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PENDAHULUAN

Andisols merupakan salah satu ordo
tanah yang terdapat di Indonesia. Tanah ini
tersebar luas di daerah yang memiliki aktifitas
vulkan seperti Jawa (894.000 ha), Sumatera
(1.875.000 ha), Sulawesi (169.000 ha), Bali
dan Nusa Tenggara (94.000 ha), serta Maluku
(94.000 ha). Andisols umumnya terdapat pada
daerah yang memiliki ketinggian 700-1500
mdpl dengan temperatur 18–22oC dan curah
hujan tahunan 2000-7000 mm {(Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya
Lahan Pertanian (BBSDLP), 2014)}.

ABSTRACT

One effort to increase the yield of potatoes is to control the level of soil fertility with
the use of organic and inorganic fertilizers. The use of vermicompost believed to
increase soil fertility and can improve plant growth. This research was conducted to
find out the effect of NPK compound fertilizer with vermicompost on N-Total, Organic
Carbon, N uptake and yield of potato (Solanumtuberosum L.) in AndisolsKertasari.
The research was carried out on March until June 2015, at farmers fields Cikembang
Village, District Kertasari, Bandung regency, West Java at 1,500 meters above sea
level. This experiment was set up in Randomized Block Design, with eight treatments
and three replications. The treatment consisted of without fertilization; Treatment of
farmers (10 t ha-1 Manure Chicken + 1000 kg ha-1 NPK Compound Fertilizer); 0, 5,
10 t ha-1Vermicompost; 0, 500, 1000 kg ha-1 NPK Compound Fertilizer. The results
showed that the combination of NPK Compound Fertilizer with vermicompostsignificant
on pH and available P and yield of potatoes. Treatment of 10 t ha-1 chicken manure
fertilizer+1000 kg ha-1 NPK Compound Fertilizer was the best fertilizer treatment
because provide the highest yield of potato.

Keywords:vermicompost, N-total, Organic C, N uptake, potatoesyield, Andisols

Andisols termasuk salah satu ordo tanah
yang memiliki tingkat produktivitas sedang
sampai tinggi. Tanah ini memiliki reaksi tanah
cenderung masam hingga netral (pH 5-7).
Andisols dicirikan oleh adanya akumulasi bahan
organik di permukaan yang berwarna hitam.
Proses utama terjadinya akumulasi tersebut
adalah pembentukan kompleks mineral alofan.
Ciri-ciri Andisols lainnya adalah bersifat andik,
teksturnya debu, lempung berdebu sampai
lempung, dan strukturnya remah (BBSDLP,
2014).
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Pada umumnya Andisols sering
digunakan petani sebagai media tanam tanaman
hortikultura, pangan, dan perkebunan sehingga
kehilangan beberapa unsur hara penting.
Beberapa unsur hara tersebut adalah C-organik
dan N-total tanah yang rendah (Asandhi dan
Rosliani, 2005). Unsur hara yang hilang tersebut
diduga terbawa bersama bagian tanaman yang
dipanen, erosi, serta pencucian oleh air. Andisols
juga memiliki permasalahan retensi fosfat yang
tinggi yaitu dengan retensi fosfat > 85%. Unsur
P dijerap kuat oleh bahan alumunium dan besi
non-kristalin sehingga menjadi tidak tersedia
bagi tanaman (Nuryani dkk., 2000)

Munculnya permasalahan di atas menarik
para peneliti untuk melakukan berbagai upaya
perbaikan unsur hara, salah satunya dengan
cara aplikasi pemupukan. Pemupukan merupa-
kan salah satu cara untuk memperbaiki dan
meningkatkan kandungan unsur hara padatanah
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan
produksi tanaman (Lingga dan Marsono, 2001).
Saat ini terdapat dua jenis pupuk sudah dikenal
yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik.

Pupuk anorganik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pupuk majemuk NPK.
Penggunaan pupuk anorganik banyak dilakukan
petani untuk  menanggulangi masalah kesuburan
tanah karena alasan kepraktisannya. Peng-
gunaan pupuk anorganik memiliki beberapa
kelemahan yaitu antara lain harga relatif mahal,
penggunaan dosis yang berlebihan dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan, serta
dapat menyebabkan produktivitas lahan
menurun karena terjadi degradasi atau
penurunan kesuburan tanah meliputi struktur
tanah, KTK, dan aktivitas mikroorganisme
tanah (Lingga dan  Marsono, 2001). Pupuk
anorganik umumnya memiliki sifat mudah

tercuci oleh air hujan yang dapat menyebabkan
hilangnya unsur hara seperti N dan K. Hal ini
tentu saja tidak menguntungkan bagi pertanian
yang berkelanjutan.

Pemberian pupuk organik dapat dilaku-
kan untuk mengatasi permasalahan penggunaan
pupuk anorganik. Kandungan unsur hara dalam
pupuk organik tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki
keunggulan lain yaitu dapat memperbaiki sifat
fisik tanah seperti permeabilitas tanah, porositas
tanah, struktur tanah, meningkatkan daya me-
nahan air dan kation-kation tanah, serta
meningkatkan kegiatan biologi tanah. Pem-
berian pupuk organik dapat berpengaruh bagi
sifat kimia tanah seperti meningkatkan pH tanah,
meningkatkan C-organik, serta meningkatkan
KTK tanah (Balai Penelitian Tanah, 2009).
Jenis pupuk organik yang banyak digunakan
adalah pupuk kotoran ayam dan kascing.

Pupuk kotoran ayam merupakan jenis
pupuk organik yang sering digunakan petani.
Penggunaan pupuk kotoran ayam terbukti dapat
memperbaiki pertumbuhan tanaman kentang
dan hasil ubi kentang, serta serapan N, P, dan
K tanaman kentang (Jaipaul dkk., 2011).
Kascing (bekas cacing) juga merupakan salah
satu jenis dari pupuk organik. Kascing adalah
pupuk organik yang berasal dari kotoran cacing
tanah (Lumbricus rubellus) dan mengandung
unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan
tanaman. Kascing sangat bermanfaat bagi
tanaman karena mengandung bahan organik
dan bahan anorganik dalam bentuk yang
tersedia bagi tanaman dibandingkan dengan
tanah itu sendiri (Sirwin dkk., 2007).

Kascing terbukti dapat meningkatkan pH
tanah, C-organik tanah, serta KTK tanah (Balai
Besar dan Pengembangan Sumberdaya Lahan,
2008). Nofianti (1999) mengatakan bahwa
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kascing berperan dalam meningkatkan
kesuburan tanah, yaitu dengan memperbaiki
kemampuan tanah menahan air, membantu
menyediakan unsur hara bagi tanaman dan
memperbaiki struktur tanah. Menurut Mulat
(2003), kascing juga mengandung hormon
perangsang pertumbuhan bagi tanaman, seperti
giberelin 2,75%, sitokinin 1,05% dan auksin
3,80%. Pemberian kascing dinilai lebih
meningkatkan beberapa kandungan unsur hara
dalam tanah, seperti N, P

2
O

5
, K

2
O, CaO,

MgO dan Mn dibanding dengan pupuk
kandang ayam (Mulat, 2003).

Kascing pada umumnya banyak diguna-
kan sebagai pupuk organik pada tanaman yang
di tanam di dalam pot atau polybag yang
memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti
tanaman hias. Hal tersebut disebabkan kascing
memiliki harga yang cukup mahal dibandingkan
pupuk kandang ayam. Besarnya produksi
kascing juga ditentukan oleh jumlah cacing tanah
yang digunakan yaitu dengan perbandingan 1:1
sehingga penggunaan kascing pada usaha tani
dengan skala besar masih jarang dilakukan.

Pupuk organik juga memiliki beberapa
kekurangan seperti penggunaan dosis yang
tinggi karena sedikitnya unsur hara yang
terkandung dalam pupuk tersebut, sehingga
kurang ekonomis. Jumlah unsur hara yang
sedikit juga menyebabkan respon tanaman lebih
lambat dibandingkan pupuk anorganik. Pupuk
organik juga dapat menjadi inang bagi hama
dan penyakit pada akar tanaman. Berdasarkan
keuntungan dan kerugian pada kedua jenis
pupuk tersebut penggunaan pupuk anorganik
dan pupuk organik harus seimbang dikarenakan
kedua pupuk tersebut dapat saling melengkapi
sehingga mendapatkan hasil yang maksimal
pada tanaman seperti kentang (Yudhi dkk.,

2012). Kentang merupakan tanaman sayuran
dataran tinggi yang mendapat prioritas untuk
dikembangkan.

Kentang umumnya dimanfaatkan seba-
gai salah satu bahan pangan yang mengandung
nutrisi tinggi dengan beberapa vitamin penting,
mineral dan asam amino, serta memiliki
kontribusi penting sebagai sumber karbohidrat
(Nurmayulis, 2005). Saat ini, kebutuhan akan
kentang semakin lama semakin meningkat
seiring dengan peningkatan populasi manusia
dan manfaat mengkonsumsinya bagi kesehatan.
Permintaan kentang yang cukup tinggi tersebut
telah ditunjang dengan potensi ketersediaan
lahan yang cukup luas, namun pengembangan
dan peningkatan peningkatan produksi kentang
berjalan lambat.

Hasil rata-rata produktivitas kentang dari
tahun 2010-2013 berturut-turut adalah sebesar
15,94 t ha-1, 15,96 t ha-1, 16,58 t ha-1, dan
16,02 t ha-1 (Basis Data Statistik Pertanian,
2014). Produksi ini masih rendah dibandingkan
dengan hasil beberapa negara seperti Selandia
Baru, Belgia, dan Amerika Serikat yang
mencapai 45 t ha-1 (FAO, 2013). Menurut
Wattimena (2000), produksi kentang Indonesia
hanya dapat memenuhi 10% dari konsumsi
kentang nasional, yaitu 8,9 juta t pertahun.

Rendahnya hasil kentang di Indonesia
diperkirakan karena penggunaan lahan secara
terus menerus sehingga kandungan hara dalam
tanah berkurang. Salah satu unsur hara tersebut
adalah unsur hara N. Menurut Nurmayulis
(2005), kentang memerlukan unsur hara N
karena dapat memacu perpanjangan sel dan
pertumbuhan vegetatif, memperbesar jumlah
ubi, bahan penyusun klorofil dan asam amino,
pembentuk protein, esensial bagi aktivasi
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karbohidrat, serta mampu meningkatkan
penyerapan unsur-unsur hara yang lain.

Kecamatan Kertasari terletak di Kabu-
paten Bandung dengan ketinggian 1500 mdpl.
Kecamatan Kertasari merupakan salah satu
sentra kentang di Jawa Barat, hanya saja me-
miliki beberapa masalah dalam meningkatkan
produksi, diantaranya: penggunaan pupuk
anorganik yang terlalu banyak, penggunaan bibit
tidak unggul, dan perawatan tidak maksimal.

Berdasarkan pada pentingnya usaha
peningkatan produksi kentang yang berdaya
hasil tinggi serta berkelanjutan, maka diperlukan
suatu percobaan mengenai pengaruh aplikasi
kombinasi pupuk majemuk NPK dengan
kascing terhadap kandungan N-total, C-organik,
dan serapan-N pada Andisols Kertasari guna
memperoleh hasil tanaman kentang (Solanum
tuberosum L.) tertinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut,
maka terdapat beberapa permasalahan yang
dapat diidentifikasi, yaitu : (1) apakah kombinasi
dosis pupuk majemuk NPK dengan kascing
berpengaruh terhadap peningkatan N-total, C-
organik, dengan serapan-N, serta hasil kentang
(Solanum tuberosum L.) pada Andisols
Kertasari?  (2) apakah terdapat kombinasi dosis
pupuk majemuk NPK dengan kascing yang
memberikan hasil kentang (Solanum tuberosumL.)
tertinggi pada Andisols Kertasari?

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Percobaan

Percobaan dilaksanakan pada Andisols
di lahan petani Desa Cikembang, Kecamatan
Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
dengan ketinggian tempat 1.500 meter di atas
permukaan laut (mdpl) Analisis tanah dan
tanaman dilaksanakan di Laboratorium

Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman Depar-
temen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran,
Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Percobaan dilaksanakan pada bulan Maret
sampai dengan Juni 2015.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam
percobaan ini adalah: 1) bibit kentang varietas
Granola (G4), 2) kascing, 3) pupuk majemuk
NPK (15:15:15) Phonska, 4) insektisida, 5)
bahan-bahan kimia yang digunakan untuk
keperluan analisis di laboratorium.

Alat-alat utama yang digunakan adalah:
1) meteran, 2) hand tractor, 3) cangkul, 4)
alat penyiram, 5) tugal, 6) sekop kecil, 7) plastik
sampel, 8) label, 9) alat penyemprot hama dan
penyakit, 10) timbangan dan peralatan
laboratorium, 11) saringan tanah diameter 2 mm,
12) seperangkat alat untuk analisis laboratorium,
13) alat tulis, 14) kamera.

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK)
yang terdiri atas delapan kombinasi perlakuan
dosis pemupukan yang diulang tiga kali, sehingga
diperoleh 24 unit percobaan. Setiap unit
percobaan terdapat 32 tanaman. Setiap unit
percobaan diambil 12 tanaman untuk dijadikan
sampel (4 sampel digunakan untuk destruksi
dan 8 sampel digunakan untuk penghitungan
bobot ubi).

Rancangan Perlakuan

Rancangan perlakuan pada penelitian ini
berupa kombinasi faktor dosis perlakuan antara
pupuk kascing dengan pupuk majemuk NPK
yang terdiri dari delapan perlakuan yaitu:  A:
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Kontrol (tanpa perlakuan); B: Perlakuan petani
(10 t ha-1 Pupuk Kandang Ayam + 1000 kg ha-

1 Pupuk Majemuk NPK); C: 5 t ha-1 Kascing;
D: 5 t ha-1 Kascing + 500 kg ha-1 Pupuk
Majemuk NPK; E: 5 t ha-1 Kascing + 1000 kg
ha-1 Pupuk Majemuk NPK; F: 10 t ha-1

Kascing; G: 10 t ha-1 Kascing + 500 kg ha-1

Pupuk Majemuk NPK; H: 10 t ha-1 Kascing +
1000 kg ha-1 Pupuk Majemuk NPK

Rancangan Respon

Pengamatan yang dilakukan meliputi
pengamatan utama dan pengamatan penunjang.
Data parameter pengamatan utama diuji secara
statistik sedangkan data pengamatan penunjang
tidak dilakukan uji statistik.
1. Parameter pengamatan utama terdiri dari: (a)

N-total tanah dianalisis dengan metode
Kjeldahl pada saat vegetatif maksimum (8
MST); (b) C-organik tanah dianalisis dengan
metode Walkley dan Black pada saat
vegetatif maksimum (8 MST); (c) Serapan
N dianalisis dengan metode Kjeldahl pada
saat vegetatif maksimum (8 MST); (d)
Bobot kentang dalam kg petak-1 pada saat
generatif akhir (panen).

2. Parameter pengamatan penunjang terdiri
dari: (a) Analisis tanah awal; (b) Defisiensi
hara secara visual; (c) Identifikasi serangan
hama, penyakit tanaman dan gulma; (d)
Pertumbuhan kentang berupa tinggi tanaman
(cm) pada umur 3 MST hingga 8 MST.

Rancangan Analisis

Pengujian signifikansi untuk mengetahui
pengaruh perlakuan digunakan uji Fisher.
Apabila uji F signifikan maka untuk melihat rata-
rata perbedaan perlakuan dilakukan uji lanjut
Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada
taraf nyata 5% (Gomez dan Gomez, 1995).

Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian meliputi persiapan
bibit, pengambilan sampel tanah, pengolahan
tanah dan pembuatan petak percobaan.
Selanjutnya penanaman yang disertai pemu-
pukan dan pemeliharaan tanaman, pengamatan
dan pemanenan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan Penunjang

Berdasarkan hasil analisis, diketahui
bahwa Andisols Kertasari ini memiliki nilai pH
H

2
O sebesar 5,6 yang termasuk dalam kategori

agak masam. Nilai pH H
2
O yang agak masam

disebabkan tanah Andisol mengalami proses
pelapukan yang lanjut dan terjadi pencucian
basa-basa yang menyebabkan pH tanah
menjadi rendah, tetapi pH tersebut sesuai
dengan kebutuhan pH kentang, yaitu antara 5-
6,5 (Nurmayulis, 2005). Tanah ini juga memiliki
kandungan C-organik sebesar 3,29%, N-total
sebesar 0,58 %, K

2
O HCl 25% sebesar 47,87

mg.100g-1 yang termasuk kategori tinggi, serta
P

2
O

5
HCl 25% sebesar 196,64 mg.100g-1yang

termasuk kategori sangat tinggi.
Kandungan KTK pada tanah ini juga

menunjukkan kriteria yang tinggi, yaitu sebesar
37,81 cmol.kg-1, akan tetapi kandungan keje-
nuhan basa sangat rendah yaitu sebesar 19,78%
yang dapat mengurangi kesuburan tanah. Hal
ini disebabkan tanah yang memiliki kejenuhan
basa rendah berarti kompleks jerapan lebih
banyak diisi oleh kation-kation asam  yaitu Al+

dan H+ yang dapat meracuni tanaman
(Hardjowigeno, 2007). Oleh karena itu, perlu
dilakukan pemberian bahan yang dapat
memperbaiki kondisi tersebut, yaitu dengan
pengaplikasian pupuk, baik organik maupun
anorganik.
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Berdasarkan hasil analisis di labora-
torium, Kascing mengandung pH sebesar 7,1,
C-Organik 27,7%, N-total 2,03%, P

2
O

5
 total

1,16%, dan K
2
O 0,45%, serta C/N 14.

Menurut Permentan No. 28/Permentan-/
SR.130/5/2009, pupuk organik yang
mempunyai ratio C/N 15-25 berarti pupuk
tersebut dapat langsung dimanfaatkan oleh
tanaman untuk pertumbuhan dan perkem-
bangannya. Kecepatan dekomposisi bahan
organik juga dipengaruhi oleh nilai C/N.
Berdasarkan pernyataan tersebut, kascing yang
digunakan pada penelitian ini sudah matang
sehingga dapat langsung digunakan sebagai
pupuk pada kentang. Pupuk kandang ayam
yang digunakan pada penelitiaan ini
mengandung pH sebesar 7,9, C-organik
29,20%, N-total 1,09%, P

2
O

5
 total 2,93%,

dan K
2
O total 1,79%,  serta C/N 27.

Gejala Defisiensi Unsur Hara

Penyebab tanaman mengalami defisien-
si unsur hara adalah kurangnya jumlah unsur hara
seperti N, P, dan K di dalam tanah yang sangat
dibutuhkan oleh tanaman (Hardjowigeno,
2007). Pada percobaan kali ini tidak ditemukan
gejala defisiensi unsur hara dikarenakan
kombinasi pupuk kascing dan pupuk majemuk

NPK dapat memenuhi jumlah unsur hara yang
dibutuhkan oleh tanaman kentang. Selain itu nilai
unsur hara tanah sebelum dilakukan perlakuan
juga menunjukkan nilai yang cukup bahkan
tinggi.

Pengamatan Utama

Kemasaman tanah dan P-tersedia Tanah

Hasil uji statistik kombinasi pupuk NPK
dengan kascing memberikan pengaruh terhadap
nilai pH tanah dan P-tersedia tanah, seperti
disajikan pada Tabel 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemberian kascing 10 ton ha -1 terbukti
menetralkan tanah namun tidak berbeda bila
dibandingkan dengan perlakuan yang diberi
pupuk NPK 500 dan 1000 kg ha-1. Hal ini
dapat disimpulkan peranan kascing dapat
memperbaiki pH tanah, dengan demikian
ketersediaan hara akan meningkat pula. Hal ini
sejalan dengan pendapat Hardjowigeno, 2007
yang menyatakan meningkatnya pH menuju
netral  akan meningkatkan pula ketersediaan P
tanah, karena P yang terdapat dalam bahan
organik pada pH netral lebih mudah diserap
oleh tanaman.

Aplikasi 10 ton ha-1 pupuk kotoran ayam
+ 1000 kg ha-1 pupuk NPK (perlakuan yang

Perlakuan pH
P-tersedia
(mgkg-1)

A Kontrol (tanpa perlakuan) 5,2 a 28,95 a
B Perlakuan petani (10 t ha-1 Pupuk kotoran Ayam + 1000 kg ha-1 Pupuk NPK) 5,4 a 76,79 c
C 5 t ha-1 Kascing 5,5 a 29,45 a

D 5 t ha-1 Kascing + 500 kg ha-1 Pupuk NPK 5,5 a 47,30 ab

E 5 t ha-1 Kascing + 1000 kg ha-1 Pupuk NPK 5,3 a 40,58 ab
F 10 t ha-1 Kascing 5,9 b 33,73 ab
G 10 t ha-1 Kascing + 500 kg ha-1 Pupuk NPK 5,6 ab 52,07 b
H 10 t ha-1 Kascing + 1000 kg ha-1 Pupuk NPK 5,6 ab 29,48 a

Tabel 1  Pengaruh Kombinasi Pupuk  NPK dengan  Kascing terhadap pH dan P- tersedia Tanah

Keterangan: Angka-angka yang diikuti  huruf huruf yang  sama tidak berpengaruh nyata menurut Uji Jarak Berganda
Duncan pada taraf 5%
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biasa petani lakukan) menunjukkan P-tersedia
tertinggi.  Hal ini terjadi karena kandungan P
pada pupuk kotoran ayam (2,93%) lebih tinggi
bila dibandingkan dengan P pada kascing
(1,16%), sehingga ketersediaan P akan lebih
banyak pula.

Penyerapan pupuk kotoran ayam oleh
tanaman lebih tinggi dibanding kascing, hal ini
diduga karena pupuk kotoran ayam lebih mudah
larut, lebih cepat terdekomposisi serta mengan-
dung hara yang lebih tinggi dibandingkan dengan
kascing.

Hasil Tanaman Kentang

Pemberian  kombinasi  pupuk  majemuk
NPK dengan pupuk kascing berpengaruh nyata
terhadap hasil tanaman kentang seperti disajikan
pada Tabel 2, menunjukkan semua perlakuan
menghasilkan bobot ubi kentang lebih tinggi
dibandingkan pada perlakuan A (kontrol).
Kascing terbukti dapat meningkatkan hasil ubi
kentang karena mengandung unsur-unsur
penting seperti N,P,K yang tersedia dan
dimanfaatkan oleh tanaman (Krishnawati,
2003). Kascing juga megandung hormon

perangsang pertumbuhan tanaman seperti
giberelin, auksin dan sitokinin yang tentu akan
mempengaruhi proses pertumbuhan kentang
(Mulat, 2003). Perlakuan E (5 t ha-1 kascing +
1000 kg ha-1 pupuk majemuk NPK) mem-
berikan hasil tertinggi dibandingkan perlakuan
kascing lainnya yaitu sebesar 5,43 kg per petak,
tetapi belum bisa memberikan hasil lebih tinggi
dibandingkan perlakuan B (10 t ha-1 pupuk
kandang ayam + 1000 kg ha-1 pupuk majemuk
NPK) yang mencapai 6,47 kg per tanaman.
Hasil konversi dari petak ke hektar dihitung
dengan faktor koreksi 15%. Perhitungannya
adalah (10000 m2 : 6 m2) x hasil petak-1 x (85 :
100) x (1 : 1000) = ton ha-1

Perlakuan B memiliki hasil bobot ubi
tertinggi disebabkan pupuk kandang ayam
memiliki kandungan K

2
O total sebesar 1,79 %

berdasarkan hasil analisis di laboratorium. Nilai
tersebut lebih dibesar dibandingkan kascing
yang hanya memiliki nilai kandungan K

2
O total

sebesar 0,45 %. Unsur kalium berperan penting
dalam pembentukan dan translokasi karbo-
hidrat bagi tanaman. Tersedianya unsur kalium
yang cukup bagi tanaman kentang menyebab-

Perlakuan
Bobot ubi/petak

(kg)
Bobot ubi
(ton/ha)

A Kontrol (tanpa perlakuan) 2,45 a 13,88

B Perlakuan petani
(10 t ha-1 Pupuk kotoran Ayam + 1000 kg ha-1 Pupuk NPK)

6,47 e 36,64

C 5 t ha-1 Kascing 4,50 cd 25,50
D 5 t ha-1 Kascing + 500 kg ha-1 Pupuk NPK 4,75 d 26,35
E 5 t ha-1 Kascing + 1000 kg ha-1 Pupuk NPK 5,43 d 30,79
F 10 t ha-1 Kascing 3,42 b 19,36
G 10 t ha-1 Kascing + 500 kg ha-1 Pupuk NPK 3,72 bc 21,06
H 10 t ha-1 Kascing + 1000 kg ha-1 Pupuk NPK 4,47 cd 25,31

Tabel 2  Pengaruh Kombinasi Pupuk Majemuk NPK dengan Pupuk Kascing terhadap hasil Tanaman
Kentang

  Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji Jarak Berganda Duncan
pada taraf 5 %.
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kan proses pembentukan karbohidrat begitu
pula dengan translokasinya ke ubi akan berjalan
dengan lancar pula (Hardjowigeno, 2007).

Berdasarkan hasil analisis di labora-
torium bahwa pupuk kandang ayam juga
memiliki kandungan P

2
O

5
 total sebesar 2,93%

lebih besar dibandingkan kandungan P
2
O

5
 total

pada kascing yang hanya sebesar 1,16%. Unsur
hara fosfat (P) sangat berpengaruh terhadap
pembentukan dan pengembangan akar sehingga
dapat meningkat penyerapan unsur hara
sehingga mempengaruhi pertumbuh-an ubi dan
pembentukan zat pati (Samadi, 2007). Mineral
amorf yang terdapat pada Andisols diduga
dapat memfiksasi P dengan kuat sehingga
menjadi tidak tersedia bagi tanaman yang
berakibat terhadap kebutuhan pupuk P tanaman
menjadi tinggi (Nursyamsi, 2005).

Pengkelasan Ubi Kentang

Hasil pengamatan pada jumlah ubi
berdasarkan kriteria bobot ubi dilakukan
dengan cara menghitung jumlah yang didapat
pada tanaman sampel kemudian ditimbang
berdasarkan bobot segarnya dan dikelompok-
kan berdasarkan bobotnya. Hal ini bertujuan
untuk mengetahui jumlah ubi pada setiap
kelasnya pada penelitian ini. Pengkelasan ubi
kentang digolongkan menjadi: (1) Kelas AL
(>200 g/ubi); (2) Kelas A (120-200 g/ubi); (3)
Kelas B (80-120 g/ubi); dan (4) Kelas C/DN
(50-80 g/ubi).

Jumlah ubi pada perlakuan B(10 t ha-1

pupuk kandang ayam + 1000 kg ha-1 pupuk
majemuk NPK) memiliki jumlah ubi terbanyak
pada penelitian ini tetapi tidak berbeda jauh
dengan perlakuan D (5 t ha-1 kascing + 500 kg
ha-1 pupuk majemuk NPK) yang menggunakan
dosis lebih sedikit baik pupuk organik maupun

anorganik pada setiap kelasnya. Hal ini sesuai
dengan pendapat Mulat (2003) bahwa
pemberian campuran pupuk kascing dengan
pupuk anorganik disinyalir dapat menurunkan
dosis penggunaan pupuk anorganik tersebut.
Penggunaan pupuk anorganik yang lebih efisien
dapat menjaga keseburan tanah sehingga dapat
digunakan sebagai lahan pertanian berkelanjut-
an. Kascing juga mengandung zat pengatur
tumbuh atau hormon perangsang pertumbuhan
tanaman yang dapat memacu pertumbuhan ubi
kentang (Mulat, 2003).

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:
(1) Aplikasi kombinasi Pupuk NPK dengan
Kascing  berpengaruh terhadap pH dan
ketersediaan P tanah dan hasil kentang
(Solanum tuberosum L.) pada Andisols
Kertasari; (2) Tidak terdapat kombinasi  Pupuk
NPK dengan Kascing yang memberikan hasil
kentang tertinggi. Hasil kentang tertinggi
ditunjukkan oleh kombinasi 1000 kg ha-1Pupuk
NPK dengan 10 t ha-1 pupuk kotoran ayam
merupakan perlakuan pemupukan yang biasa
dilakukan oleh petani setempat, yaitu sebesar
36,64 ton ha-1
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