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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk organik 

dan anorganik serta interaksinya yang mampu memberikan pertumbuhan terbaik terhadap 

pertumbuhan tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill). Metode yang digunakan adalah 

metode experimental. Penelitian telah dilaksanakan di Rumah Kaca (green house) Fakultas 

Pertanian, Universitas Mataram pada bulan januari sampai bulan April 2018. Rancangan yang 

digunakan adalah  Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor. Faktor yaiitu adalah 

dosis pupuk kandang sapi yang terdiri atas 4 aras yaitu 0 ton/ha (tanpa pemberian 

pupuk/kontrol), 10 ton/ha, 15 ton/ha dan 25 ton/ha. Faktor kedua yaitu dosis pupuk NPK 

phonska 0 kg/ha, 150 kg/ha dan 300 kg/ha. Data dianalisis dengan Analisis Ragam pada taraf 

nyata 5%. Apabila pada perlakuan terdapat yang berbeda nyata diuji dengan uji Beda Nyata 

Jujur (BNJ) pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  tinggi tanaman tomat pada 

umur 7 HST dipengaruhi oleh pemberian dosis pupuk kandang sapi dan interaksinya dengan 

dosis pupuk NPK phonska. Sedangkan, pada tinggi tanaman umur 14 HST hingga umur 42 

HST serta variabel pengamatan jumlah daun, diameter batang, jumlah batang utama, jumlah 

batang keseluruhan, berangkasan basah dan berangkasan kering menunjukkan tidak berbeda 

nyata. 

Kata Kunci: Pupuk Kandang Sapi, Pupuk NPK Phonska.  

 

ABSTRACT 

The aims of the research is to determine the effect of organic and inorganic fertilizer 

dose and their interactions that are able to provide the best growth of tomato plants 

(Lycopersicum esculentum Mill). The method used is the experimental method. The research 

has been carried out in the greenhouse of the Faculty of Agriculture, University of Mataram 

staeted from January to April 2018. The design used is a Completely Randomized Design 

(CRD) with two factors. The factor is that the cow manure dose consisted of 4 levels, namely 

0 tons / ha, 10 tons / ha, 15 tons / ha and 25 tons / ha. The second factor is NPK phonska 

fertilizer namely 0 kg / ha, 150 kg / ha and 300 kg / ha. Data were analyzed using Variance 

Analysis at 5% significant level, and continued using Honestly Significant Difference test 

(HSD). The results showed that the height of tomato plants at the age of 7 after plant was 
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influenced by the cow manure doses and their interactions with NPK phonska fertilizer doses. 

Whereas, plant height at 14 days after plant until the age of 42 after planting and all variable 

observed of the number of leaves, stem diameter, number of main stems, number of stems 

overall, dry and wet stems showed no significant difference. 

Keywords: Cow Manure, NPK Phonska Fertilizer. 

PENDAHULUAN 

 Tomat (Lycopersicum esculentum Mill) merupakan salah satu jenis sayuran dwi 

musiman yang pertumbuhannya sangat cepat yaitu berumur 60-70 hari setelah tanam, 

sehingga dalam waktu relatif singkat bisa menghasilkan buah.. Banyak petani yang 

membudidayakan tanaman ini baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, karena 

mempunyai prospek yang baik untuk diusakan dalam bentuk segar atau hasil olahan 

(Tugiyono,2007). 

 Permintaan pasar terhadap buah tomat di NTB terus meningkat. Peningkatan ini salah 

satunya disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat akan olahan tomat serta dalam 

bentuk segar, meningkatnya pendapatan dan makin baiknya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya gizi. Hal ini dapat dilihat dari produksi tomat di NTB yang terus meningkat 

sebesar 25,045 ton/ha pada tahun 2013, sebesar 28,839 ton/ha tahun 2014 dan pada tahun 

2015 produksi tomat sebesar 36,943 ton/ha. Dari data tersebut, bahwa produksi tanaman tomat 

selalu mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap produksi tomat tersebut adalah penerapan teknik budidaya antara lain 

pemupukan (Fitriani,2012). 

Pemupukan sangat penting untuk memperbaiki kesuburan tanah. Pemupukan yang 

sesuai dengan kebutuhan tanah dapat meningkatkan kesuburan tanah sehingga tanaman akan 

tumbuh dengan subur, sehat dan produktif. Pemupukan dapat dilakukan dengan pemberian 

pupuk organik dan anorganik. Pemupukan tomat saat ini masih banyak tergantung pada 

penggunaan pupuk anorganik saja. Peningkatan produktivitas tanaman tomat dengan 

menggunakan pupuk anorganik bukan merupakan langkah yang bijaksana mengingat akhir-

akhir ini terjadi peningkatan konsumen yang menghendaki produk pertanian yang bebas residu 

pupuk anorganik agar produk tersebut aman dikonsumsi dan terciptanya lingkungan hidup 

yang sehat (Desiana dan Rahmah, 2011). Upaya ini sekaligus untuk menghemat penggunaan 
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pupuk anorganik karena harganya cenderung mahal dan penggunaan pupuk anorganik yang 

berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (Herman dan 

Goenadi,1999). 

Sampai saat ini, penelitian tentang dosis pupuk organik dan anorganik yang tepat 

terhadap pertumbuhan tanaman tomat masih sangat terbatas. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dilakukan penelitian mengenai Pertumbuhan Tanaman Tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill.) Pada Berbaga Dosis Pupuk Organik Dan Anorganik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk organik dan anorganik serta 

interaksinya yang mampu memberikan pertumbuhan terbaik terhadap pertumbuhan tanaman 

tomat. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

pertumbuhan tanaman tomat serta informasi bagi peneliti selanjutnya. 

METODE PENELITIAN 

Percobaan telah dilaksanakan mulai bulan Januari sampai bulan April 2018 di rumah 

kaca Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 

dua faktor yaitu Faktor pertama adalah dosis pupuk kandang sapi yang terdiri atas 4 aras yaitu   

k0= tanpa pemberian pupuk /kontrol, k1= 29,7g/tanaman (setara dengan 10 ton/hektar),        

k2 = 44,5g/tanaman(setara dengan15 ton/hektar) dan k3 = 74,2g/tanaman (setara dengan 25 

ton/hektar). Faktor kedua yaitu dosis pupuk NPK phonska yang terdiri dari 3 aras yaitu         

b0 = tanpa pemberian pupuk/kontrol (0 ton/ha), b1 = 0,445g/tanaman (setara dengan 150 

kg/hektar) dan b2 = 0,891g/tanaman (setara dengan 300 kg/hektar). Setiap aras dari kedua 

faktor tersebut dikombinasikan sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan dengan diulang 

sebanyak 3 kali.  

Benih yang digunakan pada percobaan ini adalah benih tomat varietas Karina. Sebelum 

disemaikan, benih direndam terlebih dahulu dengan air hangat selama 30 menit dan ditiriskan 

di atas kertas, kemudian benih disemaikan di bak persemaian. Benih tomat disemaikan dengan 

cara menaburkan pada permukaan media, kemudian ditutup dengan tanah tipis. 

Penanaman dilakukan pada saat bibit tomat telah memiliki 3-4 helai daun (30 hari 

setelah semai). Penanaman dilakukan pada sore hari dengan menanam 1 bibit untuk setiap 
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polibag. Bibit ditanam di polybag dengan jarak antar polybag 50 x 60 cm. Penanaman bibit 

tomat dilakukan dengan hari-hati agar akar bibit tidak rusak. 

 Pupuk kandang diberikan 1 minggu sebelum bibit di pindah ke polibag dengan cara 

mencampur media tanah dengan dosis pupuk organik yang telah ditetapkan sebagai perlakuan. 

Pupuk Anorganik dilakukan dua kali yaitu pada saat pindah tanam setengah dari dosis masing-

masing perlakuan 

 Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari dengan menggunakan gayung. 

Penyiraman bertujuan untuk menjaga kondisi tanah agar tetap basah hingga kisaran kapasitas 

lapang. Air diberikan di sekitar daerah perakaran. 

 Penyulaman dilakukan terhadap tanaman yang layu atau mati sampai tanaman berumur 

7 hari setelah tanam. Penyulaman dilakukan dengan menggunakan bibit cadangan yang telah 

disiapkan. 

 Penyiangan dilakukan untuk membersihkan gulma yang tumbuh disekitar tanaman. 

Penyiangan dilakukan setiap minggu yang dimulai setelah tanaman berumur 1 minggu setelah 

pindah tanam dengan cara manual yaitu mencabuti rumput atau tumbuhan  yang tidak 

dihendaki di sekitar tanaman. 

Pemasangan ajir dilakukan bersamaan dengan penanaman bibit tomat. Bahan ajir yang 

digunakan adalah bilahan bambu dengan panjang 1,5 meter per tanaman. Setelah tanaman 

berumur 2 minggu setelah tanam lalu diikat pada ajir dengan menggunakan tali rafia. 

Pengendalian hama dan penyakit yaitu dengan cara mekanik dan kimiawai.  

 Variabel pengamatan meliputi tinggi tanaman (cm), jumlah daun (helai), diameter 

batang (cm), jumlah batang utama, jumlah batang keseluruhan, berangkasan basah dan 

berangkasan kering.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Tanahdan Pupuk Kandang Sapi 

Tanah yang digunakan dalam penelitian adalah ordo entisol yang diambil dari lahan 

percobaan Fakultas Pertanian Universitas Mataram desa Nyurlembang Timur Kecamatan 

Narmada.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Warniati (2011) bahwa kondisi 

tanah di lokasi tersebut memiliki kandungan N-total rendah. Kenyataan ini menunjukkan 

bahwa kondisi awal tanah yang digunakan pada penelitian ini memiliki tingkat kesuburan 

yang rendah. Kandungan nitrogen yang rendah tersebut berkaitan erat dengan kandungan 

bahan organik di dalam tanah. Dengan kata lain sumber nitrogen di dalam tanah yaitu bahan 

organik. Oleh karena itu pengelolaan tanah pada kawasan tersebut sangat perlu masukan 

bahan organik dalam jumlah yang tepat. Sama halnya dengan fosfor memiliki nilai yang 

sangat rendah. Rendahnya status hara P di akibatkan oleh pola tanam yang menyebabkan 

terkurasnya hara fosfor dan masih rendahnya pengembalian bahan organik atau sisa-sisa 

tanaman pada lahan tersebut.  

Kondisi kimiawi pupuk kandang sapi yang digunakan dijelaskan pada Tabel 4.1.  

Beberapa sifat kimia pupuk kandang sapi yang dikaji adalah: (1) pH H2O,       (2) C-Organik, 

(3) N-Total, (4) Fosfor, (5) Kalium, (6) C/N rasio. Hasil selengkapnya ditampilkan pada   

Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Analisis Pupuk Kandang Sapi 

Parameter Metode  Satuan  Hasil uji 

pH H2O pH meter _ 7,08   N 

C-Organik Pengabuan % 13,34 R 

N-Total Kjeldahl % 0,61   S 

C/N ratio _ _ 21,87 T 

P2O5 Spectrophotometer % 1,33   ST 

K2O ASS % 1,41 ST 

Keterangan: Kriteria Sifat Kimia Berdasarkan Kriteri Balai Penelitian Tanah (2005).            

 N = netral, ST = sangat tinggi, S= sedang, SR = sangat rendah,R= rendah dan T = tinggi. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pH pupuk kandang sapi adalah 7,08. Nilai ini tergolong 

netral. Jones (2008) menyatakan bahwa tanaman tomat dapat tumbuh dengan baik pada 

kisaran pH 5,5-6,8.  

 Pupuk kandang sapi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kandungan C-

organik sebesar 13,34%. Menurut Balai Penelitian Tanah (2005) kandungan C-organik pada 

pupuk kandang sapi tersebut tergolong rendah.  
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Kandungan unsur hara N, P dan K dalam pupuk kandang sapi yang digunakan yaitu 

0,61% nitrogen,  1,33 % fosfor dan 1,41 % kalium. Menurut Standar Nasional Indonesia 

standar minimum unsur hara N, P dan K didalam pupuk organik yaitu Nitrogen 0,40%, Fosfor 

0,10% dan kalium 0,20%. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk kandang sapi tersebut baik 

digunakan untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara didalam tanah tanah terutama 

nitrogen.   

Rasio C dan N dalam pupuk organik menunjukkan bahwa siap tidaknya pupuk tersebut 

digunakan. Menurut Yuniwati et al., (2012) bahan organik sudah menjadi pupuk dan dapat 

digunakan untuk tanaman apabila C/N rasio < 20. Berdasarkan Tabel 1 di atas, C/N rasio 

diperoleh 21,87. Ini tergolong tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa pupuk organik yang 

digunakan belum mengalami dekomposisi dengan sempurna.  

Hasil Sidik Ragam Variabel Pertumbuhan Tanaman Tomat Pada Berbagai Dosis Pupuk 

Organik Dan Anorganik 

Berdasarkan hasil analisis ragam pada taraf 5% terhadap data hasil pengamatan, dosis 

pupuk kandang sapi (K), pupuk NPK phonska (B) serta interaksinya (KxB) tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Hasil analisis selengkapnya, ditampilkan pada Tabel  2 

berikut ini. 
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Tabel 2. Hasil Analisis Sidik Ragam Variabel Pertumbuhan Tanaman Tomat Pada Berbagai 

Dosis Pupuk Kandang Sapi Dan Pupuk NPK Phonska 

 

Variabel Pengamatan 
Perlakuan 

  K B KxB 

Tinggi tanaman 7 HST S NS S 

Tinggi tanaman 14 HST NS NS NS 

Tinggi tanaman 21 HST NS NS NS 

Tinggi tanaman 28 HST NS NS NS 

Tinggi tanaman 35 HST NS NS NS 

Tinggi tanaman 42 HST NS NS NS 

Jumlah daun 7 HST NS NS NS 

Jumlah daun 14 HST NS NS NS 

Jumlah daun 21 HST NS NS NS 

Jumlah daun 28 HST NS NS NS 

Jumlah daun 35 HST NS NS NS 

Jumlah daun 42 HST NS NS NS 

Diameter batang 2 MST NS NS NS 

Diameter batang 4 MST NS NS NS 

Diameter batang 6 MST NS NS NS 

Diameter batang 8 MST NS NS NS 

Diameter batang 10 MST NS NS NS 

Diameter batang 12 MST NS NS NS 

Jumlah batang utama NS NS NS 

Jumlah batang keseluruhan  

Berangkasan basah 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

Berangkasan kering  NS NS NS 

Keterangan: S = Signifikan, K = Dosis pupuk organik, NS = Non Signifikan, B = Dosis pupuk 

NPK KxB = Interaksi antara dosis pupuk organik dengan pupuk anorganik. 

 Pengaruh Interaksi Dosis Pupuk Organik Dan Dosis Pupuk Anorganik Terhadap 

Pertumbuhan Tanaman Tomat. 

Berdasarkan hasil analisis ragam, interaksi antara dosis pupuk kandang sapi dengan 

pupuk NPK phonska tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat umur 

7 HST hingga umur 42 HST.  

Pengaruh dosis pupuk organik terhadap parameter tinggi tanaman  

 Berdasarkan hasil analisis ragam tidak terdapat pengaruh dosis pupuk kandang sapi 

terhadap parameter tinggi tanaman tomat. Rata-rata hasil pengamatan ditampilkan pada    

Tabel 3. 



  Crop Agro  Vol.... No .... – .... 20...  

Tabel 3. Pengaruh Dosis Pupuk Kandang Sapi Terhadap Parameter Tinggi Tanaman 

Dosis Pupuk Tinggi tanaman (cm) Laju 

Kandang Sapi 7HST 

14 

HST 

21 

HST 

28 

HST 

35 

HST 

42 

HST Pertambahan 

(ton/hektar)             (cm/bulan) 

0 4,52 5,90 7,17 6,07 6,23 6,51 0,28 

10 4,44 5,63 8,39 7,10 7,04 7,41 0,51 

15 4,62 5,89 7,35 8,02 8,47 8,81 0,84 

25 4,78 6,03 5,84 6,20 6,62 6,93 0,37 

BNJ 5%               

Keterangan: Data sebelum dianalisis dilakukan transformasi data. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dosis pupuk kandang sapi tidak berpengaruh terhadap 

tinggi tanaman, sejak umur 7 HST hingga umur 42 HST. Hal ini diduga karena unsur hara 

belum tersedia dalam jumlah banyak, sehingga tanaman belum mampu menyerap unsur  hara 

secara optimal. Menurut Agustin dan Hadi (2016) menyatakan bahwa tanaman membutuhkan 

unsur hara yang tersedia untuk pertumbuhannya, jika tanaman mengalami kekurangan unsur 

hara maka pertumbuhannya akan terganggu bahkan mengakibatkan kematian .  

Walaupun hasil Analis Sidik Ragam tidak berbeda nyata namun ada kecendrungan 

hasil meningkat seiring dengan peningkatan pemberian pupuk kandang sapi hingga dosis 15 

ton /ha.  Hal ini juga terjadi pada laju pertambahan tinggi tanaman tomat. Ini mengindikasikan 

bahwa dosis optimum untuk pupuk kandang sapi yang digunakan berada di antara dosis 10-15 

ton/ha. Hal ini sejalan dengan pendekatan analisis regresi yang menunjukkan puncak laju 

pertambahan tertinggi berada pada antara kisaran dosis 10-15 ton/ha.  

Pengaruh dosis pupuk organik terhadap parameter jumlah daun  

  Berdasarkan hasil analisis ragam, tidak terdapat pengaruh  dosis pupuk kandang sapi 

terhadap parameter jumlah daun tanaman tomat. Rata-rata hasil pengamatan ditampilkan pada 

Tabel 4.  
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Tabel 4. Pengaruh Dosis Pupuk Kandang Sapi Terhadap Parameter Jumlah Daun 

Keterangan: Data sebelum dianalisis dilakukan transformasi data. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa sejalan dengan tinggi tanaman, jumlah daun tanaman 

tomat yang diteliti menunjukkan kecenderungan yang sama. Dosis pupuk kandang sapi tidak 

berpengaruh terhadap jumlah daun selama percobaan. Hal ini diduga karena kurang 

tersedianya unsur hara yang ada di dalam tanah terutama unsur hara nitrogen yang berperan 

dalam pertumbuhan vegetatif tanaman. Menurut Nyakpa dkk (1988), pembentukan daun oleh 

tanaman sangat dipengaruhi oleh ketersediaan hara nitrogen.  Walaupun hasil analisis Sidik 

Ragam menunjukkan tidak berbeda nyata namun secara keseluruhan nampak bahwa terdapat 

kecendrungan jumlah daun semakin meningkat dengan peningkatan dosis pupuk organik 

hingga dosis 15 ton /ha. Hal ini juga terjadi pada laju pertambahan. Berdasarkan pendekatan 

analisis regresi diduga bahwa laju pertambahan jumlah daun tanaman tomat berada pada 

kisaran dosis 10-15 ton/ha. 

Pengaruh dosis pupuk organik terhadap parameter diameter batang   

Berdasarkan hasil analisis ragam tidak tedapat pengaruh dosis pupuk kandang sapi 

terhadap parameter diameter batang tanaman tomat. Rata-rata hasil pengamatan ditampilkan 

pada tabel 5. 

 

 

 

 

 

Dosis Pupuk Jumlah daun Laju 

Kandang Sapi 7HST 

14 

HST 

21 

HST 

28 

HST 

35 

HST 

42 

HST pertambahan 

(ton/hektar)             (cm/bulan) 

0 2,94 3,37 3,77 3,53 3,70 4,21 0,20 

10 2,68 3,16 3,58 3,72 3,95 4,87 0,38 

15 2,79 3,23 3,85 4,34 4,55 5,17 0,47 

25 2,77 3,30 3,30 3,69 4,16 4,91 0,39 

BNJ 5% 
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Tabel 5. Pengaruh Dosis Pupuk Kandang Sapi Terhadap Parameter Diameter Batang 

Dosis 

Pupuk 
Diameter batang 

Laju 

Kandang 

Sapi 2HST 4 MST 6 MST 8 MST 10 MST 12 MST Pertambahan 

(ton/hektar)             (cm/minggu) 

0 2,08 2,11 2,09 2,17 2,29 2,30 0,05 

10 1,94 2,13 2,39 2,48 2,27 2,31 0,07 

15 1,91 2,36 2,72 2,42 2,27 2,32 0,04 

25 2,05 2,06 2,35 2,48 2,06 2,07 0,01 

BNJ 5%               

Keterangan: Data sebelum dianalisis dilakukan transformasi data. 

  Tabel 5 menunjukkan bahwa sejalan dengan tinggi tanaman dan jumlah daun, 

pertumbuhan diameter batang tomat yang diteliti menunjukkan kecendrungan yang sama. 

Dosis pupuk kandang sapi tidak memberikan pengaruh terhadap diameter batang selama 

percobaan.  

Walaupun hasil Sidik Ragam menunjukkan tidak berbeda nyata namun secara 

keseluruhan nampak bahwa terdapat kecenderungan diameter batang semakin meningkat 

dengan peningkatan dosis pupuk organik hingga dosis 15 ton /ha.  

Pengaruh dosis pupuk organik terhadap parameter jumlah batang utama, jumlah 

batang keseluruhan, berangkasan basah dan berangkasan kering  

Berdasarkan hasil analisis ragam tidak tedapat pengaruh dosis pupuk kandang sapi 

terhadap parameter jumlah batang utama, jumlah batang keseluruhan, berangkasan basah dan 

berangkasan kering tanaman tomat. Rata-rata hasil pengamatan ditampilkan pada tabel 4.6. 

Tabel 6. Pengaruh Dosis Pupuk Kandang Sapi Pada Parameter Jumlah Batang Utama, Jumlah 

Batang Keseluruhan Berangkasan Segar Basah Dan Berangksan Kering 

Dosis pupuk  

JBU JBK BB BK Kandang Sapi 

(ton/ha) 

0 1,56 2,33 8,44 3,96 

10 1,56 2,00 8,81 4,11 

15 1,44 1,78 8,51 3,95 

25 1,33 1,67 4,22 2,39 

BNJ 5%  -  - -  -    

Keterangan: Data sebelum dianalisis dilakukan transformasi data. 
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  Tabel 6 menunjukkan bahwa dosis pupuk kandang sapi tidak berpengaruh terhadap 

jumlah batang utama, jumlah batang keseluruhan, berangkasan basah dan berangkasan kering 

tanaman tomat. Walaupun hasil Sidik Ragam menunjukkan tidak berbeda nyata namun ada 

kecendrungan bahwa terjadi peningkatan jumlah batang utama hingga dosis 10 ton/ha, dan 

menurun lagi pada dosis 15 ton/ha hingga dosis 25 ton/ha. Hal ini juga sejalan dengan jumlah 

batang keseluruhan, berangkasan basah dan berangkasan kering.  

Pengaruh Dosis Pupuk Anorganik Terhadap Pertumbuhan Tanaman Tomat 

Pengaruh dosis pupuk anorganik terhadap parameter tinggi tanaman 

Dosis pupuk NPK phonska yang digunakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tanaman tomat (Tabel 4.2). Rata-rata hasil pengamatan tinggi tanaman tomat ditampilkan pada 

Tabel 7. 

Tabel 4.7. Pengaruh Dosis Pupuk NPK phonska Terhadap Parameter Tinggi Tanaman 

Dosis pupuk Tinggi tanaman (cm) Laju 

NPK 

Phonska 

7 

HST 14 HST 21 HST 28 HST 35 HST 

42 

HST Pertambahan 

(kg/ha)             (cm/minggu) 

0 4,64  5,76 6,35 6,13 6,53 6,85 0,37 

150 4,62  6,01 6,92 7,01 7,5 7,77 0,58 

300 4,50  5,81 8,29 7,39 7,24 7,63 0,54 

BNJ 5%  - -  -  -  -  -  -  

Keterangan: Data sebelum dianalisis dilakukan transformasi data. 

 Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa dosis pupuk NPK phonska yang digunakan 

tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman tomat selama pertumbuhan. Hal ini diduga karena 

unsur hara di masing-masing perlakuan belum tersedia dalam jumlah yang banyak, sehingga 

tanaman belum mampu menyerap unsur hara secara optimal. Walaupun hasil Analisis Sidik 

Ragam menunjukkan tidak berbeda nyata namun terdapat kecenderungan bahwa, tinggi 

tanaman meningkat hingga dosi 150 kg/ha, dan menurun lagi pada dosis 300 kg/ha. 

Berdasarkan pendekatan analisis regresi, ternyata diperoleh bahwa puncak laju pertumbuhan 

tertinggi berada pada dosis 150 kg/ha.  

Pengaruh Dosis Pupuk Anorganik Terhadap Parameter Jumlah Daun  
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Berdasarkan hasil analisis ragam tidak terdapat pengaruh dosis pupuk NPK phonska 

terhadap parameter jumlah daun tanaman tomat. Rata-rata hasil pengamatan ditampilkan pada 

Tabel 8. 

Tabel 8. Pengaruh Dosis Pupuk NPK Phonska Terhadap Parameter Jumlah Daun 

Dosis pupuk Jumlah daun (helai) Laju 

NPK 

Phonska 7HST 14 HST 21 HST 28 HST 35 HST 42 HST Pertambahan 

(kg/ha)             (cm/minggu) 

0 2,92 3,28 3,40 3,56 3,61 3,93 0,18 

150 2,73 3,29 3,62 3,87 4,43 5,33 0,48 

300 2,74 3,22 3,86 4,02 4,23 5,11 0,43 

BNJ 5% -  -  -  -  -  -            - 

Keterangan: Data sebelum dianalisis dilakukan transformasi data 

Tabel 8 menunjukkan bahwa sejalan dengan tinggi tanaman, pertumbuhan jumlah daun 

menunjukkan kecenderungan yang sama. Jumlah daun juga tidak dipengaruhi oleh perlakuan 

dosis pupuk NPK phonska sejak umur 7 HST hingga umur 42 HST. Hal ini diduga kurang 

tersedianya unsur hara yang ada di dalam tanah terutama unsur hara Nitrogen. Menurut 

Wijaya (2008) bahwa unsur hara Nitrogen berpengaruh terhadap pembentukan daun dengan 

helaian yang kebih luas dan kandungan klorofil yang lebih tinggi, sehingga mampu 

menghasilkan karbohidrat yang banyak untuk pertumbuhan vegetatif tanaman.  

 Walaupun hasil analisis Sidik Ragam menunjukkan tidak berbeda nyata  namun, 

terdapat kecenderungan bahwa, jumlah daun meningkat hingga dosis 150 kg/ha, dan menurun 

lagi pada dosis 300 kg/ha. Hal ini diduga karena pada dosis 150 kg/ha mampu memperlihatkan 

pengaruh dibandingkan dengan dosis 300 kg/ha.  Berdasarkan pendekatan analisis regresi, 

ternyata diperoleh bahwa puncak laju pertambahan jumlah daun tertinggi berada pada dosis 

150 kg/ha.  

Pengaruh dosis pupuk anorganik terhadap parameter diameter batang  

Berdasarkan hasil analisis ragam tidak terdapat pengaruh dosis pupuk NPK phonska 

terhadap parameter diameter batang tanaman tomat. Rata-rata hasil pengamatan ditampilkan 

pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Pengaruh Dosis Pupuk NPK PhonskaTerhadap Parameter Diameter Batang 

Dosis pupuk Diameter Batang (cm) Laju 

NPK 

Phonska 7HST 14 HST 21 HST 28 HST 35 HST 42 HST Pertambahan 

(kg/ha)             (cm/minggu) 

0 1,91 2,02 2,19 2,15 2,05 2,09 -0.02 

150 2,03 2,16 2,49 2,64 2,31 2,34 0,06 

300 2,04 2,32 2,47 2,37 2,31 2,32 0,04 

BNJ 5% -  -  -  -  -  -            - 

Keterangan: Data sebelum dianalisis dilakukan transformasi data 

Berdasarkan Tabel 4. 9 dapat dilihat bahwa, sejalan dengan tinggi tanaman dan jumah 

daun, pertumbuhan diameter batang juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Diameter 

batang tidak dipengaruhi oleh perlakuan dosis pupuk NPK phonska selama percobaan. Hal ini 

diduga bahwa kandungan unsur hara pupuk NPK phonska belum mampu mendukung proses 

fisiologis tanaman seperti fotosintesis sehingga, pemanfaatan unsur hara kurang efisien. 

Menurut Sarwono (1995). 

Walaupun hasil analisis Sidik Ragam menunjukkan tidak berbeda nyata namun 

terdapat kecenderungan bahwa tinggi tanaman meningkat hingga dosis 150 kg/ha dan 

menurun lagi pada dosis 300 kg/ha. Diameter batang berkaitan dengan tinggi tanaman, dimana 

semakin tinggi suatu tanaman maka ukuran diameter batang semakin besar. Berdasarkan 

pendekatan analisis regresi, ternyata diperoleh puncak laju pertambahan diameter batang 

tertinggi berada pada dosis  150 kg/ha. 

Pengaruh Dosis Pupuk Anorganik Terhadap Parameter jumlah batang utama, jumlah 

batang keseluruhan, berangkasan basah dan berangkasan kering. 

Berdasarkan hasil analisis ragam tidak terdapat pengaruh dosis pupuk NPK phonska 

terhadap parameter jumlah batang utama, jumlah batang keseluruhan, berangkasan basah dan 

berangkasan kering tanaman tomat. Rata-rata hasil pengamatan ditampilkan pada tabel 10. 
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Tabel 10. Pengaruh Dosis Pupuk NPK Phonska Terhadap Parameter Jumlah Batang 

Utama,Jumlah Batang Keseluruhan, Berangkasan Basah Dan Berangkasan Kering 

Dosis pupuk  

JBU JBK BB BK NPK phonska 

(kg/ha) 

0 1,42 2,00 7,59 3,6 

150 1,50 2,00 7,13 3,42 

300 1,50 1.83 7,75 3,79 

BN 5%   - -  -  -              - 

Keterangan: Data sebelum dianalisis dilakukan transformasi data. 

 Tabel 10 menunjukkan bahwa dosis pupuk NPK phonska yang digunakan tidak 

berpengaruh terhadap jumlah batang utama, jumlah batang keseluruhan, berangkasan basah 

dan berangkasan kering tanaman tomat. Hal ini diduga bahwa serapan hara belum optimal 

pada bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun. 

Walaupun hasil Sidik Ragam menunjukkan tidak berbeda nyata namun, terdapat 

kecendrungan bahwa, jumlah batang utama, jumlah batang keseluruhan berangkasan basah 

dan berangkasan kering meningkat hingga dosis 300 kg/ha. Ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi dosis pupuk anorganik semakin banyak jumlah batang utama, jumah batang 

keseluruhan, semakin berat berangkasan basah dan berangkasan kering. Berdasarkan 

pendekatan analisis regresi, ternyata didapat puncak laju pertambahan tertinggi berada pada 

dosis 300 kg/ha. 

BAB V PENUTUP 

Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan adalah dosis pupuk organik dan 

anorganik serta interaksinya tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman 

tomat. Namun terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi dosis yang diberikan semakin 

tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, jumlah batang utama, jumlah batang 

keseluruhan, berangkasan basah dan berangkasan kering.  
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5.2. Saran   

 Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat di sarankan bahwa: 

1. Jika menggunakan pupuk kandang hendaknya dipastikan pupuknya sudah siap 

digunakan dengan ciri morfologi warna hitam kecoklatan,  tekstur homogen, tidak 

berbau dan C/N rendah 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan kisaran dosis pupuk organik 25 

ton/ha dan dosis pupuk anorganik 300 kg/ha.  
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