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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kompos yang 

berasal dari sampah organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakchoi (Brassica 
chinensis L.) pada tanah Entisol. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 
sampai Desember 2017 di Rumah Kaca Gaharu, Laboratorium Kimia Tanah  dan 
Laboratorium Fisika Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimental (percobaan) dengan 
menggunakan tanaman pakchoi sebagai indikator. Pemberian takaran kompos 15 ton/ha 
dan Phonska 150 kg/ha memberikan hasil cenderung tinggi terhadap ketersediaan Nitrogen 
dan Fosfor di dalam tanah setelah percobaan. Pemberian berbagai takaran kompos dan 
pupuk phonska tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil 
tanaman pakchoi, namun perlakuan dengan takaran kompos 15 ton/ha dan Phonska 100 
kg/ha memberikan hasil yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang 
lain. 
Kata Kunci : Phonska, Kompos, Pakchoi. 

ABSTRAK 
This research aims on determine the effect of composting derived from organic 

waste on the growth and yield of the pakchoi plants (Brassica chinensis L.) on the soil 
entisol. This research has been carried out from October to December 2017 in greenhouse 
Gaharu, Soil chemistry labarotory and soil physics laboratory faculty of agriculture 
university of Mataram. Type of used in this research that is experimental method by using 
pakchoi plants as indicator. Administration of 15 tons/Ha dan Phonska 150 Kg/Ha gave 
high tends to the availability of nitrogen and phospor in soil after experiment. 
Administration of various doses of Phonska compost and fertilizer has no significant effect 
on the growth and yield of the pakchoi plants, but the treatment with a dose of 15 tons/Ha 
of compost and 100 Kg/Ha gives result that tend to be higher compared with other 
treatment. 
Keywords: Phonska, Compost, Pakchoi. 

PENDAHULUAN 
Berdasarkan klasifikasi USDA, entisol merupakan tanah yang baru terbentuk dan 

dicirikan dengan perkembangan tanah yang belum terlihat jelas. Tanah ini masih belum 
sempurna dan memiliki profil yang horison B-nya belum berkembang. Entisol tidak 
memiliki banyak horison yang berupa lapisan-lapisan tanah, karena beberapa alasan seperti 
waktu, pembentukannya masih baru, berada pada lereng yang tererosi, menerima deposit 
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(endapan) banjir dan sebagainya. Sebagai contoh tanah-tanah endapan sepanjang sungai, 
tanah berpasir lepas di lereng atas dan bawah, daerah vulkan atau tanah pasir pantai laut 
yang lepas (Musa dkk, 2006). 

Tanah ini memiliki kepekaan terhadap erosi dan tingkat kesuburan yang rendah. 
Hal ini disebabkan karena rendahnya kandungan bahan organik didalam tanah. Peranan 
bahan organik di dalam tanah adalah meningkatkan ketersediaan hara, mengurangi 
pengaruh keracunan kation bebas, meningkatkan daya menahan air dan daya sangganya 
terhadap pupuk. Hal inilah yang menyebabkan bahan organik biasanya dipakai sebagai 
indikator kunci dalam menentukan sifat kesuburan tanah (Schnitzer dan Khan, 1978). Oleh 
karena itu penambahan bahan organik ke dalam tanah sangat penting bagi kesuburan tanah. 

Penambahan bahan organik ke dalam tanah salah satunya dapat dilakukan dengan 
cara pemberian pupuk kompos. Pupuk kompos berasal dari sampah organik yang telah 
mengalami proses pelapukan atau dekomposisi akibat adanya interaksi mikroorganisme 
yang bekerja didalamnya. Bahan-bahan organik yang dipakai seperti dedaunan, rumput, 
jerami, kotoran hewan dan sampah (Purwa, 2007).  

Tanaman pakchoi (Brassica chinensis L.)  merupakan salah satu jenis sayuran yang 
banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Tanaman pakchoy mempunyai kandungan gizi yang 
cukup tinggi yang dapat dikategorikan kedalam sayuran daun berdasarkan bagian yang 
dikonsumsi.Setiap 100 g tanaman pakchoy mengandung mineral Fe 7,5 mg; Ca 102,0 mg; 
vitamin A 3600 SI; vitamin B1 0,1 mg; vitamin B2 0,1 mg; vitamin C 74 mg; protein1,8 g 
dan kalori 21 kal. Tanaman pakchoy memiliki rasa yang tidak pahit dengan daun dan 
tangkai yang bertekstur lembut setelah dimasak serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi 
(Haryanto, 2006). 

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa tanah entisol sebagaian besar terdapat 
pada lahan kering sehingga tanaman sulit untuk tumbuh dan berkembang namun masih 
cocok untuk ditanami tanaman semusim dengan pengelolaan yang baik, salah satunya 
yakni menggunakan pupuk organik seperti kompos. Saat ini lahan kering terutama lahan 
kering Lombok Utara belum dilaporkan mengenai pengaruh penggunaan kombinasi pupuk 
kompos dan pupuk phonskayang ditanami tanaman semusim seperti pakchoi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kompos dan pupuk 
phonskaterhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakchoi (Brassica chinensis L.) pada 
Entisol Lombok Utara. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2017 di 

Rumah Kaca Gaharu, Laboratorium Kimia Tanah  dan Laboratorium Fisika Tanah 
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Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu jenis metode eksperimental (percobaan) dengan menggunakan tanaman pakchoi 
sebagai indikator. 
Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
pola faktorial. Faktor pertama adalah takaran kompos yang terdiri atas 4 aras yaitu : K0= 0 
ton/ha, K1=5 ton/ha, K2= 10 ton/ha dan K3=15 ton/ha. Faktor kedua adalah takaran pupuk 
phonska yang terdiri atas 4 aras yaitu D0= 0 kg/ha, D1= 50 kg/ha, D2= 100 kg/ha dan 
D3=150 kg/ha. Kedua faktor tersebut dikombinasikan sehingga diperoleh 4 x 4 = 16 
kombinasi perlakuan, masing-masing perlakuan diulang 3 kali sehingga diperoleh 48 pot 
percobaan. 
Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, pensil, bolpoin, 
cangkul, skop, gembor, pot (polybag) percobaan, penggaris, kertas label, semprotan air, 
bak pembibitan dan alat-alat untuk analisis di Laboratorium Kimia dan Laboratorium 
Fisika tanah. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa: contoh 
tanah Entisol, benih sawi pakchoi, kompos dengan C/N-ratio 6,80, pupk Phonska dan 
bahan-bahan yang digunakan dalam analisis di Laboratorium Kimia dan Laboratorium 
Fisika tanah. 
Variabel Pengamatan 
Variabel Tanah 

Analisis tanah dilakukan pada saat sebelum dan sesudah percobaan berakhir. Untuk 
variable tanah dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan petunjuk teknis yaitu 
Analisis N-total menggunakan metode Kjdhal dan P-Tersedia menggunakan metode Bray. 
Variabel Tanaman 
Tinggi tanaman (cm) 

Parameter tinggi tanaman diukur menggunakan penggaris dimulai dari pangkal 
daun (tepat diatas permukaan tanah) sampai ujung daun tertinggi. Pengukuran dilakukan 
pada umur 7, 14, 21, 28 HST (Hari Setelah Tanam). 
Jumlah daun (Helai) 

Parameter jumlah daun didapatkan dengan melakukan pengamatan dan 
penghitungan. Penghitungan dilakukan pada umur 7, 14, 21, 28 HST (Hari Setelah 
Tanam). 
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Berat brangkasan basah (gram) 
Berat berangkasan basah ditentukan dengan menimbang semua bagian tanaman 

(akar, batang, daun). Tanaman ditimbang satu per satu dengan menggunakan timbangan 
analitik. Penimbangan dilakukan secara bertahap untuk menjaga kualitas hasil yang 
sebenarnya. 
Berat brangkasan kering (gram) 

Berat berangkasan kering ditentukan dengan menimbang semua bagian tanaman 
(akar, batang, daun) yang telah dikeringkan pada alat pengering (oven) dengan suhu 700C 
sampai beratnya menjadi konstan. Tanaman ditimbang menggunakan timbangan analitik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Awal Tanah 

Tanah yang digunakan adalah tanah Entisol yang diambil dari Desa Akar-akar, 
Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Kusnarta dan Sudika (2017) melaporkan 
bahwa kondisi tanah di lokasi tersebut memiliki kandungan N-total sangat rendah (0,07%) 
dan bahan organiknya rendah, serta bertekstur pasir. Oleh karena itu pengelolaan tanah 
pada kawasan tersebut sangat perlu masukan bahan organik dalam jumlah yang tepat. 
Sebaliknya fosfor memiliki nilai yang sangat tinggi, hal ini terkait dengan sejarah 
penggunaan tanah tersebut, dimana pada penanaman sebelumnya ditanami tanaman jagung 
yang menggunakan pupuk P sehingga menimbulkan residu P di dalam tanah.  
Kondisi Kimia Tanah Setelah Percobaan 

Tabel 4.2. Nitrogen Total Tanah pada Berbagai Takaran Kompos dan Pupuk Phonska 

Perlakuan N  
(%) 

 N  
(%) 

 N  
(%) 

 N  
(%) 

Rata Rata 

K0D0 0,07 K0D1 0,08 K0D2 0,08 K0D3 0,09 0.08 
K1D0 0,07 K1D1 0,09 K1D2 0,10 K1D3 0,09 0.09 
K2D0 0,08 K2D1 0,11 K2D2 0,09 K2D3 0,09 0.09 
K3D0 0,09 K3D1 0,10 K3D2 0,11 K3D3 0,13 0.11 

Rata-rata 0.08  0.10  0.10  0.10  
Hasil pengamatan laboratorium terhadap contoh tanah setelah percobaan  

menunjukkan bahwa perlakuan penambahan pupuk kompos memiliki kecendrungan 
meningkatkan ketersediaan N dalam tanah seiring dengan peningkatan takaran kompos. 
Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. yang menunjukkan bahwa pada kondisi takaran pupuk 
phonska yang sama, kandungan N total tanah cenderung meningkat seiring dengan 
penambahan pupuk kompos (0 ton/ha, 5 ton/ha, 10 ton/ha dan 15 ton/ha). Hasil yang sama 
juga ditunjukkan pada penambahan takaran pupuk phonska (0 kg/ha, 50 kg/ha, 100 kg/ha 
dan 150 kg/ha) dengan kondisi takaran kompos yang sama memiliki kecendrungan 
peningktan kandungan Nitrogen di dalam tanah. Dari data pada Tabel 4.2. di atas, kondisi 
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tanpa pemberian kompos dan pupuk phonska (K0D0) sampai dengan pemberian kompos 
15 ton/ha dan  pupuk phonska 150 kg/ha (K3D3) menunjukkan terjadinya peningkatan 
ketersediaan Nitrogen sebesar 46%. Hal ini disebabkan karena kompos merupakan salah 
satu sumber Nitrogen dan pupuk phonska mampu meningkatkan kandungan N total tanah. 
Kenyataan ini sejalan dengan Mulyati dan Lolita (2006) yang menyatakan bahwa 
penambahan bahan organik dalam tanah dapat meningkatkan kandungan Nitrogen dalam 
tanah. Walaupun Nitrogen total di dalam tanah meningkat dengan penambahan takaran 
kompos dan pupuk phonska, namun secara umum penambahan takaran yang dilakukan 
masih belum mampu meningkatkan/mempertahankan Nitrogen total tanah ke taraf 
optimum karena semua perlakuan menunjukkan nilai Nitrogen total yang tergolong sangat 
rendah yaitu <0,1 (Balai Penelitian Tanah, 2005). 
Tabel 4.3. Fosfor Tersedia Tanah pada Berbagai Takaran Kompos dan pupuk Phonska 

Hasil penelitian mennunjukkan bahwa ketersediaan Fosfor dalam tanah umumnya 
sangat tinggi yakni berkisar antara 40,61 hingga 68,14 ppm. Menurut Balai Penelitian 
Tanah (2005) jika kandungan Fosfor di dalam tanah >15 ppm maka tergolong harkat 
sangat tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukaan bahwa pada takaran kompos yang 
sama, semakin tinggi takaran pupuk phonska yang ditambahkan dari 0 kg/ha, 50 kg/ha, 100 
kg/ha dan 150 kg/ha cenderung memberikan peningkatan ketersediaan Fosfor di dalam 
tanah. Pada kondisi pupuk phonska yang sama, penambahan kompos yang berbeda (0 
ton/ha, 5 ton/ha, 10 ton/ha dan 15 ton/ha) juga menunjukkan kecenderungan peningkatan 
kandungan Fosfor di dalam tanah. Dari data pada Tabel 4.3. diatas, kondisi tanpa 
pemberian kompos dan pupuk phonska (K0D0) sampai dengan pemberian kompos 15 
ton/ha dan  pupuk phonska 150 kg/ha (K3D3) menunjukkan terjadinya peningkatan 
ketersediaan Fosfor sebesar 40%. 

Kecenderungan peningkatan kandungan Fosfor pada penambahan pupuk phonska 
tersebut diduga karena pemupukan P menggunakan Phonska (anorganik) dapat 
memberikan residu di dalam tanah. Sutedjo dan Kartasapoetra (2002) menyatakan bahwa 
penggunaan pupuk NPK anorganik dapat mempercepat ketersediaan hara bagi tanaman, 
namun tanaman hanya mampu memanfaatkannya 10-30% dari jumlah pupuk yang 

Perlakuan P 
(ppm)  

P 
(ppm)  

P 
(ppm)  

P 
(ppm) 

Rata-rata  

K0D0 40,61 K0D1 46,84 K0D2 49,81 K0D3 58,75 44.03 
K1D0 45,04 K1D1 46,95 K1D2 48,89 K1D3 56,38 49.77 
K2D0 45,23 K2D1 47,45 K2D2 50,02 K2D3 57,88 53.53 
K3D0 45,22 K3D1 48,04 K3D2 51,57 K3D3 68,14 54.14 

Rata-rata 44.03  47.32  50.07  60.29  
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diberikan. Selain itu, Lingga dan Marsono (2004) menyatakan bahwa unsur fosfor 
berfungsi untuk mempercepat pembungaan, pemasakan biji, dan pembuahan, sehingga 
dapat diartikan bahwa keberadaan fosfor pada tanaman sayur pakchoi pada penelitian ini 
belum membutuhkan fosfor dalam jumlah banyak mengingat umur panen tanaman pakchoi 
tersebut hanya sampai pada umur konsumsi (28-30 HST). Oleh sebab itu residu P yang ada 
pada tanah tersebut tergolong tinggi yaitu >15 ppm (Balai Penelitian Tanah, 2005). 
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Pakchoi 

Tinggi Tanaman 

Tabel 4.4. Pengaruh Tunggal Kompos dan Pupuk Phonska Terhadap Tinggi Tanaman 
Pakchoi umur 7, 14, 21 dan 28 HST. 

Perlakuan Umur Tanaman (HST) 
Kompos (ton/ha) 7 14 21 28 

K0 10,31  15,85 18,42  20,31 
K1 10,39  16,29 18,46  20,38  
K2 10,28  16,70 18,98  20,42  
K3 10,50  17,50 19,08  20,58  

BNJ 5% - - - - 
Phonska (kg/ha)     

D0 10,36  15,17  17,72  19,21 b 
D1 10,87  17,20  18,81  20,43 ab 
D2 10,90  17,24  19,27  20,76 a 
D3 10,33  16,79  19,13  21,29 a 

BNJ 5% - - - 1,68 
Keterangan :Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf  nyata 5%. KO, K1, K2, dan K3, masing-
masing adalah kompos dengan takaran 0, 5, 10, dan 15 ton/ha. D0, D1, D2 dan D3, 
masing-masing adalah pupuk Phonska dengan takaran 0, 50, 100, 150 kg/ha 

Berdasarkan hasil Analisis Sidik Ragam faktor tunggal pemberian kompos 
terhadap parameter tinggi tanaman pakchoi pada umur 7, 14, 21 dan 28 HST 
menunjukkan tidak berbeda nyata. Menurut hasil penelitian Basuki dan Dwita (2010) 
pemberian pupuk kompos tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap tinggi 
tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa kompos yang diberikan belum mampu 
menyediakan unsur hara dalam jumlah banyak di dalam tanah. Agustien dan Hadi (2016) 
menjelaskan bahwa tanaman membutuhkan unsur hara yang tersedia untuk 
pertumbuhannya, jika tanaman mengalami kekuranagn unsur hara maka pertumbuhannya 
akan terganggu bahkan mengakibatkan kematian. Walapun hasil Analisis Sidik Ragam 
tidak berbeda nyata namun ada kecendrungan hasil yang semakin meningkat seiring 
dengan peningkatan pemberian kompos. 

Hal yang sama juga terjadi pada pengaruh faktor tunggal pupuk phonska terhadap 
tinggi tanaman yang tidak berbeda nyata berdasarkan Anilisis Sidik Ragam pada 
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pengamatan umur 7, 14, dan 21 HST. Hal ini diduga karena unsur hara di masing-masing 
perlakuan pada umur tersebut belum tersedia dalam jumlah banyak, sehingga tanaman 
belum mampu menyerap unsur hara secara optimal. Namun hasil yang berbeda nyata 
ditunjukkan pada pengamatan umur 28 HST, dimana pemberian phonska dengan takaran 
D3=150 kg/ha (21,29 cm) dan D2=100 kg/ha (20,76 cm) memiliki hasil lebih tinggi 
dibandingkan dengan takaran 0 kg/ha. (19,21 cm), hal ini disebabkan karena takaran 
D3=150 kg/ha dan D2=100 kg/ha pada umur 28 HST  mampu menyediakan unsur hara di 
dalam tanah dalam jumlah cukup sehingga tanaman mamapu menyerap secara optimal. 
Makarim dan Suhartatik (2006) menyatakan bahwa pemberian pupuk anorganik dapat 
dengan cepat melepas unsur hara dibandingkan dengan pupuk organik sehingga tanaman 
juga dapat memanfaatkannya lebih optimal. 

Sementara itu, kombinasi kompos dan pupuk phonska menunjukkan tidak adanya 
pengaruh yang berbeda terhadap parameter tinggi tanaman pakchoi pada umur 7, 14, 21 
dan 28 HST (Gambar 1). Hal ini disebabkan karena unsur hara di dalam masing-masing 
perlakuan tersebut belum mampu tersedia dalam jumlah yang optimum sehingga 
menyebabkan tanaman tidak menunjukkan tinggi yang berbeda. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi petumbuhan tinggi tanaman adalah 
tersedianya unsur hara yang cukup di dalam tanah sehingga proses metabolisme pada 
tanaman dapat berlangsung. Bukman & Bardy (1982), menyatakan bahwa unsur nitrogen 
bermanfaat untuk pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu pembentukan sel-sel baru seperti 
daun, cabang, dan menggantikan sel-sel yang rusak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Tinggi Tanaman Umur 7,  14, 21, dan 28 HST. 
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yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan takaran pupuk yang diberikan. 
Tinggi tanaman terus mengalami peningkatan seiring dengan waktu hingga tanaman 
mencapai umur panen pada hari ke 28 setelah tanam. Gambar 1. menunjukkan bahwa 
kombinasi antara kompos dan pupuk phonska menghasilkan rerata tinggi tanaman yang 
berbeda, berdasarkan hasil analisis sidik ragam tidak berbeda nyata pada tinggi tanaman 
pakchoi umur 7 sampai 28 hari setelah tanam. Kombinasi antara pemberian kompos 
dengan takaran 15 ton/ha dan phonska dengan  takaran 100 kg/ha (K3D2) pada tinggi 
tanaman umur 28 hari setelah tanam menunjukkan hasil rerata cenderung lebih tinggi 
dibandingkan perlakuan yang lainnya.  

Perlakuan kompos yang dikombinasikan dengan pupuk phonska pada berbagai 
takaran mampu menambah ketersediaan bahan organik sehingga dapat berkontribusi 
terhadap ketersediaan unsur hara terutama unsur hara Nitrogen yang dibutuhkan banyak 
dalam fase vegetatif tanaman pakchoi. Pendapat ini didukung oleh pendapat Nasrulhaq 
(2009) yang menyatakan bahwa unsur hara Nitrogen berfungsi untuk pertumbuhan 
vegetatif tanaman khususnya pada bagian batang, cabang dan daun sehingga dapat 
merangsang tinggi tanaman pakchoi. Maharani (2003) menambahkan bahwa penambahan  
unsur hara N pada tanaman pakchoi dapat menambah zat hijau daun yang berperan 
penting dalam pembentukan asam amino dan protein yang memiliki pengaruh besar 
terhadap pertumbuhan tanaman.  

Kompos dengan takaran 0 ton/ha dan phonska 0 kg/ha (K0D0) menghasilkan nilai 
cenderung lebih rendah pada tinggi tanaman umur 7, 14, 21 dan 28 HST. Hal ini 
disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan unsur hara terutama N yang berperan 
dalam pertumbuhan vegetatif tanaman. Penelitian Agustien dan Hadi (2016)  
memperlihatkan bahwa perlakuan tanpa pemberian kompos, tanaman mengalami 
defisiensi hara, karena media tumbuh kurang menyediakan unsur hara. Metabolisme 
senyawa organik tanaman akan terganggu jika tanaman mengalami defisiensi unsur hara 
tersebut. 
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Jumlah Daun 
Tabel 4.5. Pengaruh Tunggal Kompos dan Pupuk Phonska Terhadap Jumlah Daun 

Tanaman Pakchoi umur 7, 14, 21 dan 28 HST. 
Perlakuan Hari Setelah Tanama 

 Kompos  (ton/ha) 7 14 21 28 
K0 5,00 b 8,50  13,33  16,89  
K1 5,42 ab 8,98  13,39  16,92  
K2 5,75 a 9,08  13,75  17,08  
K3 5,62 ab 9,17  14,04  17,33  

BNJ 5% 0,71 - - - 
Phonska (kg/ha)     

D0 5,29  8,73  12,52 b 15,81  
D1 5,50  9,08  13,83 ab 17,50  
D2 5,50  9,00  13,92 ab 17,42  
D3 5,50  8,92  14,25 a 17,50  

BNJ 5% - - 1,42 - 
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf  nyata 5%. KO, K1, K2, dan K3, 
masing-masing adalah kompos dengan takaran 0, 5, 10, dan 15 ton/ha. D0, D1, 
D2 dan D3, masing-masing adalah pupuk phonska dengan takaran 0, 50, 100, 150 
kg/ha 

Berdasarkan hasil Analisis Sidik Ragam faktor tunggal pemberian kompos 
terhadap parameter jumlah daun tanaman pakchoi menunjukkan hasil yang berbeda nyata 
pada pengamatan umur 7 HST pada perlakuan K2=10 ton/ha dan K0=0 ton/ha. Hal ini 
diduga karena kompos dengan takaran 10 ton/ha (K2) menyediakan nutrisi di dalam tanah 
secara optimal bagi pertumbuhan tanaman. Pada umur tersebut tanaman merespon unsur 
hara dengan cepat untuk pertumbuhannya sehingga menunjukkan hasil yang berbeda 
terhadap pembentukan daun yang dihasikan. Pengamatan umur 14, 21, dan 28 HST, 
jumlah daun tidak berpengaruh nyata antar perlakuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
pemberian kompos dengan takaran yang berbeda  belum mampu menyediakan unsur hara 
yang cukup dibutuhkan oleh tanaman. Meskipun hasil Analisis Sidik Ragam tidak berbeda 
nyata namun ada kecendrungan hasil yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan 
pemberian kompos, dimana pada umur tanaman 14 HST menunjukkan hasil tertinggi pada 
pemberian kompos 15 ton/ha (K3) yakni 9,17 helai dan terus mengalami peningkatan 
sampai tanaman berumur 28 HST yakni 17,33 helai. Hal ini menunjukkan bahwa kompos 
dengan takaran 15 ton/ha memberikan kecendrungan hasil yang terbaik diantara semua 
perlakuan takaran kompos lainnya.  

Hasil Analisis Sidik Ragam faktor tunggal pemberian pupuk phonska terhadap 
parameter jumlah daun tanaman pakchoi menunjukkan tidak berbeda nyata pada umur 7 
dan 14 HST. Hal ini diduga karena tanaman belum mampu menyerap unsur hara secara 
optimal pada umur tersebut dan masih dalam tahap adaptasi. Hasil yang berbeda 
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ditunjukkan pada umur 21 HST, dimana jumlah daun tanaman pakchoi berbeda nyata 
antar perlakuan, menurut Nyakpa dkk (1988), pembentukan daun oleh tanaman sangat 
dipengaruhi oleh ketersediaan hara Nitrogen dan Fosfor pada medium dan yang tersedia 
bagi tanaman, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa unsur hara pada umur tersebut 
tersedia bagi tanaman, akan tetapi pada pengamatan umur 28 HST, hasil analisis sidik 
ragam menunjukkan tidak berbeda nyata, namun perlakuan tanpa pemberian phonska 0 
ton/ha (D0) menunjukkan kecendrungan hasil yang terendah yakni 15,81 helai. Hal ini 
diduga karena pada perlakuan tersebut tidak ada penambahan pupuk phonska sehingga 
nutrisi yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan tanaman. Hasil ini menegaskan bahwa 
pertumbuhan tanaman pakchoi dalam penelitian ini sangat dipengaruhi oleh tingkat 
ketersediaan unsur hara khususnya oleh tingkat ketersediaan unsur nitrogen dan jumlah 
bahan organik dalam tanah.   

Sementara itu, kombinasi antara pupuk kompos dan phonska tidak berbeda nyata 
berdasarakan analisis sidik ragam terhadap jumlah daun umur 7, 14, 21, dan 28 hari setelah 
tanam. Hasil tersebut diduga bahwa pertumbuhan tanaman pakchoi lebih dipengaruhi oleh 
efek dominan faktor genetik tanaman dibandingkan perlakuan pemupukan kombinasi 
pupuk kompos dan phonska yang dilakukan. 

Meskipun hasil Analisis menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata  akan 
tetapi ada kecenderungan kompos dengan takaran 15 ton/ha dan phonska 100 kg/ha 
(K3D2) menghasilkan jumlah daun terbanyak pada umur 28 HST yaitu 19 helai daun 
dibandingkan dengan perlakuan yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Jumlah Daun Tanaman Umur 7,  14, 21, dan 28 HST. 
Pemberian takaran kompos 15 ton/ha dan phonska 100 kg/ha (K3D2) menghasilkan 

jumlah daun cenderung lebih banyak dibandingkan dengan  kompos 15 ton/ha dan phonska 
150 kg/ha (K3D3). Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi 15 ton/ha kompos dengan 100 
kg/ha pupuk phonska mampu menyediakan  unsur hara untuk pertumbuhan tanaman. 
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Menurut Palimbungan dkk. (2006), pemberian pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan 
kebutuhan tanaman mendukung terjadinya pertumbuhan tanaman optimal yang 
menyebabkan proses pembelahan, pembesaran, dan pemanjangan sel akan berlangsung 
dengan cepat yang mengakibatkan beberapa organ tanaman tumbuh dengan cepat. 

Sedangkan pemberian kompos dengan takaran 0 ton/ha dan phonska 0 kg/ha (K0D0) 
cenderung menghasilkan jumlah daun terendah pada umur 14, 21 dan 28 HST. Diduga 
rendahnya jumlah daun pada perlakuan K0D0 tersebut karena kurangnya ketersediaan hara 
terutama unsur N yang berperan penting dalam fase vegetatif tanaman. 
Hasil tanaman 
Tabel 4.6. Pengaruh Tunggal Pupuk Kompos dan Phonska Terhadap Berangkasan Basah 

dan Berangkasan Kering Tanaman Pakchoi  
Perlakuan Berangkasan Basah Berangkasan Kering Kompos (ton/ha) 

K0 49,08  3,08  
K1 50,92  3,50  
K2 48,21  3,12  
K3 52,54  3,58  

BNJ 5% - - 
Phonska (kg/ha)   

D0 36,25 b 2,87  
D1 52,92 a 3,25  
D2 53,75 a 3,50  
D3 57,58 a 3,67  

BNJ 5% 15,65 - 
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf  nyata 5%. KO, K1, K2, dan K3, 
masing-masing adalah kompos dengan takaran 0, 5, 10, dan 15 ton/ha. D0, D1, 
D2 dan D3, masing-masing adalah pupuk phonska dengan takaran 0, 50, 100, 150 
kg/ha 

Berdasarkan hasil Analisis Sidik Ragam, faktor tunggal pemberian kompos 
terhadap parameter berangkasan basah dan berangkasan kering tanaman pakchoi 
menunjukkan tidak berbeda nyata antar perlakuan. Pertumbuhan tanaman selalu diikuti 
oleh hasil tanaman. Oleh karena itu, berat brangkasan basah dan brangkasan kering 
tanaman pada faktor tunggal pupuk kompos tersebut menunjukkan hasil yang tidak 
berbeda nyata, dimana tinggi dan jumlah daun tanaman menunjukkan hasil yang sama 
pada hasil analisis sidik ragam. Disamping itu, hal tersebut juga diduga disebabkan karena 
kurang tersedianya unsur hara yang ada di dalam tanah terutama unsur Nitrogen yang 
berperan dalam pertumbuhan dan hasil tanaman, sebagaimana pendapat Gardner, dkk 
(1991), menyatakan Nitrogen dapat merangsang pembentukan auksin yang berfungsi 
melunakkan dinding sel sehingga kemampuan dinding sel meningkat diikuti meningkatnya 
kemampuan proses pengambilan air karena perbedaan tekanan. Hal ini menyebabkan 
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ukuran sel bertambah, kenaikan bobot segar dan volume akan meningkat sejalan dengan 
pemanjangan dan pembesaran sel. Selain itu Setyorini dkk (2006) menyatakan bahwa 
kompos menyediakan unsur hara secara lambat (slow release) dan dalam jumlah terbatas 
serta mempunyai fungsi utama memperbaiki kesuburan dan kesehatan tanah. Oleh sebab 
itu dapat dikatakan bahwa kompos dalam penelitian ini belum mampu menyediakan unsur 
hara dengan cepat sesuai kebutuhan dan umur tanaman. Walaupun hasil Analisis Sidik 
Ragam tidak berbeda nyata namun ada kecendrungan hasil yang semakin meningkat 
seiring dengan peningkatan pemberian kompos. Tabel 4.6. menunjukkan bahwa berat 
brangkasan basah dan kering tanaman dengan pemberian kompos K3=15 ton/ha cenderung 
memberikan hasil tertinggi pada berat brangksan basah yakni 52,54 gram dan berat 
brangkasan kering yakni 3,58 gram. Berat brangkasan basah tersebut menunjukkan 
besarnya kandungan air yang terkandung dalam jaringan atau organ tanaman pakchoi, 
sedangkan berat brangkasan kering tersebut dihasilkan melalui pertambahan ukuran bagian 
tanaman yang mengakibatkan bertambahnya biomassa tanaman. 

Hasil Analisis Sidik Ragam faktor tunggal pemberian pupuk phonska terhadap 
parameter berat brangkasan basah menunjukkan hasil yang berbeda nyata pada perlakuan 
tanpa pemberian phonska D0=  kg/ha terhadap brangkasan basah tanaman pakchoi. Hal ini 
diduga karena pada perlakuan tersebut tidak ada penambahan pupuk phonska sehingga 
unsur hara yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan tanaman terutama unsur N yang 
berperan dalam mempengaruhi berat brangkasan basah. Hal ini diduga karena kurangnya 
asupan unsur hara bagi tanaman sehingga proses pertumbuhan tanaman tidak optimal dan 
menghasilkan berat brangkasan basah yang rendah. Menurut Agustien dan Hadi (2016),  
penyerapan unsur hara tidak optimal jika asupan nutrisi dalam media tumbuh tidak 
tersedia, hal ini mengakibatkan hasil tanaman rendah. Sementara itu, berat brangkasan 
kering pada tanaman pakchoi menunjukkan hasil yang tidak  berbeda nyata. Walaupun 
hasil analisis sidik ragam tidak berbeda nyata namun ada kecendrungan hasil yang 
semakin meningkat seiring dengan peningkatan pemberian pupuk phonska. Tabel 4.6. 
menunjukkan bahwa berat brangkasan basah dan kering tanaman dengan pemberian 
phonska 150 kg/ha cenderung memberikan hasil tertinggi pada berat brangksan basah 
yakni 57,58 gram dan berat brangkasan kering yakni 3,67 gram. Sementara pada 
pemberian pupuk phonska denga takaran 0 kg/ha (D0) menunjukkan hasil yang cenderung 
rendah yakni 2,87 gram.  

Sementara itu, kombinasi antara pupuk kompos dan phonska tidak berbeda nyata 
berdasarakan analisis sidik ragam terhadap berat brangkasan basah dan brangkasan kering 
tanaman. Hal ini diduga karena kurangnya asupan unsur hara di dalam tanah yang tersedia 



13 
 

bagi tanaman terutama unsur hara Nitrogen yang berperan penting terhadap pembentukan 
biomasa tanaman. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Diatas menunjukkan rerata hasil yang berbeda pada masing-masing 
perlakuan. Hasil yang cenderung lebih tinggi ditunjukkan pada perlakuan K3D2= takaran 
kompos 15 ton/ha dan phonska 100 kg/ha, hal ini dikarenakan unsur hara yang tersedia di 
dalam tanah tersebut cukup terpenuhi dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. 
Dwijosapoetro, (1986) menyatakan bahwa penambahan unsur hara di dalam tanah dapat 
meningkatkan bobot berangkasan basah selain itu juga mampu meningkatkan pertumbuhan 
akar, batang dan daun sehingga bobot berangkasan basah naik. 

Disamping itu, berat brangkasan basah juga dipengaruhi oleh tinggi tanaman dan 
jumlah daun, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi antara  berat berangkasan basah 
dengan tinggi tanaman dan jumlah daun yang menunjukkan bahwa pada hubungan berat 
brangkasan basah dengan tinggi tanaman didapatkan persamaan regresi yaitu y = 0.0828x 
+ 16.276 (R² = 0.7185) (Gambar 4.) dan persamaan regresi antara berat brangkasan basah 
dengan jumlah daun yaitu y = 0.0932x + 12.358 (R² = 0.8438) (Gambar 5.) artinya bahwa 
berangkasan basah dipengaruhi oleh tinggi tanaman sebesar 71 % dan jumlah daun sebesar 
84%. 

 

 

 
 
 
 

y = 0.0932x + 12.358 
R² = 0.8438 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

14.0014.5015.0015.5016.0016.5017.0017.5018.0018.5019.00

Be
ra

t B
as

ah
 

Jumlah Daun 

y = 0.0828x + 16.276 
R² = 0.7185 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

Be
ra

t B
as

ah
 

Tinggi Tanaman 

36
.0

0 48
.0

0 

54
.6

7 

57
.6

7 

38
.0

0 

60
.6

7 

48
.0

0 57
.0

0 

40
.0

0 

46
.6

7 

48
.6

7 61
.0

0 

31
.6

7 

56
.3

3 63
.6

7 

55
.6

7 

3.
67

 

2.
67

 

3.
00

 

3.
00

 

2.
33

 

3.
67

 

2.
67

 

3.
33

 

2.
67

 

3.
00

 

2.
67

 

3.
33

 

2.
67

 

3.
67

 

4.
67

 

3.
00

 

K0D0K0D1K0D2K0D3K1D0K1D1K1D2K1D3K2D0K2D1K2D2K2D3K3D0K3D1K3D2K3D3

B
er

at
 (g

ra
m

) 

Perlakuan 

BASAH KERING



14 
 

Pada pengamatan berat berangkasan kering perlakuan K3D2= takaran kompos 15 
ton/ha dan phonska 100 kg/ha juga menunjukkan hasil cenderung lebih tinggi 
dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan K3D2= takaran 
kompos 15 ton/ha dan phonska 100 kg/ha memiliki kaitan erat dengan hasil berat 
brangkasan basah tanaman yang menujukkan hasil yang cenderung lebih tinggi 
dibandingkan dengan perlkauan lainnya. Disamping itu, hal tersebut juga diduga karena 
unsur hara yang diserap oleh tanaman pada perlakuan tersebut lebih optimal sehingga 
memiliki daun yang lebih lebar dan warna daun yang lebih hijau sehingga fotosintesis 
berjalan lebih baik. Hasil fotosintesis digunakan untuk perkembangan dan pertumbuhan 
tanaman, antara lain pertumbuhan ukuran panjang atau tinggi tanaman, pembentukan 
cabang dan daun baru yang diekspresikan dalam bobot berangkasan kering. Semakin tinggi 
fotosintat yang dihasilkan diasumsikan semakin tinggi pula fotosintat yang 
ditranslokasikan sehingga bobot berangkasan kering akan meningkat (Retno dan Susi, 
2013)  

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kombinasi antara kompos dan pupuk phonska pada berbagai takaran tidak 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakchoi. 

2. Faktor tunggal pemberian kompos pada berbagai takaran tidak berbeda nyata terhadap 
pertumbuhan dan hasil. Sedangkan pupuk phonska hanya berpengaruh nyata terhadap 
tinggi tanaman umur 28 HST dan jumlah daun umur 21 HST. 

3. Pupuk phonska dengan takaran 150 kg/ha menunjukkan hasil tertinggi terhadap tinggi 
tanaman umur 21 HST dan jumlah daun umur 28 HST.  

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disampaikan saran bahwa 

perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kombinasi kompos dengan C/N-ratio yang 
lebih tinggi dan pupuk phonska dengan interval kombinasi takaran yang lebih tinggi. 

DAFTAR PUSTAKA 

Basuki Wasis dan Dwita Noviani. 2010. Pengaruh pemberian pupuk phonskadan Kompos 
Terhadap Pertumbuhan Semai Jabon (Anthocephalus cadamba Roxb Miq) Pada 
Media Tanah Bekas Tambang Emas (Tailing). Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. 
(14-19) 

Buckman H.O., Brady N.C. 1982. Ilmu Tanah. Bhatara Karya Aksara. Jakarta. 



15 
 

Dwijosapoetra. 1986. Pengantar Fisiologi Tumbuhan. Gramedia Jakarta. 200 hal. 
Faizin. N., Mardhiansyah M. and Yoza, D., 2016. Respon Pemberian Beberapa Dosis 

Pupuk Fosfor Terhadap Pertumbuhan Semai Akasia (Acacia Mangium Willd.) 
Dan Ketersediaan Fosfordi Tanah. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang 
Pertanian, 2(2), pp.1-9. 

Gardner, F.P., R. B. Pearce dan R. L. Mitchel. 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya. 
Terhemahan Herawati Susilo. UI Press. Jakarta. 388 hal. 

Haryanto. 2006. Teknik Budidaya Sayuran Pakchoi (Sawi Mangkok). Penebar Swadaya. 
Jakarta 

Lingga P., Marsono. 2004. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Penebar Swadaya. Jakarta. 
Maharani C.R.L. 2003. Pengaruh Media Tanam dan Pupuk phonskaterhadap Produksi 

Tanaman Pakchoi (Brassica chinensis) Varietas Green pak-choi. Fakultas 
Pertanian. 

Makarim, A. K., & Suhartatik, E. (2006). Budi daya padi dengan masukan in situ menuju 
perpadian masa depan. Iptek Tanaman Pangan, 1 (1). 

Mulyati, Susilowati L.E. 2006. Pupuk dan Pemupukan. Mataram Press. Mataram. 
Musa L., Mukhlis A., Rauf. 2006. Dasar Ilmu Tanah. FP USU. Medan. 
Nasrulhaq N. 2009. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik dan NPK 16:16:16 terhadap 

Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Selada (Lactuca sativa L.). Skripsi. 
Fakkultas Pertanian. Universitas Islam Riau. Pekan Baru. 

Nora Agustien K dan Hadi Suhardjono 2016. Peranan berbagai komposisi media tanam 
organik terhadap tanaman sawi (Brassica juncea L.) di Polybag. [Skripsi, 
Unpublished]. UVN. Surabaya 

Nyakpa, M.Y., Lubis, A.M., Pulung, M.A., Amroh, A.G., Munawar, A. Hong, G.B  dan N. 
Hakim, 1988. Kesuburan Tanah. Universitas Lampung. Bandar Lampung.  

Purwa. 2007. Petunjuk Pemupukan. Agro Media. Jakarta. 
Retno dan Susi .2013.pengaruh macam pupuk kandang dan dosis pupuk kadang terhadap 

pertumbuhan tanaman petsai. Penebar Swadaya. Probolinggo.   
Schnitzer M., Khan S. U. 1978. Soil Organic Matter. Elsevier Scientific Publishing 

Company. New York. 
Sutedjo, Kartasapoetra A. G. 2002. Pengantar Ilmu Tanah. Penerbit Rineka Cipta. 

Jakarta\; 
 


