuan yaitu 0, 15 dan 25 t ha-1,
sedangkan faktor kedua adalah pemberian pupuk fosfor terdiri dari lima taraf yaitu 0, 200, 300, 400
dan 500 t ha-1 SP-36. Masing-masing taraf perlakuan diulang tiga kali. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberian pupuk organik berpengaruh nyata pada tinggi tanaman, jumlah daun, bobot tongkol,
panjang tongkol dan diameter tongkol, begitu juga dengan pemberian fosfor. Pemberian pupuk
organik pada tanah gambut dengan dosis 25 t ha-1 nyata meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun,
panjang dan diameter serta bobot tongkol jagung manis. Pemberian pupuk fosfor dengan dosis 500 kg
ha-1 SP-36 nyata memberikan tanaman jagung lebih tinggi, jumlah daun lebih banyak, panjang dan
diameter tongkol lebih panjang, serta bobot tongkol lebih berat. Pemberian pupuk organik 25 t ha-1 dan
pupuk fosfor 400 kg ha-1 SP-36 memberikan hasil nyata lebih baik dibandingkan dengan perlakuan
lain terhadap peningkatan pertumbuhan dan hasil tanaman, Laju Asimilasi Bersih dan Laju
Pertumbuhan Tanaman yang lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan pupuk tunggal kompos
atau fosfor.

Kata kunci : jagung manis, tanah gambut, pupuk organik, fosfor

ABSTRACT

The purpose of this research were to find out the effect of interaction between organic fertilizer and
phosphor, as well as the best dose organic fertilizer and phosphor in improving growth and yield of
sweet corn on the peat land. This research applied on randomized block factorial design, consist of two
factors. The first factor was giving three levels of organic fertilizer, 0, 15 and 25 t ha-1, while the
second factor was five levels of phosphor application, 0, 200, 300, 400 and 500 t ha-1 SP-36. Each
treatments were replicated three times. The result showed that application of organic fertilizer and
phosphor had a real effects on all variables of observation. Organic fertilizer 25 t ha-1 on peat land
provides better results than other treatment on the plant high, number of leaves, length, diameter and
weight of corn cob. Then phosphor 500 kg ha-1 provides highest results on the plant high, number of
leaves, length, diameter and weight of corn cob. Interaction between organic fertilizer 25 t ha-1 and
phosphor 400 kg ha-1 provides better results than other treatment on the growth and yield of sweet
corn, then Net Assimilation Rate (NAR) and Crop Growth Rate (CGR) provides fastest results than
one and only organic fertilizer or phosphor.

Keywords : sweet corn, peat land, organic fertilizer, phosphor
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PENDAHULUAN

Jagung manis atau sweet corn (Zea
mays saccharata Sturt) memiliki rasa yang
lebih manis dibandingkan jagung biasa. Umur
panennya lebih singkat dan dipanen muda
untuk direbus atau dibakar (Tim Penulis
Penebar Swadaya, 1995). Bagi para petani
komoditas ini merupakan harapan, karena nilai
jualnya yang cukup tinggi dari jagung biasa
sehingga menjadi motivasi bagi petani untuk
mengembangkan jagung manis.

Kalimantan Tengah memiliki potensi
gambut pedalaman yang luasnya 2.644.438 ha
(Ritung dkk., 2011), namum dari luasan
tersebut hanya sebagian kecil saja yang dapat
dimanfaatkan untuk lahan pertanian karena
berbagai permasalahan yang sangat komplek.
Sifat kimia tanah gambut yang penting
diperhatikan adalah pH tanah masam.
Kemasaman tanah gambut disebabkan oleh
tingginya asam organik yang bersifat toksik
bagi tanaman terutama asam fenolat. Selain itu
kapasitas tukar kation (KTK) tinggi dengan
kejenuhan basa (KB) sangat rendah,
ketersediaan N dan P rendah meskipun
kadarnya tergolong tinggi tetapi dalam
keadaan terikat, sehingga tidak mencukupi
kebutuhan tanaman (Soepardi dan Surowinoto,
1984). Unsur N dan P kebanyakan dijumpai
dalam bentuk senyawa organik yang
kompleks. Selain itu ketersediaan hara mikro
juga sangat rendah terutama Fe, Cu, dan Zn
(Masganti, 2004).

Salampak dkk. (2011) menambahkan
pada tanah gambut memiliki sisa-sisa vegetasi
yang belum terlapuk dan aktivitas
mikroorganisme rendah. Kondisi tersebut
menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dan
berproduksi optimal. Budidaya dan
pengembangan tanaman jagung manis di
Kalimantan Tengah pada lahan gambut
pedalaman perlu dilakukan secara intensif,
tetapi diperlukan pengelolaan tanah untuk
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi
tanah gambut salah satunya dengan ameliorasi
tanah, yaitu dengan pemupukan baik
pemberian pupuk organik maupun pupuk
anorganik.

Pupuk organik merupakan pupuk yang
berasal dari sisa organisme atau mahkluk
hidup dan memiliki kadar hara bervariasi yaitu
hara makro dan mikro yang diketahui dapat
memperbaiki sifat kimia, fisik, dan biologi
tanah (Sutedjo, 2002). Pupuk organik memiliki
berbagai macam jenis yaitu pupuk kandang,
pupuk kompos, pupuk hijau, bokashi, serasah
tanaman atau binatang serta limbah organik
yang  perannya tidak dapat digantikan oleh
pupuk buatan. Salah satu pupuk organik yang
terbuat dari proses pembusukan sisa-sisa
buangan mahkluk hidup baik tanaman maupun
hewan adalah kompos. Pupuk kompos berasal
dari proses dekomposisi bahan organik. Bahan
organik yang banyak dijumpai adalah sampah
organik.

Sampah merupakan hasil sampingan
dari aktifitas manusia yang sudah tidak
terpakai seperti dari kegiatan rumah tangga,
pasar, perkantoran, hotel, rumah makan,
industri, atau berbagai macam aktifitas
manusia lainnya baik sampah organik maupun
anorganik. Data terbaru pada tahun 2012 kota
Palangka Raya menghasilkan sampah
mencapai 554 m3/hari. Komposisi sampah
yang dihasilkan yaitu sampah organik 386
m3/hari dan sampah anorganik 168 m3/hari.
Sampah yang tertanggulangi sebanyak 397
m3/hari, sisanya sebesar 157 m3/hari menjadi
sampah liar, yang dibuang ke sungai dan
sebagian lagi dibakar masyarakat (Dinas Pasar
dan Kebersihan Kota Palangkaraya, 2013).

Pemanfaatan sampah organik sebagai
pupuk tanaman merupakan salah salah satu
alternatif dalam menanggulangi meningkatnya
volume sampah. Hal ini dapat memberikan
fungsi ganda, selain menghasilkan pupuk yang
memiliki nilai ekonomis, juga membantu
dalam proses pengelolaan sampah sehingga
masyarakat menjadi hidup bersih. Bila sampah
dapat tertanggulangi pada tingkat rumah
tangga, maka akan mampu mengurangi
meningkatnya volume sampah.

Sampah organik rumah tangga sangat
bagus digunakan sebagai bahan pembuatan
kompos, terutama golongan sampah organik
hijau, berjenis sampah organik basah. Hal ini
dikarenakan proses penguraian relatif lebih
cepat dibanding dengan bahan organik yang
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hanya terdiri dari tanaman sejenis saja
(Musnamar, 2003). Adapun komposisi hara
pada kompos yang berasal dari sampah
organik rumah yaitu pH 7,9, C-organik
18,11%, N-total 1,29%, C/N ratio 16,46, P2O5

1,05%, K2O 1,17%, Na 0,41, Ca 4,50, Mg 0,57
(Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, 2011). Kemudian Yuwono (2006)
menambahkan komposisi pada kompos yang
berasal dari sampah organik rumah tangga
setelah 14 hari waktu dekomposisi atau
pengomposan yaitu C organik 13%, N-total
3,53%, P-total 0,53%, K-total 4,44%, Ca
5,80%, Mg 1,34%, C/N ratio.

Pupuk organik atau kompos banyak
mengandung mikroorganisme (fungi,
aktinomicetes, bakteri dan algae) yang
berfungsi untuk proses dekomposisi lanjut
terhadap bahan organik tanah gambut.
Ditambahkannya kompos ke dalam tanah,
tidak hanya jutaan mikroorganisme yang
ditambahkan ke dalam tanah, akan tetapi
mikroorganisme yang ada di dalam tanah juga
terpacu untuk berkembang biak. Selain itu
aktifitas mikroorganisme di dalam tanah juga
menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan
seperti auksin, giberellin dan sitokinin yang
dapat memacu pertumbuhan dan
perkembangan akar-akar rambut sehingga
daerah pencarian unsur-unsur hara semakin
luas (Karien, 2007).

Penambahan pupuk organik pada
gambut juga akan mengikat unsur N, P, S
dalam bentuk organik atau dalam tubuh
mikroorganisme, sehingga terhindar dari
pencucian. Nutrien yang tersimpan dalam
residu organik tidak larut dalam air sehingga
dilepaskan oleh proses mikrobiologis. Berbeda
dengan pupuk anorganik ditambahkan dalam
jumlah yang banyak karena sangat larut air
sehingga pada periode hujan terjadi kehilangan
yang sangat tinggi. Bahan organik juga
berperan sebagai penambah hara N, P, K bagi
tanaman dari hasil mineralisasi oleh
mikroorganisme (Karien, 2007).

Selain pemberian bahan amelioran
berupa pupuk organik, untuk meningkatkan
produktivitas tanah gambut juga perlu
diberikan pupuk anorganik berupa pupuk
fosfor (P). Hal ini dikarenakan rendahnya daya
simpan P pada tanah gambut karena diikat oleh

senyawa-senyawa organik dengan kekuatan
ikatan yang lemah sehingga P mudah tercuci
dan sulit tersedia bagi tanaman (Bloom, 1981
dan Stevenson, 1994 dalam Masganti, 2005).

Unsur P diserap tanaman dalam bentuk
ion orthofosfat primer dan orthofosfat
sekunder (H2PO4

- atau HPO4
2-). Ketersediaan

ion tersebut ditentukan oleh pH larutan tanah.
Bila larutan tanah sangat masam hanya ion
orthofosfat primer (H2PO4

-) yang tersedia dan
dapat diserap tanaman. Sedangkan pada pH
yang lebih tinggi ion orthofosfat sekunder
(HPO4

2-) yang banyak diserap tanaman. Akan
tetapi tersedia atau tidak tersedianya ion
tersebut tergantung ada atau tidak adanya
senyawa atau ion lain yang mengikat. Seperti
besi dan aluminium larut dalam keadaan
sangat masam yang akan mempengaruhi
ketersediaan fosfor bagi tanaman karena ion
H2PO4

- dalam keadaan terikat.
Penelitian Maas dkk (1991) dalam

Masganti (2005) melaporkan bahwa tanah
gambut hanya mampu menyimpan 14% P dari
jumlah pupuk yang diberikan. Demikian juga
dengan hasil penelitian Suryanto (1994) dalam
Masganti (2005) menunjukkan angka 76% P
dari pupuk yang diberikan hilang akibat
pencucian. Sedangkan menurut Salampak
(1999) dalam Masganti (2005) tanah gambut
hanya mampu menyimpan 42% dari jumlah
pupuk P yang diberikan jika menggunakan
amelioran. Oleh karena itu perlu mendapat
masukan amelioran dengan penambahan
kompos sampah organik rumah tangga untuk
mempertinggi daya ikat tanah terhadap zat
hara sehingga pupuk fosfor (P) yang diberikan
tidak mudah tercuci dan tersedia bagi tanaman.
Pemupukan fosfor bagi tanaman secara umum
untuk merangsang pertumbuhan akar,
membantu asimilasi dan pernafasan sekaligus
mempercepat pembungaan serta pemasakan
buah dan membuat biji menjadi lebih bernas.

Oleh karena itu, akan diteliti mengenai
pemberian kompos sampah organik rumah
tangga yang dikombinasikan dengan pupuk
fosfor untuk melihat seberapa besar
pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil
tanaman jagung manis sehingga diperoleh
dosis optimum.
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BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di lahan
gambut pedalaman Jl. Tingang VIII Kelurahan
Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Waktu
pelaksanaan dimulai bulan Maret 2013 hingga
Juli 2013.

Bahan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pupuk kompos sampah organik
rumah tangga yang dibuat sendiri, benih
jagung manis atau sweet corn (Zea mays
saccharata Sturt), EM-4, gula pasir, dedak,
kapur dolomit, pupuk Urea, SP-36, KCl.

Penelitian ini menggunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri
dari 2 faktor. Faktor pertama adalah pemberian
pupuk organik yang terdiri dari 3 (tiga) taraf
perlakuan yaitu 0, 15 dan 25 t ha-1. Faktor
kedua adalah pemberian pupuk Fosfor yang
terdiri dari 5 (lima) taraf perlakuan yaitu 0,
200, 300, 400 dan 500 kg ha-1 SP-36. Satuan
percobaan untuk masing-masing taraf
perlakuan diulang tiga kali sehingga
keseluruhan terdapat 45 satuan percobaan.

Variabel pengamatannya yaitu :
1. Tinggi Tanaman (cm)
2. Jumlah Daun (helai)
3. Bobot Tongkol Tanpa Kelobot (gram)
4. Panjang Tongkol Tanpa Kelobot (cm)
5. Diameter Tongkol Tanpa Kelobot
6. Laju Asimilasi Bersih/Net Assimilation

Rate (NAR), pengamatan dlakukan pada
umur 2, 3, 4, 5 dan 6 mst dan dihitung
dengan menggunakan rumus :

LAB = (g/cm2/hari)

Keterangan :
W1 = Bobot Bahan Kering Total
pada saat t1

W2 = Bobot Bahan Kering Total
pada saat t2

LA1 = Luas Daun Total pada waktu
t1

LA2 = Luas Daun Total pada waktu
t2

t1 = Waktu (umur) Pengamatan ke-1
t2 = Waktu (umur) Pengamatan ke-2

7. Laju Tumbuh Tanaman/Crop Growth Rate
(CGR), pengamatan dlakukan pada umur
2, 3, 4, 5 dan 6 mst dan dihitung dengan
menggunakan rumus :

LTT =                         (g/hari)

Keterangan :
W1 = Bobot Bahan Kering Total
pada saat t1

W2 = Bobot Bahan Kering Total
pada saat t2

t1 = Waktu (umur) Pengamatan ke-1
t2 = Waktu (umur) Pengamatan ke-2

Untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh perlakuan penerapan kompos pada
penelitian ini, maka data hasil pengamatan
yang diperoleh dilakukan analisis ragam (uji F)
pada taraf α = 5 % dan α = 1 %. Apabila hasil
analisis ragam berpengaruh nyata maka
dilakukan uji lanjutan dengan menggunakan
uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf α = 5 %
untuk mengetahui perlakuan tertentu yang
memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi Tanaman
Hasil analisis ragam terhadap tinggi

tanaman menunjukkan bahwa pemberian
pupuk kompos dan fosfor tidak berpengaruh
nyata pada umur 2 mst. Interaksi pemberian
pupuk kompos dan fosfor pada tanah gambut
pedalaman berpengaruh sangat nyata pada
umur 5 dan 6 mst. Sedangkan untuk faktor
pemberian pupuk kompos berpengaruh nyata
pada umur 3, 4, 5 dan 6 mst, begitu juga
dengan faktor pemberian fosfor.

Berdasarkan hasil uji beda rata-rata
tinggi tanaman (Tabel 1), interaksi pemberian
pupuk kompos 25 t ha-1 dan fosfor 500 kg ha-1

pada umur 5 dan 6 mst menunjukkan tinggi
tanaman tertinggi dibandingkan dengan
perlakuan lainnya yaitu masing-masing 176,27
dan 215,38 cm. Perlakuan pupuk kompos 25 t
ha-1 dan fosfor 400 kg ha-1 merupakan
perlakuan yang terbaik, meskipun secara
kuantitif lebih rendah bila dibandingkan
dengan perlakuan 25 t ha-1 dan fosfor 500 kg
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ha-1 yaitu pada 5 mst 165,76 dan pada 6 mst
190,76 cm, tetapi selisih tinggi tanaman dari
kedua kombinasi perlakuan tersebut tidak
berbeda nyata. Secara statistik menunjukkan
tidak adanya perbedaan yang signifikan seperti
terlihat pada Gambar 1, sehingga perlakuan 25
t ha-1 dan fosfor 400 kg ha-1 dianggap lebih
baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Tinggi tanaman jagung yang diberi pupuk
kompos 25 t ha-1 dan fosfor 400 kg ha-1

(Gambar 1c) lebih baik jika dibandingkan
dengan tinggi tanaman jagung yang ditanam
pada tanah yang tidak diberi pupuk kompos
dan fosfor (Gambar 1a).

Adanya peningkatan tinggi tanaman
ini disebabkan karena adanya perbaikan
lingkungan tumbuh dibandingkan dengan
tanpa perlakuan. Tampak dari Gambar 1,

menunjukkan bahwa peningkatan dosis pupuk
kompos dan fosfor yang diberikan
menghasilkan tinggi tanaman yang semakin
meningkat. Pada Gambar 1a tinggi tanaman
jagung yang tidak diberi pupuk kompos dan
diberi pupuk fosfor dengan dosis yang semakin
tinggi tidak terdapat perbedaan yang nyata,
dibandingkan dengan yang diberi pupuk
kompos (Gambar 1b dan 1c). Hal ini
mengindikasikan adanya suatu peranan pada
pupuk kompos terhadap penyediaan hara atau
nutrisi bagi tanaman yang dapat meningkatkan
unsur N dan K seiring dengan meningkatnya
dosis kompos, serta kenaikan pH tanah gambut
dari 2,53 yang dalam keadaan masam menjadi
5,98 sehingga pupuk fosfor yang diberikan
dapat diserap oleh tanaman jagung manis tanpa
diikat oleh asam-asam fenolat (Karien, 2007).

Gambar 1. Pertumbahan tinggi tanaman (cm) jagung manis pada pemberian pupuk organik a) 0, b) 15
dan c) 25 t ha-1 dengan pupuk SP-36 pada dosis 0, 200, 300, 400 dan 500 kg ha-1
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Tabel 1. Rata - rata tinggi tanaman jagung manis yang diberi pupuk kompos dan fosfor pada dosis
yang berbeda

Umur
Kompos Pupuk Fosfor SP-36 (kg ha-1)

Rata-rata
(t ha-1) 0 200 300 400 500

-------------------------------cm-----------------------------

3 mst 0 29.86 35.39 37.76 42.56 45.48 38.21a
15 39.94 44.07 45.93 47.4 49.81 45.43ab
25 38.86 45.71 45.99 49.78 56.24 47.32b

Rata-rata 36.22a 41.72ab 43.23ab 46.58ab 50.51b

BNJ 5% K = 8.27 & P = 12.57

4 mst 0 43.79 53.54 55.76 61.22 62.67 55.40a
15 57.47 65.33 68.62 72.42 75.64 67.90ab
25 57.76 66.32 69.3 76.38 84.28 70.81b

Rata-rata 53.01a 61.73ab 64.56ab 70.01ab 74.2b

BNJ 5% K = 11.99 & P = 18.23

5 mst 0 52.78a 60.94a 66.60a 74.04a 72.68a
A A A A A

15 67.96a 109.17b 136.43bc 148.8c 151.2c
A B B B B

25 106.41a 121.88ab 136.19ab 165.76bc 176.2c
B B B B B

BNJ 5% K = 30.20 & P = 35.54

6 mst 0 72.53a 85.01a 81.05a 88.61a 83.72a
A A A A A

15 85.44a 124.22b 147.49bc 166.83c 184.48c
A B B B B

25 118.98a 136.93a 153.9ab 190.76bc 215.38c
B B B B B

BNJ 5% K = 32.59 & P = 38.36
Keterangan :
*) Angka-angka yang diikuti huruf yang sama ke arah baris dan kolom yang sama tidak berbeda

nyata menurut uji BNJ 5%.
**) Huruf kecil dibaca ke arah horizontal, sedangkan huruf besar dibaca ke arah vertikal.

Penambahan pupuk organik pada
gambut akan mengikat unsur N, P, S dalam
bentuk organik atau dalam tubuh
mikroorganisme, sehingga terhindar dari
pencucian. Berbeda dengan pupuk anorganik
jika ditambahkan dalam jumlah yang banyak
karena sangat larut air maka pada periode
hujan terjadi kehilangan yang sangat tinggi
(Karien, 2007). Rusastra, dkk (2005)
menambahkan bahwa efisiensi nutrisi tanaman
meningkat apabila pemupukan tanah

meggunakan pupuk anorganik dikombinasikan
atau diimbangi dengan pupuk organik. Hal
dibuktikan dengan rendahnya tinggi tanaman
jagung manis pada pemberian pupuk tunggal
fosfor saja tanpa dikombinasikan dengan
pupuk organik (Gambar 1a). Pupuk organik
juga berperan sebagai penambahan hara N, P,
K bagi tanaman dari hasil mineralisasi oleh
mikroorganisme (Karien, 2007).

Pemberian pupuk kompos mampu
meningkatkan pH tanah gambut. Selain dengan
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adanya bantuan pemberian kapur dengan dosis
1 t ha-1, juga tampak adanya peningkatan pH
tanah gambut seiring dengan meningkatnya
dosis kompos. Dengan adanya peningkatan pH
tanah tersebut maka unsur hara yang semula
terikat menjadi terlepas dan tersedia bagi
tanaman. Menurut Agus dan Subiksa (2008)
pemberian bahan amelioran seperti pupuk
organik mampu meningkatkan pH tanah dan
basa-basa tanah. Dengan adanya kenaikan pH
tanah akan meningkatkan aktifitas
mikrooganisme tanah dalam hal penyediaan
hara bagi tanaman terutama nitrogen. Menurut
Hanafiah (2005) pH tanah mempengaruhi
perkembangan mikrooganisme tanah, terutama
bakteri yang berperan dalam penyediaan
nitrogen baik yang bersifat simbiotik maupun
non simbiotik.

Pada tanah gambut nitrogen sebagian
besar dalam bentuk N organik. Nitrogen tanah
yang terdapat dalam bentuk komplek organik
menjadi tersedia bagi tanaman apabila sudah
diubah menjadi bentuk N anorganik, yaitu
melalui proses mineralisasi yang meliputi tiga
proses utama yaitu proses aminisasi,
amonifikasi,  dan nitrifikasi. Proses-proses
tersebut berlangsung bila ada bantuan dari
mikroorganisme tanah terutama bakteri
heterotrop yang dalam hal ini berasal dari
pemberian pupuk kompos (Stevenson, 1982;
Tisdale dkk, 1985; Foth dan Ellis, 1988 dalam
Salampak, 1999).

Tersedianya nitrogen dalam tanah bagi
tanaman maka akan meningkatkan
pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Menurut Hanafiah (2005) nitrogen berperan
sebagai penyusun semua protein (asam-asam
amino dan enzim) dan klorofil, dalam koenzim
dan asam-asam nukleat, serta hormon tumbuh
seperti sitokinin dan auksin sehingga diperoleh
kualitas dan kuantitas batang berdaun
meningkat. Winarso (2005) menambahkan
bahwa ketersediaan nitrogen yang cukup
dalam tanah akan meningkatkan pertumbuhan
vegetatif tanaman. Itulah sebabnya
pertumbuhan tinggi tanaman lebih meningkat
dengan adanya pemberian pupuk kompos
dengan dosis yang semakin tinggi yang
diketahui mampu memberikan ketersediaan
nutrisi berupa unsur N, dan mengubah N
organik menjadi N anorganik yang dapat

diserap oleh tanaman jagung manis melalui
aktifitas mikroorganisme.

Adanya pemberian pupuk fosfor akan
membantu dalam meningkatkan tinggi
tanaman menjadi lebih baik. Hal ini
dikarenakan dengan adanya pemberian pupuk
fosfor mampu meningkatkan ketersediaan
fosfor anorganik yang larut dan siap diserap
tanaman. Menurut Tondano dkk, (1992) dalam
Suastika dkk, (2003) bahwa rendahnya
produktifitas tanah gambut selain tergolong
sebagai tanah yang marginal juga karena
memiliki keterbatasan berupa ketersediaan
unsur hara yang rendah terutama hara N, P, K,
Cu, Zn dan B. Rendahnya ketersediaan hara P
pada tanah gambut dikarenakan masih dalam
bentuk P organik yang belum mengalami
mineralisasi. Selain itu dengan adanya
pemberian pupuk organik juga mampu
meningkatkan ketersediaan P dan mengurangi
kehilangan P melalui pencucian.
Rosmarkam dan Yuwono (2002) menyatakan
bahwa fosfor berperan untuk pembentukan
sejumlah protein tertentu, berperan dalam
fotosintesis dan respirasi sehingga sangat
penting untuk pertumbuhan tanaman secara
keseluruhan. Sutedjo (2002) menambahkan
bahwa unsur fosfor berperan penting sebagai
penyusun ATP yang sangat dibutuhkan sebagai
sumber senyawa yang berenergi tinggi untuk
semua aktifitas biokimia tanaman, termasuk
pembelahan dan pemanjangan sel untuk
pertumbuhan tanaman.

Jumlah Daun

Berdasarkan hasil analisis ragam
terhadap jumlah daun tanaman jagung manis
menunjukkan bahwa pemberian pupuk kompos
dan fosfor tidak berpengaruh nyata pada umur
2 dan 3 mst. Kemudian interaksi pemberian
pupuk kompos dan fosfor pada tanah gambut
pedalaman berpengaruh sangat nyata hanya
pada umur 5 mst. Sedangkan untuk faktor
pemberian pupuk kompos berpengaruh sangat
nyata pada umur 4, 5 dan 6 mst, begitu juga
dengan faktor pemberian fosfor.

Uji beda rata-rata jumlah daun jagung
manis (Tabel 2) menunjukkan bahwa jumlah
daun tanaman jagung tidak berbeda nyata pada
seluruh perlakuan pada umur 2 dan 3 mst.
Namun ada kecendrungan pada pemberian
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kompos 0, 15 dan 25 t ha-1 dan fosfor 0, 200,
300, 400 dan 500 kg ha-1 tersebut memberikan
peningkatan jumlah daun seiring dengan
meningkatnya dosis kompos dan fosfor yang
diberikan. Pada umur 4 dan 6 mst jumlah daun
tanaman jagung manis menunjukkan adanya
peningkatan seiring dengan meningkatnya
dosis pupuk kompos yang diberikan.
Pemberian amelioran pupuk kompos     15 t ha-

1 menunjukkan hasil rata-rata jumlah daun
tanaman jagung manis yang lebih baik
dibandingkan dengan perlakuan lainnya,
meskipun dosis 25 t ha-1 memiliki jumlah daun
yang lebih tinggi akan tetapi dari kedua
perlakuan tersebut tidak adanya perbedaan
yang nyata atau selisih dari kedua perlakuan
tersebut tidak terlalu jauh, tetapi jika
dibandingkan dengan tanpa pemberian pupuk
kompos sangat berbeda nyata. Hal ini
menunjukkan bahwa pemberian pupuk kompos
mampu memperbaiki sifat-sifat buruk tanah
gambut sehingga tanaman jagung manis dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik. Begitu

juga dengan pemberian fosfor menunjukkan
adanya peningkatan jumlah daun tanaman
jagung manis seiring dengan meningkatnya
dosis pupuk fosfor yang diberikan, sehingga
unsur hara fosfor lebih tersedia bagi tanaman
jagung manis (Gambar 2). Pemberian pupuk
fosfor dengan dosis 500 kg ha-1 mampu
meningkatkan jumlah daun tanaman jagung
manis yang paling banyak dibandingkan
dengan perlakuan lainnya.

Terdapat interaksi antara pemberian
pupuk kompos dengan pupuk fosfor.
Pemberian pupuk kompos 25 t ha-1 dan pupuk
fosfor 400 kg ha-1, merupakan perlakuan
terbaik berdasarkan hasil uji beda rata-rata.
Meskipun perlakuan pupuk kompos 25 t ha-1

dan pupuk fosfor 500 kg ha-1 memiliki jumlah
daun terbanyak, akan tetapi antar perlakuan
tidak berbeda nyata dan jika dilihat pada
Gambar 2c tidak ada perbedaan yang
signifikan, tetapi berbeda nyata dengan
perlakuan lainnya.

Gambar 2. Jumlah daun (helai) jagung manis pada pemberian pupuk organik a) 0, b) 15 dan c) 25 t
ha-1 dengan pupuk SP-36 pada dosis 0, 200, 300, 400 dan 500 kg ha-1

c

ba
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Tabel 2. Rata - rata jumlah daun jagung manis yang diberi pupuk kompos dan fosfor pada dosis yang
berbeda

Umur
Kompos Pupuk Fosfor SP-36 (kg ha-1) Rata-rata

(t ha-1) 0 200 300 400 500

--------------------------------- helai ------------------------------------

4 mst

0 4.66 5.11 5.78 5.56 6 5.42a
15 5.67 6.56 6.78 6.33 7.22 6.51b
25 6 6 6.44 6.89 7.89 6.64b

Rata-rata 5.44a 5.89ab 6.33bc 6.26bc 7.04c
BNJ 5%                                                        K = 0.57 & P = 0.87

5 mst

0
5.22a 6.33ab 6.22ab 6.22ab 6.56b

A A A A A

15
6.56a 7.45ab 7.11ab 7.89b 8.00b

B A A B B

25
7.00a 7.00a 7.11a 9.33b 9.56b

B A A C C
BNJ 5%                                                        K = 1.13 & P = 1.32

6 mst

0 6 6.89 6.66 6.78 7 6.27a
15 7.11 8.11 7.67 8.45 8.78 8.02b
25 7.44 7.78 8.22 9.89 10.11 8.69b

Rata-rata 6.85a 7.59ab 7.52ab 8.37b 8.63b

BNJ 5%                                                        K = 0.99 & P = 1.50
Keterangan :
*) Angka-angka yang diikuti huruf yang sama ke arah baris dan kolom yang sama tidak berbeda

nyata menurut uji BNJ  5%.
**) Huruf kecil dibaca ke arah horizontal, sedangkan huruf besar dibaca ke arah vertikal.

Daun merupakan salah satu organ
tumbuhan berwarna hijau (mengandung
klorofil) dan terutama berfungsi sebagai
penangkap energi dari cahaya matahari untuk
fotosintesis. Daun merupakan organ terpenting
bagi tumbuhan dalam melangsungkan
hidupnya karena tumbuhan adalah organisme
autotrof obligat, yang harus memasok
kebutuhan energinya sendiri melalui konversi
energi cahaya matahari menjadi energi kimia.
Pertumbuhan daun diawali dengan plumula
daun (primordial) dengan sel-sel yang
membelah menjadi meristematik dan
menghasilkan pembengkakan pada ujung
batang dan selanjutnya pembengkakan ini
meluas melingkari daerah ujung terutama
primordial yang kemudian berkembang
menjadi daun (Goldsworthy dan Fisher, 1996).

Pengaruh pemberian pupuk organik
terhadap jumlah daun tanaman jagung manis
diduga berkaitan dengan fungsi-fungsi unsur
N, P dan K yang disuplai oleh pupuk kompos
yang digunakan tanaman dalam proses
metabolisme. Berdasarkan hasil analisis pupuk
kompos (Lampiran 4) tanaman mendapatkan
nutrisi dari pupuk kompos yang mengandung
25% N, 7.35% P2O5 dan 9.67% K2O. Unsur N,
P dan K tersebut sangat penting bagi
pertumbuhan tanaman karena merupakan
unsur hara makro. Menurut Setyamidjaja
(1996), selama pertumbuhan awal sampai
tanaman menghasilkan, tanaman memerlukan
unsur hara makro sebagai faktor pendukung
pertumbuhan supaya pertumbuhan menjadi
normal atau baik.
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Peningkatan jumlah daun pada tanaman
jagung yang diberi kompos 25 t ha-1 lebih baik
bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya,
disebabkan pada saat pertumbuhan daun
tanaman membutuhkan unsur hara utamanya
nitrogen yang lebih banyak. Hal ini diduga
ketersediaan unsur tersebut berhubungan
dengan adanya pemberian pupuk kompos yang
mengandung unsur nitrogen yang cukup besar
yaitu 25% N. Menurut Sitompul dan Guritno
(1995), penyediaan nitrogen mempunyai
pengaruh terhadap peningkatan perkembangan
daun tanaman. Lakitan (1996) menyatakan
bahwa pada saat pertumbuhan tanaman,
diketahui tidak semua unsur hara yang
diperlukan dan berperan langsung terhadap
pembentukan daun. Unsur hara yang paling
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
perkembangan daun adalah nitrogen. Sutedjo
dan Sutedjo dan Kartasapoetra (2002)
menjelaskan bahwa nitrogen lebih banya
diperlukan pada fase vegetatif tanaman karena
sebagai penyusun klorofil pada daun untuk
fotosintesis dan proses metabolisme di dalam
tubuh tanaman.
Kemudian adanya pemberian pupuk fosfor
serta unsur kalium yang terkandung pada
pupuk kompos sebesar 9.67% juga merupakan
unsur esensial yang diperlukan oleh tanaman
dalam pertumbuhan dan perkembangannya
khususnya juga dalam pembentukan daun.
Fosfor merupakan bahan pembentuk inti sel,
selain itu mempunyai peranan penting bagi
pembelahan sel, perkembangan jaringan
meristematik, dan berperan dalam proses
fotosintesis dan respirasi. Sedangkan unsur
kalium diperlukan tanaman berkaitan dengan
fungsinya memacu proses fotosintesis pada
daun. Fotosintesis meningkat maka meningkat
pula energi yang dihasilkan dan energi tersebut
dimanfaatkan oleh tanaman untuk
pertumbuhannya (Sutedjo dan Kartasapoetra,
2002). Pada perlakuan tanpa pemberian pupuk
kompos dan fosfor jumlah daun tanaman
jagung manis cenderung lebih rendah karena
rendahnya ketersediaan unsur hara N, P dan K
tersebut ditambah lagi pH tanahnya rendah
sehingga banyak diikat oleh asam-asam
organik sehingga tidak dapat tersedia bagi
tanaman.

Laju Asimilasi Bersih (LAB)
Menurut Sitompul dan Guritno (1995)

laju asimilasi bersih adalah laju penimbunan
berat kering per satuan luas daun per satuan
waktu yang merupakan ukuran rata-rata
efisiensi fotosintesis daun dalam suatu
komunitas tanaman budidaya. Laju asimilasi
bersih paling tinggi nilainya pada saat tanaman
masih dalam keadaan fase vegetatif dan
sebagian besar daunnya terkena sinar matahari
langsung, yang kemudian mengalami
penurunan seiring dengan bertambahnya umur
tanaman.

Berdasarkan Gambar 3 terdapat
perbedaan dalam tingkatan laju asimilasi
bersih (LAB) pada setiap perlakuan seiring
dengan peningkatan dosis pemberian pupuk
kompos dan fosfor pada tanaman jagung
manis. Perlakuan pemberian pupuk kompos 25
t ha-1 dengan peningkatan dosis pupuk fosfor 0,
200, 300, 400 dan 500 kg ha-1 (Gambar 3c)
memberikan laju asimilasi bersih yang paling
tinggi dibandingkan dengan pemberian pupuk
kompos 15 t ha-1 (Gambar 3b) dan tanpa
pemberian pupuk kompos (Gambar 3a). Pola
LAB tanaman jagung manis yang diberi pupuk
fosfor (P) pada yang tanpa diberi pupuk
kompos dan yang diberi pupuk kompos
menunjukkan pola yang sama, yaitu
menunjukkan kenaikan dari hari 14-21 sampai
28-35, yang kemudian mengalami penurunan
pada hari 35-42 seiring dengan bertambahnya
umur tanaman. Gardner dkk., (1991)
menyatakan bahwa LAB tidak konstan
terhadap waktu, tetapi menunjukkan suatu
kecenderungan penurunan ontogenik seiring
dengan usia tanaman. Penurunan disebabkan
hasil energi dari fotosintesis (fotosintat)
banyak digunakan untuk respirasi dan
mensintesa bahan sel-sel dan perkembangan
tanaman. Penurunan nilai LAB ini juga
disebabkan semakin banyaknya terbentuk
daun-daun baru, sehingga daun-daun bagian
bawah yang ternaungi tidak dapat melakukan
fotosintesis secara optimum. Selain itu
terjadinya persaingan untuk mendapatkan
unsur hara dan faktor lain seiring dengan
meningkatnya umur dan ukuran tanaman.

Pemberian pupuk fosfor nyata
mempengaruhi LAB pada semua takaran
pupuk kompos (Gambar 3). Pemberian pupuk
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fosfor dengan dosis 500 kg ha-1 diperoleh LAB
tertinggi dan diikuti oleh 400, 300, 200 dan 0
kg ha -1. Unsur fosfor merupakan bagian
esensial bagi berbagai gula fosfat dan berperan
dalam reaksi-reaksi fase gelap fotosintesis,
respirasi dan berbagai proses metabolisme
lainnya. Fosfor berperan penting dalam
metabolisme energi, karena keberadaannya
dalam ATP, ADP yang digunakan untuk
mereduksi CO2 menjadi karbohidrat.
Karbohidrat hasil fotosintesis digunakan
sebagai sumber energi dalam pembentukan
bahan-bahan sel yaitu perubahan subtrat

karbohidrat menjadi biomasaa tanaman
(Winarti, 2003).

Tingginya LAB pada perlakuan
pemberian pupuk kompos         25 t ha-1 dan
pupuk fosfor 0, 200, 300, 400 dan 500 kg ha-1

nyata didukung dengan tingginya ketersediaan
kandungan unsur hara yang dapat diserap oleh
tanaman jagung manis pada perlakuan
tersebut. Semakin tinggi hara-hara yang
terkandung semakin tinggi pula laju asimilasi
bersih dari tanaman jagung tersebut, sehingga
fotosintat yang dihasilkan akan tinggi untuk
ditranslokasikan ke tubuh tanaman.

Gambar 3. Laju Asimilasi Bersih (LAB) tanaman jagung manis pada pemberian pupuk organik a) 0, b)
15 dan c) 25 t ha-1 dengan pupuk SP-36 pada dosis 0, 200, 300, 400 dan 500 kg ha-1

a b

c
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Gambar 4. Laju Tumbuh Tanaman (LTT) tanaman jagung manis pada pemberian pupuk organik a)
0, b) 15 dan c) 25 t ha-1 dengan pupuk SP-36 pada dosis 0, 200, 300, 400 dan 500 kg ha-1

Laju Tumbuh Tanaman (LTT)

Menurut Sitompul dan Guritno (1995)
Laju Tumbuh Tanaman (LTT) adalah
kemampuan tanaman menghasilkan bahan
kering hasil asimilasi tiap satuan waktu. Kurva
hubungan LTT dengan takaran pupuk fosfor
yang semakin meningkat secara tunggal
maupun yang dikombinasikan dengan pupuk
kompos disajikan pada Gambar 4.

Pola LTT pada tanaman jagung manis
yang dimulai pada 14 hst sampai 42 hst yang
diberi pupuk fosfor pada yang tanpa diberi
pupuk kompos dan yang diberi pupuk kompos
menunjukkan perkembangan LTT pada awal
pertumbuhan lebih lambat kemudian lebih
cepat pada 21-28 hst, mencapai maksimum
pada 28-35 hst, kemudian melambat lagi
seiring dengan bertambahnya umur tanaman
(Gambar 4). Pada Gambar 4a perlakuan tanpa

pemberian pupuk tunggal fosfor menunjukkan
LTT lebih lambat, kemudian semakin tinggi
dosis fosfor yang diberikan LTT semakin
cepat. LTT paling cepat terdapat pada tanaman
jagung manis yang diberi pupuk fosfor 500 kg
ha-1 kemudian diikuti oleh dosis 400, 300, 200
dan 0 kg ha-1. Pemberian pupuk fosfor 500 kg
ha-1 yang dikombinasikan dengan pupuk
kompos 15 t ha-1 (Gambar 4b) dan 25 t ha-1

(Gambar 4c) menunjukkan LTT yang lebih
cepat dibandingkan yang hanya menggunakan
pupuk tunggal fosfor saja. Semakin tinggi
dosis pupuk kompos dan fosfor yang
diberikan, semakin cepat juga LTT.

Semakin tinggi pupuk fosfat, LTT
semakin meningkat. Hal ini disebabkan dengan
meningkatnya ketersediaan P dalam larutan
tanah, memacu sistem perakaran berkembang
dengan baik sehingga serapan hara ke dalam
tubuh tanaman meningkat. Dengan kecukupan

a b

c
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hara P dimana fungsi P sebagai penyimpan dan
mentrasfer energi yang diperoleh dari
fotosintesis dan metabolisme karbohidrat
dalam bentuk senyawa fosfat (ATP dan ADP)
dapat berjalan secara optimal, sehingga
pertumbuhan tanaman meningkat (Winarti,
2003). Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya
LTT (Gambar 4) dengan penambahan pupuk
fosfat yang meningkat.

Bahan organik yang mengandung
nitrogen dalam bentuk protein apabila
dibenamkan ke dalam tanah akan mengalami
proses dekomposisi. Proses dekomposisi
merupakan suatu perubahan secara fisik
maupun kimia dari bahan organik menjadi
senyawa kimia lain oleh mikroorganisme
(Sarief, 1984 dalam Suriani, 2004). Foth
(1991) menambahkan bahwa nitrogen tanah
yang terdapat dalam bentuk komplek organik
menjadi tersedia bagi tanaman apabila diubah
menjadi N anorganik yaitu melalui proses
mineralisasi yang meliputi tiga proses utama
yaitu aminisasi, amonifikasi dan nitrifikasi.
Oleh sebab itu dengan adanya penambahan
pupuk organik ke dalam tanah akan membantu
penyediaan unsur hara terutama unsur hara N
dan K. Meningkatnya ketersediaan unsur hara
N dan K dalam tanah dapat meningkatkan laju
fotosintesis dan dapat memacu pembentukan
protein dan karbohidrat, serta kalium
terkumpul pada titik tumbuh yang dapat
berperan mempercepat pertumbuhan jaringan
meristematik.

Laju asimilasi bersih naik maka laju
pertumbuhan tanaman akan naik dan
sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa bahan

kering hasil asimilasi tiap satuan luas daun tiap
satuan waktu akan meningkatkan bahan kering
hasil asimilasi tiap satuan waktu. Menurut
Lakitan (2008) hasil fotosintat pada daun dan
sel-sel fotosintetik lainnya harus diangkut ke
organ atau jaringan lain agar dapat
dimanfaatkan oleh organ atau jaringan tersebut
untuk pertumbuhan atau ditimbun sebagai
bahan cadangan. Telah diketahui sejak lama
bahwa hasil fotosintesis diangkut dari daun ke
organ-organ lain seperti akar, batang, dan
organ reproduktif melalui pembuluh floem.

Panjang dan Diameter Tongkol
Berdasarkan hasil analisis ragam

panjang tongkol dan diameter tongkol
menunjukkan bahwa pemberian pupuk kompos
dan fosfor secara terpisah pada tanah gambut
pedalaman berpengaruh nyata terhadap
panjang dan diameter tongkol, sedangkan
interaksi pemberian pupuk kompos dan fosfor
tidak berpengaruh nyata terhadap panjang dan
diameter tongkol jagung manis. Rata-rata
panjang tongkol dan diameter tongkol jagung
manis dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5.

Hasil uji nilai tengah (Tabel 3 dan 4)
nampak bahwa pemberian pupuk kompos
dengan dosis 15 t ha-1 secara nyata
meningkatkan panjang dan diameter tongkol
jagung manis dibandingkan dengan tanpa
diberi pupuk kompos. Akan tetapi peningkatan
dosis pupuk kompos menjadi 25 t ha-1 tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap
panjang dan diameter tongkol dibandingkan
dengan panjang dan diameter tongkol yang
diberi pupuk kompos  15 t ha-1.

Tabel 3. Panjang tongkol jagung manis yang diberi pupuk kompos dan fosfor dengan dosis yang
berbeda

Dosis pupuk kompos Dosis SP-36 (kg ha-1)
Rata-rata

(t ha-1) 0 200 300 400 500

------------------------- cm ---------------------

0 11.01 17.21 17.66 18 18.42 16.46a

15 18.41 19.58 19.83 20.2 20.75 19.76b

25 19.14 20.48 21.19 21.26 21.59 20.73b

Rata-rata 16.19a 19.09ab 19.56b 19.82b 20.25b

BNJ 5% K = 2.17 & P = 3.30
Keterangan :
*) Angka-angka yang diikuti huruf yang sama ke arah baris dan kolom yang sama tidak berbeda

nyata menurut uji BNJ 5%.
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Tabel 4. Diameter tongkol jagung manis yang diberi pupuk kompos dan fosfor dengan  dosis yang
berbeda

Dosis pupuk kompos Dosis SP-36 (kg ha-1)

Rata-rata(t ha-1) 0 200 300 400 500

-------------------------------- cm -----------------------------------

0 2.72 4.16 4.21 4.46 4.64 4.04a

15 4.53 4.58 4.62 4.62 4.94 4.66b

25 4.49 4.73 4.89 5.02 5.09 4.84b

Rata-rata 3.91a 4.49ab 4.57ab 4.70ab 4.89b

BNJ 5% K = 0.54 & P = 0.82
Keterangan :
*) Angka-angka yang diikuti huruf yang sama ke arah baris dan kolom yang sama tidak berbeda

nyata menurut uji BNJ 5%.

Kemudian pada tanaman jagung yang
tanpa diberi pupuk fosfor menghasilkan
panjang dan diameter tongkol nyata paling
pendek dibandingkan dengan yang diberi
pupuk fosfor sampai dengan dosis 300 kg ha-1.
Tetapi peningkatan dosis fosfor dari 300 kg ha-

1 menjadi 400 dan 500 kg ha-1, panjang dan
diameter tongkol tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata.

Peningkatan panjang dan diameter
tongkol seiring dengan peningkatan dosis
pupuk kompos yang diberikan disebabkan
sebagai sebagai salah satu akibat dari
peningkatan ketersediaan unsur P            (P
tersedia) dan adanya peningkatan pH.
Berdasarkan data analisis tanah, tampak bahwa
pemberian pupuk kompos mampu
meningkatkan ph tanah gambut.  Dengan
adanya peningkatan pH tanah tersebut maka
unsur hara yang semula terikat menjadi
terlepas dan tersedia bagi tanaman. Menurut
Agus dan Subiksa (2008) pemberian bahan
amelioran seperti pupuk organik mampu
meningkatkan pH tanah dan basa-basa tanah.
Dengan adanya kenaikan pH tanah akan
meningkatkan aktifitas mikrooganisme tanah
dalam hal penyediaan hara bagi tanaman.
Menurut Hanafiah (2005) pH tanah
mempengaruhi perkembangan mikrooganisme
tanah. Pada kondisi tanah dengan pH yang
meningkat, P yang semula terikat dengan asam
organik menjadi terurai atau terlepas ikatannya
menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman
demikian juga dengan unsur-unsur lainnya
seperti unsur K.

Pada saat pertumbuhan generatif dan
hasil tanaman (pembungaan dan pembuahan)
dibutuhkan unsur hara dengan jumlah yang
cukup khususnya unsur hara fosfor (P) dan
Kalium (K). Pengaruh dari unsur fosfor (P) ini
dapat meningkatkan hasil tanaman, perbaikan
kualitas hasil dan mempercepat pematangan.
Sedangkan Kalium (K) berperan sebagai
katalisator berbagai reaksi enzimatik dan
proses fisiologi lainnya seperti meningkatkan
kadar karbohidrat dan gula dalam buah serta
juga meningkatkan kualitas buah baik bentuk,
kadar, dan warna yang lebih baik sehingga
secara keseluruhan berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan kualitas hasil.

Pemberian fosfor dengan dosis 500 kg
ha-1 mampu meningkatkan ukuran panjang dan
diameter tongkol jagung manis yang paling
tinggi yaitu masing-masing 20,25 dan 4,89 cm
tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan
400, 300 dan 200 kg ha-1, tetapi berbeda nyata
dengan perlakuan tanpa pemberian pupuk
fosfor. Peningkatan ini sebagai faktor
pemberian pupuk fosfor sehingga kebutuhan
tanaman akan unsur hara fosfor dapat
terpenuhi terutama pada fase generatif untuk
pembentukan bunga, buah dan biji. Pada fase
vegetatif fosfor juga digunakan untuk
mendorong pertumbuhan dan perkembangan
akar dan proses metabolisme dalam tubuh
tanaman. Menurut Nyakpa (1998) senyawa P
berfungsi untuk pembelahan sel dan
pembentukan lemak dan albumin,
pembentukan bunga, buah dan biji,
merangsang perkembangan akar dan kualitas
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hasil tanaman. Lebih lanjut lagi Jumin (1991)
dalam Salampak (1998), unsur fosfor penting
dalam memperbaiki pembungaan, pembuahan
(panjang buah), dan pembesaran buah
(diameter buah).

Bobot Tongkol
Berdasarkan hasil analisis ragam

menunjukkan bahwa adanya pengaruh nyata
atau interaksi yang terjadi antara pemberian
pupuk kompos dan pupuk fosfor terhadap hasil
atau bobot tongkol jagung manis pada tanah
gambut pedalaman. Rata-rata bobot tongkol
jagung manis pada saat panen disajikan pada
Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan
bahwa pada pemberian pupuk kompos 0, 15
dan 25 t ha-1 dengan pemberian pupuk fosfor
dengan dosis 500 kg ha-1 SP-36 mampu
meningkatkan bobot tongkol pada saat panen
secara nyata, walaupun pada pemberian pupuk
kompos 25 t ha-1 dengan pemberian pupuk
fosfor 400 kg ha-1 SP-36 sudah mampu
meningkatkan bobot tongkol secara nyata.

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa
pemberian pupuk kompos 25 t ha-1 dan pupuk
fosfor 500 kg ha-1 menunjukkan rata-rata hasil
bobot tongkol lebih berat dibandingkan
perlakuan lainnya. Akan tetapi perlakuan
pemberian pupuk kompos 25 t ha-1 dan pupuk
fosfor 500 kg ha-1 ini menunjukkan hasil bobot
tongkol jagung manis yang tidak berbeda nyata

dengan perlakuan pemberian pupuk kompos 25
t ha-1 dan pupuk fosfor 400 kg ha-1. Ditinjau
dari segi nilai ekonomis perlakuan pemberian
pupuk kompos 25 t ha-1 dengan diberi pupuk
fosfor  400 kg ha-1 lebih efisien dibandingkan
perlakuan pemberian pupuk kompos 25 t ha-1

dengan diberi pupuk fosfor 500 kg ha-1 yaitu
masing masing 337,70 g dan 344,84 g,
sehingga adanya efisiensi dalam meringankan
beban biaya serta tenaga bagi petani dalam
pengambilan dan pengangkutannya.

Produksi suatu tanaman secara umum
ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif
tanaman itu sendiri. Haryadi (1990)
mengemukakan bahwa fase generatif
ditentukan oleh fase vegetatif. Jika
pertumbuhan vegetatif baik, maka fase
generatif akan baik pula. Pemberian pupuk
kompos 25 t ha-1 dengan diberi pupuk fosfor
400 kg ha-1 secara umum memberikan
pengaruh yang lebih baik pada fase vegetatif
yakni pada tinggi tanaman, jumlah daun, laju
asimilasi bersih serta laju tumbuh tanaman,
disamping itu perlakuan tersebut juga
menghasilkan bentuk tongkol yang lebih baik.
Meskipun sering menunjukkan hasil yang tidak
berbeda nyata dengan perlakuan pemberian
pupuk kompos 25 t ha-1 dengan diberi pupuk
fosfor 500 kg ha-1 namun selisih kedua
perlakuan tersebut sangat sedikit sehingga
tidak nampak adanya perbedaan hasil dari
kedua perlakuan tersebut.

Tabel 5. Bobot tongkol jagung manis yang diberi pupuk kompos dan fosfor  dengan dosis yang
berbeda

Dosis pupuk kompos
(t ha-1)

Dosis SP-36 (kg ha-1)
0 200 300 400 500
------------------------------------- g --------------------------------

0 95.80a 119.87a 145.19ab 149.74ab 190.39b
A A A A A

15 197.04a 199.56a 211.90a 216.21a 299.38b
B B B B B

25 205.16a 236.99a 259.88a 337.70b 344.84b
B B B C B

BNJ 5% K = 53.55 & P = 63.03
*) Angka-angka yang diikuti huruf yang sama ke arah baris dan kolom yang sama tidak berbeda

nyata menurut uji BNJ 5%.
**) Huruf kecil dibaca ke arah horizontal, sedangkan huruf besar dibaca ke arah vertikal
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Peningkatan bobot tongkol seiring
dengan peningkatan dosis pupuk kompos dan
fosfor yang diberikan tidak terlepas dari akibat
menurunnya reaktifitas asam-asam organik
yang bersifat toksik bagi tanaman dan
meningkatkan ketersediaan kation-kation basa
serta ketersediaan fosfor dalam tanah bagi
tanaman. Berdasarkan data analisis tanah,
pemberian pupuk kompos mampu
meningkatkan pH tanah gambut. Dengan
adanya peningkatan pH tanah tersebut maka
unsur hara yang semula terikat menjadi
terlepas dan tersedia bagi tanaman. Reaksi
tanah gambut yang masam mengakibatkan
ketersediaan unsur hara yang sangat
dibutuhkan tanaman sangat kecil. Bila unsur
hara ini tidak tersedia di dalam tanah, maka
tanaman yang ditanam pada tanah tersebut
tidak bisa tumbuh dan mencapai hasil dengan
baik seperti pada perlakuan tanpa pemberian
pupuk kompos dan fosfor.

Menurut Agus dan Subiksa (2008)
dengan adanya kenaikan pH tanah akan
meningkatkan aktifitas mikrooganisme tanah
dalam hal penyediaan hara bagi tanaman.
Menurut Hanafiah (2005) pH tanah
mempengaruhi perkembangan mikrooganisme
tanah. Pada kondisi tanah dengan pH yang
meningkat, P yang semula terikat dengan asam
organik menjadi terurai atau terlepas ikatannya
menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman
demikian juga dengan unsur-unsur lainnya.
Menurut Lingga (2002) peranan pupuk organik
disamping dapat menambah unsur hara ke
dalam tanah juga dapat menaikkan kadar
humus, memperbaiki struktur tanah dan
mendorong kehidupan jasad renik tanah.
Sutedjo menambahkan (1995) menyatakan
bahwa pupuk organik berperan dalam
menggemburkan lapisan tanah permukaan (top
soil), meningkatkan pH tanah atau
menurunkan kemasaman tanah, meningkatkan
populasi jasad renik, mempertinggi daya serap
dan daya simpan air, serta meningkatkan
kesuburan tanah.

Karien (2007) menyebutkan
penambahan pupuk organik pada gambut akan
mengikat unsur N, P, S dalam bentuk organik
atau dalam tubuh mikroorganisme, sehingga
terhindar dari pencucian. Melalui hal ini
kehilangan P melalui pencucian dalam tanah

dapat dikurangi sehingga pemupukan menjadi
lebih efektif. Fosfor merupakan unsur
terpenting bagi tanaman. Jumlah dan bentuk
ketersediaanya bagi tanaman sangat tergantung
pada reaksi kemasaman tanah. Derajat
keasaman tinggi (pH rendah) tanaman tidak
mampu mencapai produksi yang tinggi
(Lingga, 2002). Dengan tersedianya P bagi
tanaman akan meningkatkan hasil tanaman,
dimana menurut Nyakpa dkk (1998) fosfor
mempunyai peran yang penting dalam
pembentukan bunga, buah dan biji,
kematangan dan kualitas hasil tanaman.
Sutedjo dan Kartasapoetra menambahkan
fosfor mempunyai pengaruh yang positif
terhadap proses pembentukan buah dan
pemasakan buah dengan baik, dalam hal ini
fosfor mempunyai pengaruh yang penting
dalam meningkatkan hasil panen.

Rusastra, dkk (2005) menambahkan
bahwa efisiensi nutrisi tanaman meningkat
apabila pemupukan tanah meggunakan pupuk
anorganik dikombinasikan atau diimbangi
dengan pupuk organik. Pupuk ini organik juga
berperan sebagai penambah hara N, P, K bagi
tanaman dari hasil mineralisasi oleh
mikroorganisme (Karien, 2007). Hal ini
dibuktikan dengan adanya penambahan nutrisi
berupa N dan K yang dapat dilihat pada data
hasil analisis tanah awal dan sesudah diberi
perlakuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
1. Kombinasi pemberian pupuk kompos 25 t

ha-1 dan pupuk fosfor      (SP-36) 400 kg
ha-1 (k2p3) memberikan hasil yang nyata
lebih baik terhadap peningkatan
pertumbuhan tinggi tanaman (190.76 cm),
jumlah daun (9.89), panjang tongkol
(21.26) dan diameter tongkol (5.02 cm)
serta bobot tongkol (337.70 g) jagung
manis, dan memiliki laju asimilasi bersih
(LAB) dan laju tumbuh tanaman (LTT)
yang lebih cepat dibandingkan hanya
menggunakan pupuk tunggal kompos atau
fosfor saja.
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2. Pemberian pupuk kompos pada tanah
gambut dengan dosis 25 t ha-1

memberikan hasil yang lebih baik
terhadap peningkatan tinggi tanaman
(163.19 cm), jumlah daun (8.69), panjang
tongkol (20.73 cm) dan diameter tongkol
(4.84 cm) serta bobot tongkol (275.58 g)
jagung manis. Kemudian laju asimilasi
bersih (LAB) tanaman jagung manis pada
pemberian pupuk kompos 25 t ha-1

memberikan LAB tertinggi dibandingkan
dengan perlakuan lainnya, begitu juga
dengan laju tumbuh tanaman (LTT).

3. Pemberian pupuk fosfor (SP-36) dengan
dosis 500 kg ha-1 memberikan hasil
tertinggi terhadap peningkatan tinggi
tanaman (161.19 cm), jumlah daun (8.63),
panjang tongkol (20.25 cm) dan diameter
tongkol (4.89 cm) serta bobot tongkol
(273,60 g) jagung manis. Kemudian laju
asimilasi bersih (LAB) dan laju tumbuh
tanaman (LTT) tanaman jagung manis
pada pemberian pupuk fosfor (SP-36)
dengan dosis 500 kg ha-1 memberikan
hasil tertinggi dibandingkan dengan
perlakuan lainnya.

Saran
1. Untuk mendapatan pertumbuhan dan hasil

yang baik pada tanaman jagung manis
dengan dosis pupuk yang efisien yang
ditanam pada tanah gambut pedalaman,
maka disarankan untuk menggunakan
kombinasi pupuk kompos dosis 25 t ha-1

dengan pupuk fosfor (SP-36) dosis 400 kg
ha-1.

2. Untuk penelitian lanjutan dapat dilakukan
penanaman kembali tanaman jagung
manis atau tanaman lain untuk
mengetahui efek residu pemberian pupuk
kompos dan fosfor pada tanah gambut
pedalaman tersebut. Kemudian pada
variabel pengamatan, perlu ditambahkan
analisis kandungan glukosa yang terdapat
pada jagung manis pada masing-masing
perlakuan.
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