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ABSTRAK 

 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan saat pemberian 

Green Booster terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kentang yang  dibudidayakan di dataran 

medium telah dilakukan pada bulan April sampai dengan Juli 2017 dilahan sawah UPB Balai 

Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Desa Santong Kecamatan Kayangan Lombok 

Utara. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 

dua faktor yaitu konsentrasi pupuk Green Booster (1 g/L, 2 g/L dan 3 g/L) dan saat pemberian 

pupuk Green Booster (2 mst, 3 mst dan 4 mst). Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan 

analisis sidik ragam pada taraf 5% dan diuji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 

pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi dan saat pemberian pupuk 

Green Booster tidak berpengaruh nyata terhadap parameter pertumbuhan dan parameter hasil. 

Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh interaksi antara konsentrasi pupuk dan saat 

pemberian yaitu pada parameter hasil persentase umbi kecil dan persentase umbi besar. 
 

Kata kunci: konsentrasi Green Booster, saat pemberian Green Booster, kentang, dataran 

medium 
 
[ 

ABSTRACT 

An experiment to determine the effects of concentration and the time application of Green 

Booster on the growth and yield of potato cultivated on the medium plains was conducted in 

April to July 2017 at Seed Production House for Food and Horticultural Crops in Santong 

Village, Kayangan Sub district, North Lombok. The experiment was carried out based on a 

Randomized Block Design consisting of two factors, namely Green Booster concentration (1 g/L, 

2 g/L and 3 g/L) and time of Green Booster application (2 mst, 3 mst, and 4 mst)  and the data 

were analysed  using analysis of variance at 5% significant level and further tested using the 

Honestly Significant Difference (BNJ) Test at the same significant level of. The results of the 

study showed that the concentration and time of Green Booster application did not have 

significant effect on either growth parameters and yield parameters. The results of the analysis 

showed that there was an interaction betwen fertilizer concentration and time of application on 

the parameters of the precentage of small tubers and the precentage of big tubers. 

 

Keywords: concentration of Green Booster, the time application of Green Booster, potato, 

medium plains 
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PENDAHULUAN 

 

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang 

dijadikan  sebagai penunjang program diversifikasi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi 

masyarakat. Dalam 100 g umbi, terkandung 2 g protein, 0,1 g lemak, 19,1 g karbohidrat, 11 mg 

kalsium, 50 mg fosfor, 0,7 mg besi, 0,3 g serat, 0,09 mg vitamin B1, 16 mg vitamin C dan 83  

kalori (Idawati,2012). Produksi kentang relatif tidak mengalami peningkatan secara nyata dari 

tahun 2011 – 2015, yaitu berkisar antara 955,49 sampai  1.219,27 ton. Begitu pula dengan 

produktifitasnya yang masih relatif rendah, yaitu berkisar antara 15,96 sampai 18,20 ton/ha  

(Badan Pusat Statistik, 2016). Di Eropa produktifitas kentang mencapai 25 ton/ha, sedangkan 

hasil kentang di Indonesia masih sangat rendah yaitu rata-rata 9,4 ton/ha, terutama di NTB 

khususnya Sembalun hasil tanaman kentang berkisar antara 18.937 kg/ha. Rendahnya 

produktifitas tanaman kentang disebabkan beberapa kendala, diantaranya yaitu rendahnya 

kualitas dan kuantitas bibit kentang yang merupakan perhatian utama dalam usaha peningkatan 

produksi kentang di Indonesia, teknik budidaya yang masih konvensional dan di Indonesia 

daerah yang sesuai untuk penanaman kentang terdapat di dataran-dataran tinggi yang luasnya 

terbatas (Aulia 2014, Cahyono 1996). 

Di pulau Lombok dataran tinggi hanya terdapat di Sembalun dan saat ini di Sembalun 

telah banyak terjadi alih fungsi lahan menjadi pemukiman penduduk (Anonim, 2013). Hal 

tersebut berdampak terhadap berkurangnya area penanaman untuk tanaman kentang. Oleh sebab 

itu, salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 

mengembangkan kentang di dataran medium yang memiliki ketinggian 300 sampai 700 meter di 

atas permukaan laut  (m dpl) (Adimihardja, 2008). Penanaman kentang yang dilakukan di 

dataran medium akan dihadapkan dengan masalah suhu yang tinggi, suhu tinggi merupakan 

faktor utama yang menjadi penghambat dalam pembentukan umbi. Hal lain yang menjadi 

penghambat adalah terjadinya perubahan iklim secara global, yaitu dengan terjadinya 

peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan yang menyebabkan kejadian ekstrim dan 

berpengaruh terhadap perkembangan tanaman kentang (Setiawati et al. 2009). Untuk mengatasi 

masalah tersebut, tindakan yang harus dilakukan ialah menanam kentang di dataran medium 

dengan menggunakan varietas kentang yang toleran terhadap suhu tinggi serta dengan dukungan 

teknologi sehingga tanaman kentang dapat tumbuh secara optimum. 
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Upaya peningkatan produksi tanaman tidak lepas dari pengaruh pupuk yang diberikan, 

dan tanaman kentang merupakan tanaman yang responsif terhadap pemupukan. Tanaman 

kentang dalam siklus hidupnya membutuhkan sekitar 100  – 150 kg N/ha, 100 – 150 kg P2O5/ha, 

dan 150 kg K2O/ha (Rahayu, 2000). Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan upaya 

perlakuan pemupukan melalui daun untuk meningkatkan hasil produksi kentang, jenis pupuk 

yang di gunakan yaitu pupuk Green Booster. Pupuk ini dapat diberikan pada tanaman melalui 

akar maupun daun. Berdasarkan hasil uraian di atas maka diperlukan upaya dalam melakukan 

peningkatan produksi kentang baik di dataran tinggi maupun di dataran medium. 

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang bertujuan untuk mengetahui adanya 

pengaruh konsentrasi dan saat pemberian  Green Booster terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kentang yang telah dibudidayakan di dataran medium. 

METODE PENELITIAN 

Percobaan dilaksanakan pada bulan April  sampai dengan Juli 2017 di lahan sawah UPB 

Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Desa Santong Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dengan menggunakan 2 faktor perlakuan  dan 4 ulangan. Faktor pertama 

yaitu konsentrasi Green Booster yang terdiri dari 4 aras yaitu K0 = 0 g/L K1 = 1 g/L, K2 = 2 g/L, 

K3 = 3 g/L. Faktor kedua yaitu saat penyemprotan yang terdiri dari 3 aras yaitu T1 = 2 mst, T2 = 

3 mst, T3 = 4 mst dikombinasikan sehingga didapatkan 12 kombinasi perlakuan yaitu (K0T1), 

(K1T1), (K2T1), (K3T1), (K0T2), (K1T2), (K2T2), (K3T2), (K0T3), (K1T3), (K2T3), (K3T3) 

dengan tiga kali ulangan pada masing-masing perlakuan sehingga didapatkan 36 unit perlakuan. 

Lahan  tempat percobaan dibajak menggunakan traktor, dengan interval satu minggu 

sekali. Dibuat petak dengan ukuran 210 x 150 cm, jarak antar petak didalam blok 30 cm, tinggi 

petak 20 cm, jarak antar blok 70 cm, jarak tanaman dalam baris yaitu 70 x 30 cm. Pemasangan 

mulsa dilakukan sesuai dengan ukuran petak dan mulsa yang digunakan yaitu mulsa hitam perak, 

setelah itu dilubangi menggunakan kaleng yang dipanasi. Benih yang digunakan yaitu              

G0 varietas Granola dengan berat 25 – 30 g memiliki ukuran dan warna yang seragam kemudian 

ditanam dengan kedalaman lubang tanam 4 cm. 

  Pemupukan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pertama pemupukan dasar  dilakukan pada 

saat bibit kentang belum ditanam, jenis pupuk yang digunakan yaitu NPK Phonska (15:15:15) 
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240 kg/ha, SP36 300 kg/ha, Fertigrow 1000 kg/ha dengan kandungan unsur c-organik, asam 

alginate dan vaksin alami. Pupuk susulan diberikan pada saat tanaman berumur 4 mst dengan 

jenis pupuk yang diberikan yaitu NPK Phonska 360 kg/ha KCl 300 kg/ha. Sedangkan pupuk  

Green Booster diberikan pada saat tanaman berumur 2 minggu setelah tanam (mst), 3 minggu 

setelah tanam(mst)  dan 4 minggu setelah tanam (mst) dengan konsetrasi 1, 2, dan 3 g/L. 

   Pengairan dilakukan satu minggu sekali. Apabila kondisi tanah dalam keadaan lembab 

maka pengairan tidak dilakukan, pengairan dihentikan dua minggu sebelum dilakukan 

pemanenan untuk mempermudah  melakukan pencabutan tanaman kentang. Penyiangan dan 

pembumbunan dilakukan satu kali seminggu. Penyiangan lebih sering dilakukan apabila populasi 

gulma tumbuh dengan cepat dan mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Sedangkan 

Pembubunan dilakukan untuk merangsang pembentukan akar-akar baru dan membantu 

perkembangan umbi. 

Terdapat berbagai macam hama dan penyakit yang menyerang tanaman kentang. Ulat 

tanah, menyerang umbi kentang pada fase tanam. Oleh karena itu pada saat penanaman diberikan 

Marshal 3G berbahan aktif Karbosulfan 3 % dengan dosis 5 kg/ha. Pemberian Marshal 

bersamaan dengan pemberian pupuk dasar. Kutu daun, menyerang tanaman pada fase vegetatif 

hingga generatif. Kutu daun  mulai menyerang ketika tanaman mulai tumbuh daun. Untuk 

mengendalikannya digunakan pestisida kontak yaitu Decis 200 EC berbahan aktif Deltametrin 

25 g/L dengan dosis 1 ml/L yang diberikan setiap satu minggu sekali. Jamur, biasanya 

menyerang tanaman kentang mulai dari fase  pertumbuhan hingga menjelang panen. Untuk 

mengendalikannya  digunakan fungisida kontak Revus 80 SC berbahan aktif Mandipropamid 80 

g/L dengan dosis 1 ml/L dan fungisida sistemik Victory 80 WP berbahan aktif Simoksanil 8 % 

dan Mankozeb 64 %, berbentuk bubuk sehingga terlebih dahulu perlu dicairkan, dosis yang 

diberikan adalah 2 g/L. Fungisida ini diberikan pada saat tanaman berumur 4 mst sampai 

menjelang panen. 

Tanaman sampel yang diamati sebanyak  20% dari semua populasi tanaman yaitu 

sebanyak 3 tanaman dari 15 tanaman yang ada dalam satu petak, diambil secara acak. 

Dalam percobaan ini terdapat dua parameter yang diamati yaitu parameter pertumbuhan dan 

hasil. Parameter pertumbuhan diukur menggunakan penggaris dengan ketelitian 0,1 mm 

(0,01cm) yaitu  meliputi tinggi tanaman, tutupan kanopi. Berat basah danberat kering ditimbang 

menggunakan timbangan analitik (Fujitsu; CV Gajah Mas Sakti) dengan ketelitian 0,01 mg dan 
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untuk mengetahui berat kering tanaman yaitu dengan cara tanaman dipotong-potong lalu 

dimasukkan kedalam amplop kemudian dioven dengan suhu 70 
0
C. Sedangkan parameter hasil 

meliputi jumlah umbi per tanaman, berat per umbi, berat umbi per tanaman, berat umbi per 

petak, persentase umbi kecil, umbi sedang dan umbi besar ditimbang menggunakan timbangan 

digital (Camry; UD Prima Jaya Alkes) dengan ketelitian 0,01 g. Data yang diperoleh dianalisa 

menggunakan analisis sidik ragam atau uji F pada taraf 5% untuk mengetahui interaksi diantara 

perlakuan dan terdapat beda nyata maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada 

taraf 5%. 

Panen dilakukansaat tanaman berumur 70 hari setelah tanam. Kriteria kentang siap panen 

daun tanaman sudah menguning, batang tanaman mulai mengering dan untuk mengetahui umbi 

siap panen adalah dengan membongkar tanah di sekitar umbi, kulit umbi tidak terkelupas maka 

umbi sudah siap panen. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 4.1. Hasil Anova (Analysis of Variance) Pengaruh Konsentrasi dan Saat Pemberian 

GreenBooster terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kentang (Solanum 

tuberosum L.) yang dibudidayakan di Dataran Medium 

No. Parameter Pengamatan 

 Perlakuan 

Blok  Konsentrasi 

Pupuk (K) 

Saat 

Pemberian (T) 

Interaksi 

Perlakuan 

(KxT) 

Parameter pertumbuhan      

1. Laju pertambahan tinggi 

tanaman (cm) 

S NS NS NS 

2. Laju pertambahan tutupan 

kanopi (cm) 

S NS NS NS 

3. Berat basah (g) NS NS NS NS 

4. Berat kering (g) NS NS  NS NS 

Parameter hasil     

1. Jumlah umbi per tanaman NS NS NS NS 

2. Berat per umbi tanaman  (g) NS NS NS NS 

3. Berat umbi per tanaman (g) NS NS NS NS 

4. Berat umbi per petak (g) NS NS NS NS 

5. Persentase umbi kecil (%) NS NS NS S 

6. Persentase umbi sedang (%) NS NS NS NS 

7. Persentase umbi besar (%) NS NS NS S 

Keterangan : S= Signifikan, NS= Non-Signifikan. Pengamatan untuk variabel tinggi tanaman  dan  luas  kanopi 

dilakukan setiap satu minggu sekali pada umur tanaman 3, 4, 5 dan 6 minggu setelah tanam 

Hasil analisis menunjukkan blok tidak berpengaruh nyata terhadap parameter 

pengamatan kecuali pada parameter laju pertambahan tinggi tanaman dan tutupan  kanopi 

tanaman. Hal tersebut diduga adanya variasi kondisi lingkungan antar blok namun faktor tersebut 

tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kentang, Sastrosupadi (2000) 

menyatakan bahwa dua atau lebih faktor dikatakan berinteraksi apabila taraf salah satu faktor 

tersebut memberikan pengaruh yang berbeda dengan faktor lainnya. Konsentrasi pupuk dan saat 

pemberian tidak berpengaruh nyata terhadap parameter pertumbuhan dan parameter hasil 

tanaman kentang. Begitu pulainteraksi perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap parameter 

pertumbuhan akan tetapi berpengaruh nyata terhadap parameter  hasil pada persentase umbi kecil 

dan persentase umbi besar. 
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Parameter Pertumbuhan  

4.1.1 Laju Pertambahan Tinggi, Laju Pertambahan Tutupan Luas Kanopi, Berat Basah dan Berat 

Kering Tanaman Kentang 

Tabel 4.2. Nilai Rerata Laju Pertambahan Tinggi, Laju Pertambahan Tutupan Kanopi 

(cm/minggu), Berat Basah dan Berat Kering Tanaman Kentang  pada Pemberian 

Pupuk Green Booster dengan Konsentrasi dan Saat Pemberian yang Berbeda 

Perlakuan 

Laju 

Pertambahan 

Tinggi 

Tanaman 

Kentang 

(cm/minggu) 

Laju 

Pertambahan 

Tutupan Kanopi 

Tanaman 

Kentang 

(cm/minggu) 

Berat Basah 

Tanaman 

Kentang (g) 

Berat 

Kering 

Tanaman 

Kentang (g) 

T1 (2 mst) 5,91  217,47  79,22  15,69  

T2 (3 mst) 5,06  190,19  79,67  15,97  

T3 (4 mst) 5,53  187,61  81,89  14,24  

BNJ 5% - - - - 

K0 (kontrol) 5,05  173,57  77,70  14,68  

K1 (1 g/L) 4,72  147,12  87,67  16,80  

K2 (2 g/L) 6,20  240,47  77,85  12,79  

K3 (3 g/L) 6,04  232,53  77,81  16,94  

BNJ 5% - - - - 
Keterangan : T1: saat pemberian 2 mst, T2: saat pemberian 3 mst, T3: saat pemberian 4 mst, K0: kontrol, 

K1:konsentrasi 1 g/L, K2: konsentrasi 2 g/L, K3: konsentrasi 3 g/L 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa laju pertambahan tinggi pada perlakuan (2 mst) 

menghasilkan angka yang lebih tinggi dari perlakuan yang lain sedangkan pada perlakuan 

konsentrasi pupuk, pemberian Green Booster (2 g/L) menghasilkan laju pertambahan tinggi 

tanaman lebih tinggi dari pada perlakuan (kontrol), (1 g/L), dan (3 g/L). Laju pertambahan 

tutupan  kanopi pada perlakuan (2 mst) cenderung lebih tinggi dari pada yang diperoleh dari 

perlakuan (3 mst) dan (4 mst), sedangkan untuk perlakuan konsentrasi pupuk, pemberian Green 

Booster (2 g/L) cenderung menunjukkan angka yang lebih tinggi dari perlakuan yang lain. Hal 

tersebut diduga unsur hara yang ada dalam pupuk Green Booster (2 g/L) yang diberikan diserap 

tanaman serta kondisi lingkungan pada saat pemberian tidak terjadi hujan, sehingga pupuk yang 

diberikan tidak hilang melainkan diserap tanaman dengan baik. 

Perlakuan pemberian Green Booster (4 mst) menghasilkan berat basah lebih tinggi dari 

perlakuan (2 mst) dan (3 mst) sedangkan untuk perlakuan konsentrasi pupuk Green Booster 

perlakuan dengan konsentrasi (1 g/L) menghasilkan berat basah lebih tinggi dari perlakuan 
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konsentrasi (kontrol), (2 g/L), dan (3 g/L). Perlakuan pemberian Green Booster (3 mst) 

menghasilkan berat kering  lebih tinggi dari perlakuan (2 mst) dan (4 mst) sedangkan pada 

perlakuan konsentrasi (3 g/L) menghasilkan angka yang lebih tinggi dari perlakuan (kontrol),       

(1 g/L), dan (2 g/L). Hal ini diduga karena pada saat pengambilan sampel tanaman kandungan air 

pada perlakuan pemberian Green Booster (4 mst) lebih tinggi dibandingkan  (3 mst). Berat basah 

tanaman pada perlakuan pupuk Green  Booster (1 g/L) yang diberikan cenderung lebih tinggi 

dari perlakuan (kontrol), (2 g/L), dan (3 g/L). Sedangkan berat kering tanaman dengan 

konsentrasi pupuk Green  Booster (3 g/L) cenderung lebih tinggi. Hal ini diduga karena 

kandungan air yang ada dalam tanaman dengan perlakuan pupuk Green Booster (1 g/L) 

cenderung lebih tinggi dibanding perlakuan lainnya, diduga tanaman tersebut juga memiliki 

biomassa yang lebih banyak  karena hasil fotosintesisnya cenderung lebih baik sehingga berat 

keringnya lebih tinggi. Menurut Sitompul & Guritno (1995), biomassa suatu tanaman  meliputi 

seluruh bagian bahan makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis, serapan hara, dan unsur 

hara.  

Tabel 4.3. Nilai Rerata Laju Pertambahan Tinggi, Laju Pertambahan Tutupan Kanopi 

(cm/minggu), Berat Basah dan Berat Kering Tanaman Kentang (g) pada Interaksi 

Pupuk Green Booster dengan Konsentrasi dan Saat Pemberian yang Berbeda 

Perlakuan 

Laju 

Pertambahan 

Tinggi 

Tanaman 

(cm/minggu) 

Laju Pertambahan 

Tutupan Kanopi 

Tanaman 

(cm/minggu) 

Berat Basah 

Tanaman Kentang 

(g) 

Berat Kering 

Tanaman 

Kentang (g) 

K0T1 5,35  (1,07)  172,76  (50,82)  67,11 (30,19)     18,78 (2,38)  

K1T1 5,20 (0,46)  175,27 (16,92)  87,44 (16,82)  14,66 (1,82)  

K2T1 6,61 (0,36)  275,78 (75,02)  67,11   (8,63  )    13,10 (2,23)  

K3T1 6,48 (1,27)  246,08  (92,42)  95,22    (22,52)  16,24 (4,99)  

K0T2 4,20 (0,80)  165,46  (56,35)  78,00   (22,84)     10,48 (1,32)  

K1T2 4,60 (0,31)  139,13  (74,76)  100,33    (26,42)  20,09 (7,09)  

K2T2 5,77 (0,56)  205,73  (83,98)  69,89   (11,34)     10,16 (2,87)  

K3T2 5,67 (0,94)  240,11  (62,07)  70,44 (13,35)  23,16 (5,86)  

K0T3 5,60 (0,39)  182,50  (52,56)  88,00   (25,17)     14,78 (3,41)  

K1T3 4,35 (0,78)  126,96  (59,68)  75,22   (30,51)    15,66 (1,12)  

K2T3 6,21 (0,84)  239,89  (41,78)  96,56   (10,70)     15,10 (0,97)  

K3T3 5,96 (0,44)  211,41  (47,29)  67,80   (17,13)     11,43 (4,22)  

BNJ 5% - -  - - 

Keterangan:K0:kontrol, K1: konsentrasi 1 g/L, K2:konsentrasi 2 g/L, K3:konsentrasi 3 g/L, T1: saat pemberian 2 

mst, T2: saat pemberian 3 mst, T3:saat pemberian 4 mst. Angka yang ada didalam kurung adalah 

standar eror (SE) dari rata-rata laju pertambahan tinggi dan laju pertambahan tutupan   kanopi tanaman 

kentang 
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Laju pertambahan tinggi dan laju pertambahan tutupan kanopi cenderung lebih tinggi. 

Tabel 4.3 menunjukkan perlakuan pupuk Green Booster dan saat pemberian K2T1. Dari 

fenomena ini dapat dijelaskan bahwa pemberian pupuk dengan konsentrasi yang lebih tinggi 

akan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dibandingkan dengan 

konsentrasi yang lain. Pertumbuhan tanaman kentang juga sangat dipengaruhi oleh ketinggian 

tempat yang sangat erat hubungannya dengan suhu. Pada suhu yang tinggi diduga pertumbuhan 

tanaman di atas tanah (pucuk) lebih cepat sehingga mengurangi pertumbuhan di bawah tanah 

(umbi). Tanaman kentang dapat  tumbuh pada lingkungan dengan suhu yaitu 15 – 22
O
C, sinar 

matahari yang cukup, dan kelembaban udara antara 80 – 90% (Sunarjono, 1975). Suhu di dataran 

medium lebih tinggi dibandingkan suhu di dataran tinggi, sehingga kondisi inilah yang 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman kentang di dataran medium. Meskipun demikian saat  

pemberian pupuk Green Booster (2 mst) cenderung memberikan hasil pertumbuhan yang cukup 

baik di dataran medium, namun tanaman kentang varietas Granola dapat tumbuh tinggi hingga 

60 – 70 cm di dataran tinggi (SK Mentan No. 444/KPTS/TP 240/6/1993), akan tetapi varietas 

Granola hanya dapat tumbuh tinggi 12 – 19 cm di dataran medium. Menurut Allard (1989) 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman kentang  sangat ditentukan oleh interaksi antara faktor 

lingkungan dan genetik. Salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh adalah ketersediaan 

unsur hara. 

Berat basah pada perlakuan konsentrasi dan saat pemberian  K1T2 cenderung lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan lainnya. Sedangkan berat kering pada perlakuan konsentrasi dan saat 

pemberian  K3T2 cenderung lebih tinggi. Hal ini diduga penyerapan unsur hara yang diberikan 

dengan konsentrasi yang  berbeda-beda akibat dari proses fotosintesis dan kemampuan tanaman 

dalam menyerap unsur hara yang tersedia. Berat basah tanaman merupakan berat awal tanaman, 

dimana sebagian besar organ-organ tanaman tersebut masih mengandung banyak  kadar air.  

Berat kering merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk menggambarkan 

dan mempelajari pertumbuhan tanaman. Paelongan et al. (2004) menyatakan bahwa untuk 

mengetahui hasil proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman dapat dilakukan dengan 

menentukan berat kering yang dihasilkan oleh tanaman serta  pertambahan ukuran bagian-bagian 

tanaman yang mengakibatkan bertambahnya biomassa tanaman dalam hal ini merupakan berat 

kering tanaman itu sendiri. 
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Parameter Hasil Tanaman Kentang 

4.2.1 Jumlah Umbi Per Tanaman,Berta Per Umbi, Berat Umbi Per Tanaman dan Berat Umbi Per 

Petak Tanaman Kentang 

Tabel 4.4. Nilai Rerata Jumlah Umbi, Berat Per Umbi, Berat Umbi Per Tanaman dan  Berat 

Umbi Per Petak Tanaman Kentang pada Pemberian Pupuk Green Booster dengan 

Konsentrasi dan Saat Pemberian yang Berbeda 

Perlakuan 

Jumlah Umbi 

Tanaman 

Kentang 

(umbi/tanaman) 

Berat Per Umbi 

Tanaman 

Kentang 

(g/umbi) 

Berat Umbi 

Per Tanaman 

Kentang 

(g/tanaman) 

Berat Umbi 

Per Petak 

Tanaman 

Kentang 

(g/petak) 

T1 (2 mst) 6,94  26,05  182,95   2744,23  

T2 (3 mst) 7,00  22,53  125,38   1880,68  

T3 (4 mst) 5,11  18,63  113,42    1701,32  

BNJ 5% - - - - 

K0 (kontrol) 6,78  21,30  129,72   1945,75  

K1 (1 g/L) 6,30  19,88  135,71   2035,65  

K2 (2 g/L) 5,48  25,39  125,02   1875,33  

K3 (3 g/L) 6,85  23,04  171,88   2578,25  

BNJ 5% - - - - 

Keterangan : T1: saat pemberian 2 mst, T2: saat pemberian 3 mst, T3: saat pemberian 4 mst, K0: kontrol, K1: 

konsentrasi 1 g/L, K2: konsentrasi 2 g/L, K3:konsentrasi 3 g/L 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah umbi  pada perlakuan pupuk Green Booster              

(3 mst) menunjukkan angka yang lebih tinggi dari perlakuan (2 mst) dan (4 mst). Sedangkan 

pada perlakuan konsentrasi pupuk, pemberian Green Booster  (3 g/L) menghasilkan angka yang 

lebih tinggi dari perlakuan (kontrol), (1 g/L), dan (2 g/L). Berat per umbi pada perlakuan (2 mst) 

menunjukkan angka yang lebih tinggi dari perlakuan yang lain sedangkan pada perlakuan 

konsentrasi pupuk, pemberian Green Booster (2 g/L) menghasilkan angka yang lebih tinggi dari 

perlakuan  (kontrol), (1 g/L), dan (3 g/L). Perlakuan pemberian pupuk Green Booster  (2 mst) 

menghasilkan berat umbi per tanaman lebih tinggi dari perlakuan (3 mst) dan (4 mst),  sedangkan 

untuk perlakuan konsentrasi pupuk, pemberian Green Booster (3 g/L) menghasilkan angka yang 

lebih tinggi dari perlakuan yang lain. Perlakuan pupuk Green Booster (2 mst) menghasilkan 

berat umbi per petak lebih tinggi dari perlakuan yang lain sedangkan pada perlakuan konsentrasi 

pupuk, pemberian Green Booster (3 g/L) menunjukkan angka yang lebih tinggi dari perlakuan 

(kontrol), (1 g/L), dan (2 g/L). Hal tersebut sejalan dengan laju pertambahan tinggi dan laju 

pertambahan tutupan kanopi tanaman kentang (Tabel 4.2) yang menunjukkan bahwa saat 
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pemberian pupuk Green Booster (2 mst) memiliki pertumbuhan yang cukup baik dari perlakuan 

(3 mst) dan (4 mst).  

Tabel 4.5. Nilai Rerata Jumlah Umbi Tanaman Kentang, Berat Per Umbi, Berat Umbi Per 

Tanaman  dan Berat Per Petak Tanaman Kentang pada Interaksi Pupuk Green 

Booster dengan Konsentrasi dan Saat Pemberian yang Berbeda 

Perlakuan 

Jumlah Umbi 

Tanaman 

Kentang 

(umbi/tanaman) 

Berat Per 

Umbi 

Tanaman 

Kentang 

(g/umbi) 

Berat Umbi Per 

Tanaman Kentang 

(g/tanaman) 

Berat Umbi Per Petak 

tanaman Kentang 

(g/petak) 

K0T1 7,33 (2,84)  25,50 (8,18)  172,54 (0,00)    2588,14 (892,80)   

K1T1 6,56 (0,59)  25,74 (4,98)  172,63 (42,06) 2589,39    (630,93) 

K2T1 5,79 (1,18)  16,84 (1,81)  94,91 (16,28)    1423,60    (244,16) 

K3T1 8,11 (0,59)  36,14 (3,81)  291,72 (32,64) 4375,74 (489,52)   

K0T2 6,22 (0,95)  18,85 (6,66)  77,81 (10,64)    1167,12    (159,65) 

K1T2 7,56 (3,89)  16,89 (4,28)  150,64 (100,22) 2259,57 (1503,26) 

K2T2 6,22 (0,89)  21,31 (3,43)  126,48 (5,49)     1897,27 (82,35)    

K3T2 8,00 (1,02)  17,46 (3,85)  146,58 (46,66)   2198,77 (699,90)   

K0T3 6,79 (1,09)  19,56 (4,16)  138,80 (47,97)   2081,99 (719,61)   

K1T3 4,78 (0,55)  17,02 (2,59)  83,87 (20,19) 1257,98 (302,84)   

K2T3 4,44 (1,11)  38,01 (7,16)  153,67 (42,63)   2305,09 (639,37)   

K3T3 4,44 (1,94)  15,54 (2,16)  77,35 (41,92)     1160,22    (628,74) 

BNJ 5% - - - - 

Keterangan: K0:kontrol, K1: konsentrasi 1 g/L, K2:konsentrasi 2 g/L, K3: konsentrasi 3 g/L, T1: saat pemberian 2 

mst, T2: saat pemberian3 mst, T3: saat pemberian 4 mst. Angka yang ada didalam kurung adalah 

standar eror (SE) dari rata-rata jumlah umbi dan berat per umbi tanaman kentang 

 

Tabel 4.5 menunjukkan tidak terdapat interaksi antara saat pemberian dan konsentrasi 

pupuk Green Booster yang diberikan, akan tetapi perlakuan antara saat pemberian dan 

konsentrasi pupuk Green Booster K3T1 yang diberikan pada tanaman  cenderung memberikan 

hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan berat per umbi 

cenderung lebih tinggi pada interaksi perlakuan pupuk Green Booster K2T3. Tidak terdapat 

interaksi antara konsentrasi pupuk  dan saat pemberian pupuk Green Booster terhadap parameter 

hasil tanaman yaitu berat umbi per tanaman dan berat umbi per petak, akan tetapi interaksi pada 

konsentrasi pupuk dan saat pemberian pupuk Green Booster K3T1 yang diberikan pada  tanaman 

cenderung memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan interaksi perlakuan lainnya.  
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4.2.3 Persentase Umbi Kecil, Umbi, Sedang, dan Umbi Besar Tanaman Kentang 

Tabel 4.6. Persentase Umbi Kecil, Umbi Sedang, dan Umbi Besar Tanaman Kentang (%) pada 

Pemberian Pupuk Green Booster dengan Konsentrasi dan Saat Pemberian yang 

Berbeda 

Perlakuan 

Persentase Umbi 

Kecil Tanaman 

Kentang (%) 

Persentase Umbi 

Sedang Umbi 

Tanaman Kentang 

(%) 

Persentase Umbi 

Besar Tanaman 

Kentang (%) 

T1 (2 mst) 37,63  18,58  43,79  

T2 (3 mst) 41,65  30,90  40,34  

T3 (4 mst) 35,18  24,48  27,44  

BNJ 5% - - - 

K0 (kontrol) 47,13  22,02  30,85  

K1 (1 g/L) 38,42  28,62  32,96  

K2 (2 g/L) 32,83  18,92  48,25  

K3 (3 g/L) 34,24  29,06  36,71  

BNJ 5% - - - 
Keterangan: T1: saat pemberian 2 mst, T2: saat pemberian 3 mst, T3: saat pemberian 4 mst, K0: kontrol, K1: 

konsentrasi 1 g/L, K2: konsentrasi 2 g/L, K3: konsentrasi 3 g/L 

 

  Tabel 4.6 menunjukkan bahwa persentase umbi kecil pada perlakuan (3 mst) cenderung 

menghasilkan angka yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan (2 mst) dan (4 mst), sedangkan 

untuk perlakuan (kontrol) persentase umbi kecil cenderung lebih tinggi dibandingkan perlakuan 

lainnya. Perlakuan pupuk Green Booster (3 mst) menghasilkan persentase umbi sedang lebih 

tinggi dari perlakuan (2 mst) dan (4 mst), sedangkan pada perlakuan konsentrasi pupuk, 

pemberian Green Booster (3 g/L) cenderung menghasilkan angka yang lebih tinggi dibandingkan 

perlakuan (kontrol), (1 g/L), dan (2 g/L). Persentase umbi besar pada perlakuan (3 mst) 

cenderung memberikan angka yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan (2 mst) dan (4 mst), 

sedangkan pada perlakuan konsentrasi pupuk, pemberian Green Booster (2 g/L) cenderung 

memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan perlakuan (kontrol),  (1 g/L), dan (3 g/L).  
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Tabel 4.7. Persentase Umbi Kecil, Umbi Sedang, dan Umbi Besar Tanaman Kentang (%) pada  

                 Interaksi Pupuk Green Booster dengan Konsentrasi dan Saat Pemberian yang Berbeda 

Perlakuan 
Persentase Umbi Kecil 

(%) 

Persentase Umbi 

Sedang (%) 

Persentase Umbi 

Besar (%) 

K0T1 35,67  (5,62) ab 26,20 (9,27)    38,12 (12,50)    ab 

    K1T1 31,48  (10,2) ab 15,23 (7,07)   53,29  (17,11) ab 

K2T1 59,97 (7,84) a 15,52 (7,36)    24,51 (2,33) b 

K3T1 23,40  (3,92) ab 17,37 (5,49)    59,22 (9,04)   ab 

K0T2 57,25  (6,56) a 22,23 (4,58)    20,52 (2,34) b 

K1T2 43,21  (13,75) ab 35,45 (11,05)  21,34 (11,33)   b 

K2T2 24,63  (10,61) ab 31,51 (3,98)    43,86 (13,26)   ab 

K3T2 41,52 (1,70) ab 34,43 (9,19)    24,05 (9,77) b 

K0T3 48,47 (11,69) ab 17,64 (2,16)      33,89 (10,57) ab 

K1T3 40,57 (8,02) ab 35,19 (6,46)    24,23  (4,81) b 

K2T3 13,90 (6,99) b 9,72 (2,12)    76,39 (8,14)   a 

K3T3 37,80  (2,23) ab 35,37 (4,14)    26,84 (5,15)   b 

BNJ 5% 31,77 - 36,58 

Keterangan:K0:kontrol, K1: konsentrasi 1 g/L, K2: konsentrasi 2 g/L, K3:konsentrasi 3 g/L, T1: saat pemberian         

2 mst, T2: saat pemberian 3 mst, T3: saat pemberian 4 mst. Angka yang ada didalam kurung adalah 

standar eror (SE) dari rata-rata persentase umbi kecil,sedang dan besar tanaman kentang.  

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil uji lanjut terdapat interaksi antara konsentrasi dan 

saat pemberian pupuk Green Booster yang diberikan terhadap hasil tanaman kentang yaitu pada 

persentase umbi kecil dan persentase umbi besar. Persentase umbi kecil pada perlakuan pupuk 

Green Booster K2T1 nyata lebih tinnggi dibandingkan dengan perlakuan pupuk Green Booster 

K2T3, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan pupuk Green Booster K0T1, K1T1, K3T1, 

K1T2, K2T2, K3T2, K0T3, K1T3, dan K3T3. Pada pesentase umbi sedang tidak ada pengaruh 

nyata terhadap konsentrasi dan saat pemberian pupuk yang diberikan, namun perlakuan pupuk 

Green Booster K1T2 cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

interaksi lainnya, sedangkan pada persentase umbi besar terdapat interaksi antara konsentrasi dan 

saat pemberian pupuk, persentase umbi besar pada perlakuan pupuk Green Booster K2T3 nyata 

lebih tinggi dibandingkan perlakuan pupuk Green Booster K3T3, K1T3, K3T2, K1T2, K0T2, 

dan K2T1, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan pupuk Green Booster K0T1, K1T1, 

K3T1, K2T2, dan K0T3. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan interaksi perlakuan pada 

umumnya tidak berpengaruh nyata terhadap parameter pengamatan kecuali pada persentase umbi 

kecil dan persentase umbi besar. Hal ini diduga karena konsentrasi dan saat pemberian pupuk 
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saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga menimbulkan adanya pengaruh terhadap 

persentase umbi kecil dan umbi besar. Menurut Sutedjo (2008), apabila salah satu faktor 

memiliki pengaruh lebih kuat dari faktor lainnya, maka faktor lain tersebut akan tertutupi dan 

akan menghasilkan respon dalam pengaruh variable respon. Begitu pula menurut Stell & Torrie 

(1991), yang menyatakan bahwa apabila pengaruh interaksi berbeda tidak nyata diantara 

perlakuan tersebut, maka akan bertindak bebas antara satu sama lainnya. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

 

1. Pemberian konsentrasi pupuk Green Booster dan saat pemberian tidak berpengaruh nyata 

terhadap parameter pertumbuhan dan parameter hasil kecuali pada persentase umbi kecil 

dan umbi besar tanaman kentang. 

2. Konsentrasi dan saat pemberian pupuk Green Booster menunjukkan bahwa pada 

perlakuan pupuk Green Booster K2T1 dan K3T1 memberikan hasil lebih tinggi pada 

parameter pertumbuhan. Sedangkan pada parameter hasil perlakuan pupuk Green Booster 

K3T1 dan K1T1 memberikan hasil yang tiggi yaitu sekitar 13 ton/ha.  
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