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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas aplikasi dosis pupuk kandang 
ayam dan konsentrasi Atonik 6,5 L terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman okra. 
Percobaan dilaksanakan mulai November 2017 sampai Maret 2018 di lahan budidaya Jl. 
Lingko, Masbagik Selatan, Lombok Timur NTB. Metode yang digunakan adalah 
metode ekperimental dengan percobaan di lapangan. Rancangan yang digunakan adalah 
rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah pupuk kandang 
ayam dengan 3 aras dosis yaitu 20 ton/ha, 25 ton/ha, 30 ton/ha. Faktor kedua adalah 
konsentrasi Atonik 6,5 L dengan 4 aras konsentrasi yaitu 0 cc/L (kontrol), 5 cc/L, 1 
cc/L, 1,5 cc/L. Terdapat 12 kombinasi perlakuan dan  36 petak percobaan. Data 
dianalisis  menggunakan uji F, apabila berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNJ 
pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pupuk kandang ayam berpengaruh 
nyata pada pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu diameter batang umur 14, 70, 84 HST, 
laju pertambahan diameter batang, bobot basah dan bobot kering batang. Atonik 6,5 L 
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan yaitu diameter batang umur 70, 84 HST serta 
laju pertambahannya, bobot basah dan bobot kering batang. Disarankan untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut terkait dosis pupuk kandang ayam dan konsentrasi 
Atonik dikarenakan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap semua variabel hasil 
pada penelitian ini. 

Kata kunci: Okra, pupuk kandang ayam, Atonik 6,5 L, pertumbuhan vegetatif, Hasil 
tanaman.  

ABSTRACT 

This study aims to test the effectiveness of dosage application of chicken manure 
and concentration of Atonik 6.5  L on growth and yield of okra plants. The method used 
in this research is experimental method with experiment in the field. This experiment 
was conducted from November 2017 to March 2018 in the cultivation field at Jl. 
Lingko, South Masbagik, East Lombok NTB. The design used was randomized block 
design with 3 replications. The first factor is applications of chicken manure with 3 
levels of dosage ie 20 tons/ha, 25 tons/ha, 30 tons/ha. The second factor was Atonik 6.5 
L concentration with 4 concentration levels ie 0 cc / L (control), 5 cc/L, 1 cc/L, 1.5 cc/L. 



 

There are 12 treatment combinations and 36 experimental plots. Data were analyzed 
using F test. If there is a significant result, the test proceed with BNJ test at 5%. The 
results showed that the dosage of chicken manure has a significant effect on vegetative 
growth, ie diameter stems at 14, 70, 84  days after planting, along with the growth rate, 
stem wet weight, stem dry weight. Atonik 6.5 L have a significant effect on plant growth 
that is in stem diameter at 70 and 84 day after planting, grow rate of stem diameter, wet 
weight of stem and dry weight of stem. Suggested further research related to dosage of 
chicken manure and Atonik concentration, because there is no significant influence of 
all yield variable in this research.  

Keywords: Okra, chicken manure, Atonik 6.-5 L, vegetative growth, crop yield. 

PENDAHULUAN  

Kekayaan Indonesia akan flora yang begitu beragam membuat beberapa jenis 

tanaman potensial untuk dibudidayakan luput dari perhatian, salah satunya adalah 

tanaman okra. Okra (Abelmoschus esculentus L.) merupakan salah satu tanaman dari 

famili Malvaceae yang berasal dari daerah tropik Afrika, diantaranya terdapat negara 

produksi okra paling penting adalah Ghana, Burkina, Faso dan Nigeria. Bagian dari 

tanaman okra yang dipanen adalah buahnya yang berbentuk seperti cabai hijau besar, 

namun memiliki permukaan yang sedikit berbulu dan mengandung lendir yang cukup 

banyak. 

Kandungan lendir yang terdapat pada buah okra diketahui memiliki manfaat 

yang sangat berguna untuk kesehatan seperti dapat menurunkan kadar gula darah pada 

penderita diabetes mellitus, selain itu menurut Awaludin (2001) menyatakan bahwa 

okra adalah sumber sayuran yang kaya serat, mineral, dan vitamin, sehingga sering 

direkomendasikan oleh ahli gizi untuk mengendalikan kadar kolesterol dan program 

penurunan bobot badan.  

Okra telah ditanam di Indonesia sejak tahun 1877 di Kalimantan Barat, namun 

hanya pada kalangan tertentu saja. Tanaman okra kurang cocok untuk dibudidayakan di 

iklim subtropis, sehingga tidak menutup kemungkinan jika okra dapat dikembangkan 

lebih luas di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di pulau Lombok. Saat ini 

budidaya okra semakin berkembang untuk kebutuhan yang lebih luas di antaranya 

menjadi komoditas non migas yang potensial, sehingga tanaman ini mempunyai 

peluang bisnis yang mendatangkan keuntungan besar bagi petani (Nadira dkk, 2009).  

Peluang bisnis yang menjanjikan ini dimanfaatkan oleh petani di Indonesia 

untuk memenuhi kebutuhan ekspor okra, seperti halnya yang telah berkembang di 



 

kabupaten Jember salah satunya adalah PT. Mitratani Dua Tujuh. Kebutuhan ekspor 

okra ke beberapa negara subtropis seperti Jepang terus mengalami peningkatan. 

Tingginya permintaan untuk ekspor membuat semakin ketatnya standarisasi kualitas 

okra asal Indonesia. Oleh sebab itu, PT. Mitra Tani Dua Tujuh secara intensif 

melalukan budidaya okra dan terus berupaya peningkatan mutu melalui pemberian 

pupuk, namun PT. Mitra Tani Dua Tujuh mengaplikasikan pupuk nitrogen  dengan 

dosis yang cukup tinggi yaitu 300 kg/ha dari Urea,  dan 225 kg/ha ZA dalam sekali 

musim tanam. Pemberian pupuk sintetik yang terlalu tinggi membuat tanaman sayur 

yang kaya manfaat jika dikonsumsi dalam jangka panjang justru akan menjadi racun 

bagi tubuh, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut efektifitas dan efisiensi dalam 

proses budidaya adalah hal yang harus dilakukan. Seperti yang sudah umum diterapkan 

dalam budidaya tanaman hortikultura yaitu melalui upaya efektifitas pemberian pupuk 

dan ZPT (Zat Pengatur Tumbuh). 

Upaya pemanfaatan okra sebagai tanaman sayur berkhasiat untuk kesehatan 

dapat dioptimalkan melalui usaha pertanian organik salah satunya adalah melalui 

pemberian pupuk Organik. Pemberian pupuk organik yang dapat diaplikasikan adalah 

pupuk asal kotoran hewan atau dikenal dengan pupuk kandang. Menurut Hartatik & 

Widowati (2010) penggunaan pupuk kandang sebagai pupuk tanaman merupakan suatu 

siklus unsur hara yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang 

terbarukan, disisi lain penggunaan pupuk kandang dapat mengurangi unsur hara yang 

bersifat racun bagi tanaman.  

Pupuk kandang ayam merupakan salah satu jenis pupuk kandang yang biasanya 

digunakan sebagai pupuk dasar yang cukup ideal untuk menunjang pertumbuhan 

tanaman karena mengandung hara nitrogen yang cukup banyak. Upaya memaksimalkan 

penyerapan hara dari pemberian pupuk kandang ayam dapat dilakukan dengan 

pemberian zat pengatur tumbuh (ZPT). Menurut Bibit (2011) zat pengatur tumbuh dapat 

mendorong pertumbuhan akar sehingga penyerapan hara menjadi lebih efektif, selain itu 

pemberian ZPT bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme tanaman, sehingga 

penyerapan hara akan lebih maksimal oleh tanaman.  

Salah satu jenis ZPT yang umum untuk digunakan oleh petani adalah Atonik 6,5 

L. Menurut Marliah dkk. (2010) pemakaian Atonik 6,5 L pada tanaman berfungsi untuk 

meransang pertumbuhan akar tanaman yang lebih banyak, mengaktifkan penyerapan 



 

unsur hara, meningkatkan keluarnya kuncup dan buah serta memperbaiki kualitas 

panen. Untuk meningkatkan keberhasilan penggunaan tersebut maka cara 

pemakaiannya harus diperhatikan dengan baik dan tepat.  

Berdasarkan  uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

“ Uji  Efektivitas Aplikasi Pupuk Kandang Ayam dan Atonik 6,5 L  Terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Okra (Abelmoschus Esculentus L.).  

METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Percobaan ini dilaksanakan pada bulan November 2017 hingga Maret 2018  di 

lahan budidaya, Jl. Lingko Kp. Kebon Lauk, Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, 

Lombok Timur, NTB. Letak posisi lintang 8⁰ 37’ 19” S / dan bujur 116⁰ 28’ 38” E pada 

ketinggian 270 mdpl (meter di atas permukaan laut). 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah cangkul, selang air, sprayer, gembor, pisau, cepang, 

tali rafia, jangka sorong, meteran, penggaris, plastik, karung, gunting, timbangan, 

bambu, papan nama perlakuan, paku, palu, kamera. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian yaitu benih okra varietas “Holiday”, pupuk kandang ayam, ZPT Atonik 6,5 L 

dan pupuk Phonska 15-15-15. 

Rancangan Percobaan 

Metode yang digunakan dalam percobaan ini yaitu metode eksperimental 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah 

takaran pupuk kandang ayam (d) dengan 3 taraf yaitu: 

(1). d1= dosis pupuk kandang ayam 20 ton/ha  
(2). d2= dosis pupuk kandang ayam 25 ton/ha  
(3). d3= dosis pupuk kandang ayam 30 ton/ha  

Faktor kedua adalah perlakuan ZPT Atonik 6,5 L (a) dengan 4 taraf yaitu: 

(1).  a1= konsentrasi Atonik 6,5 L 0 cc/L 
(2).  a2= konsentrasi Atonik 6,5 L 0,50 cc/L  
(3).  a3= konsentrasi Atonik 6,5 L 1,00 cc/L 
(4).  a4= konsentrasi Atonik 6,5 L 1,50 cc/L 

Percobaan terdiri dari 12 kombinasi perlakuan dan setiap perlakuan diulang sebanyak 3 

ulangan sehingga menghasilkan 36 unit percobaan. Tiap unit percobaan terdiri dari 10 

individu tanaman sehingga diperoleh 360 populasi tanaman.  



 

Pelaksanaan Penelitian  

Pengolahan Tanah 

Pengolahan tanah dilakukan mencangkul tanah, serta membuat petak tanam 

menghadap timur barat dengan ukuran 1 x 2,5 m dan tinggi 30 cm. Dibuat 10 lubang 

dengan jarak tanaman 50 x 50 cm, jarak antar petak 30 cm dan jarak antar blok 50 cm. 

Pemupukan 

Pupuk kandang ayam diberikan 2 hari  sebelum tanam sesuai perlakuan dengan 

dosis 20 ton/ha setara 5 kg/petak, 25 ton/ha setara 6 kg/petak dan 30 ton/ha setara 7,5 

kg/petak. Pemberian Phonska dilakukan sebagai pupuk susulan.  

Penanaman 

Terlebih dahulu benih direndam selama 24 jam. Dibuat lubang tanam sedalam 5 

cm, setiap lubang ditaman 1 butir benih dan ditutup tipis dengan tanah. 

Pemeliharaan 

1. Pengairan 
2. Penyiangan gulma dan Pembubunan 
3. Aplikasi Zat Pengatur Tumbuh (ZPT)  

Penyemprotan Atonik 6,5 L dimulainya fase generatif tanaman okra yaitu pada 

umur tanaman 42 HST, penyemprotan dilakukan pada pagi hari dengan cara 

disemprotkan langsung ke daun sampai pada pangkal batang.  

Pemanenan 

Okra dipanen pada saat buahnya masih muda, saat panjang buah 6,5-10 cm 

dengan  interval waktu pemanenan 3 hari sekali.  

Pengamatan  

Pengamatan dilakukan pada dua fase antara lain yaitu: 

1. Pertumbuhan Vegetatif  

Variabel pertumbuhan vegetatif yang diamati adalah  Tinggi tanaman (cm), 

Jumlah Daun Diameter Batang (mm), Bobot Basah Daun per Tanaman (g), Bobot 

Kering Daun per Tanaman  (g), Bobot Basah Batang  per Tanaman (g),  Bobot Kering 

Batang per Tanaman (g) 

  



 

2. Hasil  

Variabel hasil yang diamati adalah Jumlah Buah Tiap Panen per Tanaman, 

Bobot Buah Tiap Panen per Tanaman (g), Jumlah Buah Total per Tanaman, Bobot Buah 

Total per Tanaman (g), Panjang Buah (cm), Diameter Buah (mm) 

Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel yang diambil sebesar 50% dari populasi, sehingga diperoleh 5 tanaman 

sampel pada tiap petak. 

Analisis Data  

Data hasil pengamatan dianalisis  menggunakan uji F. Apabila terdapat  

perbedaan yang nyata (Signifikan) maka dilanjutkan dengan menggunakan  BNJ pada 

taraf 5% 

HASIL  DAN PEMBAHASAN  

Hasil 

A. Variabel Pertumbuhan Vegetatif 

Pertumbuhan membutuhkan ukuran secara tepat dan dapat dibaca dalam bentuk 

kuantitatif yang dapat diukur melalui analisis pertumbuhan antara lain:  

1. Tinggi Tanaman dan Jumlah Daun  

Pemberian pupuk kandang ayam dan Atonik 6,5 L berpengaruh tidak nyata 

terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun serta pada masing-masing laju 

pertambahannya.  

2. Diameter Batang 

Tabel 1. Diameter Batang pada Masing-masing Dosis Pupuk Kandang dan Konsentrasi 
Atonik 6,5 L   

Perlakuan 
Hari Setelah Tanam (HST) Laju 

Pertambahan 
(mm/ 2 minggu) 14 28 42 56 70 84 

20 ton/ha 0,23  0,6 1,1 1,7 2  2,3  0,031  
25 ton/ha 0,25  0,5 1,1 1,7 2,1  2,4  0,033  
30 ton/ha 0,24  0,6 1,2 1,8 2,2  2,5  0,034  
BNJ 5% 0,01 - - - 0,23 0,28 0,003 
0 cc/L 0,2 0,5 1,1 1,9 2,2  2,4  0,034  

0,5 cc/L 0,2 0,6 1,1 1,8 2,2  2,5  0,035  
1 cc/L 0,2 0,6 1,2 1,8 2,1  2,3  0,031  

1,5 cc/L 0,2 0,5 1,2 1,7 1,9  2,2  0,029  
BNJ 5% - - - - 0,29 0,29 0,004 



 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama, berbeda nyata pada uji BNJ 5%. 
Hasil paling optimal ditunjukan dengan angka tertinggi yang diikuti dengan notasi a.  

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan aplikasi pupuk kandang ayam dan 

Atonik 6,5 L  berpengaruh tidak nyata terhadap parameter diameter batang pada umur 

tanaman 14-56 HST, namun berpengaruh nyata pada umur tanaman 70 HST dan 80 

HST serta laju pertambahannya. Pertambahan ukuran diameter batang yang tinggi 

terlihat pada dosis 30 ton/ha dan berbeda nyata dengan dosis 20 ton/ha namun tidak 

berbeda nyata dengan dosis 25 ton/ha, sedangkan pada aplikasi Atonik 6,5 L  

pertambahan ukuran batang tertinggi terlihat pada konsentrasi 0,5 cc/L dan diikuti oleh 

konsentrasi 0 cc/L, 1 cc/L, 1,5 cc/L. 

3. Bobot Basah dan Bobot Kering  

Tabel 2. Rerata Bobot Basah dan Bobot Kering Tanaman pada Masing-masing Dosis 
Pupuk Kandang dan Konsentrasi  Atonik 6,5 L  

Perlakuan 
Bobot (gram) 

Bobot Basah Daun Bobot Kering Daun Bobot Basah 
Batang 

Bobot Kering 
Batang 

20 ton/ha 36,2 10,6 157,3  43,2  
25 ton/ha 41,1 10,6 183,6  50,1  
30 ton/ha 49,5 12,6 202  62,8  
BNJ 5% - - 41,7 10,6 
0 cc/L 43,5 11,2 182,5  50   

0,5 cc/L 51,6 13,5 215,8  58  
1 cc/L 39,5 11,1 174,7  48,9  

1,5 cc/L 34,5 9,2 150,9  49  
BNJ 5% - - 53,3 13,7 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama, berbeda nyata pada uji BNJ 5%. 
Hasil paling optimal ditunjukan dengan angka tertinggi yang diikuti dengan notasi a.  

Pemberian pupuk kandang ayam dan Atonik 6,5 L berpengaruh tidak nyata 

terhadap bobot basah maupun bobot kering daun, akan tetapi berpengaruh nyata 

terhadap bobot basah batang dan bobot kering batang. Berdasarkan hasil sidik ragam 

tampak pengaruh tidak nyata kedua perlakuan terhadap bobot basah maupun bobot 

kering daun, akan tetapi kedua perlakuan tersebut berpengaruh nyata pada bobot basah 

dan bobot kering batang ditampilkan pada Tabel 2.  

B. Variabel Hasil 

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa aplikasi pupuk kandang ayam dan Atonik 6,5 

L  menunjukkan pengaruh tidak nyata terhadap laju pertambahan panjang buah, 

diameter buah, bobot total buah dan jumlah total buah, akan tetapi aplikasi Atonik 6,5 L 

berpengaruh nyata terhadap laju pertambahan bobot buah tiap panen dan laju 



 

pertambahan jumlah buah tiap panen. Pengaruh nyata Atonik 6,5 L pada laju 

pertambahan bobot buah tiap panen dan laju pertambahan jumlah buah tiap panen yang 

tinggi ditunjukkan pada konsentrasi 0 cc/L yang berbeda nyata dengan kosentrasi 1,5 

cc/L namun tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 0,5 cc/L dan 1 cc/L.  

Tabel 3. Variabel Hasil pada Masing-masing Dosis Pupuk Kandang dan Konsentrasi 
Atonik 6,5 L 

Perlakuan 

Laju Pertambahan 

Bobot buah 
(g) Jumlah buah Panjang Buah 

(cm/3 hari) 

Diameter 
Buah 

(mm/3 hari) 

Bobot 
Buah Tiap 
Panen (g/3 

hari) 

Jumlah Buah 
Tiap Panen 

20 ton/ha 0,18 0,023 5,64 0,42 1910 150,1 
25 ton/ha 0,16 0,024 5,54 0,43 2009 155,8 
30 ton/ha 0,15 0,029 6,64 0,44 2191 157,7 
BNJ 5% - - -  - - 
0 cc/L 0,16 0,030 6,78  0,49  2122 158,2 

0,5 cc/L 0,13 0,023 6,3  0,41  2038 157,4 
1 cc/L 0,15 0,027 6,38  0,45  2073 158 

1,5 cc/L 0,21 0,023 4,41  0,37  1913 144,3 
BNJ 5% - - 3,89 0,21 - - 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama, berbeda nyata pada uji BNJ 5%. 
Hasil paling optimal ditunjukan dengan angka tertinggi yang diikuti dengan notasi a.  

Pembahasan 

A. Pengaruh Aplikasi Pupuk Kandang Ayam Terhadap Variabel Pertumbuhan 
Vegetatif dan Hasil 

Pertumbuhan dapat dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik, faktor abiotik 

yang dapat mempengaruhi pertumbuhan adalah lingkungan tumbuh khususnya tanaman 

diantaranya yaitu media tanam. Kondisi media atau tanah yang baik akan 

mengoptimalkan pemberian pupuk. Jenis tanah pada lahan tampak dilakukannya 

percobaan diketahui berdasarkan profil wilayah Kabupaten Lombok Timur merupakan 

jenis tanah vertisol. Tanah vertisol mempunyai koefisien pemuaian dan pengkerutan 

yang tinggi (Ryana, 2017). Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan 

pemberian mulsa dan pupuk kandang. Berdasarkan hasil analisi pupuk kandang ayam 

yang dilakukan diketahui bahwa kandungan C/N ratio sebesar 8,52 yang 

mengindikasikan kotoran yang sudah matang dan siap untuk diaplikasikan pada media 

tanam sebagai pupuk, pemberian pupuk kandang ayam juga dapat memperbaiki sifat 

fisik tanah vertisol yang kurang baik salah satunya stuktur tanah. Struktur tanah yang 



 

baik akan membantu tanaman okra untuk beradaptasi terhadap kelebihan air, sehingga 

budidaya okra tidak akan dibatasi oleh kondisi iklim. 

Aplikasi pupuk kandang dalam berbagai dosis tampak berpengaruh nyata pada 

pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu pada diameter batang saat umur 70 HST, 84 HST 

dan laju pertambahannya, serta pada bobot basah batang dan bobot kering batang, akan 

tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap hasil tanaman. Pada pertumbuhan vegetatif 

tanaman diketahui bahwa aplikasi pupuk kandang ayam dengan dosis 30 ton/ha berbeda 

nyata dengan dosis 20 ton/ha tetapi tidak berbeda nyata dengan dosis 25 ton/ha tehadap 

diameter batang, bobot basah batang dan bobot kering batang. Pengaruh nyata pada 

pertumbuhan vegetatif diatas dikarenakan, berdasarkan hasil analisis kandungan hara 

total pada pupuk kandang ayam menunjukkan adanya perbedaan kandunganan hara 

NPK dari rekomendasi pupuk oleh PT. Mitratujuh Dua Tani dengan dosis pupuk 

kandang ayam yang diberikan. Kandungan N pada dosis pupuk kandang 20 ton/ha 

sebesar 168 kg, masih berada dibawah jumlah unsur hara N yang direkomendasikan 

yaitu sebesar 185 kg, sedangkan pada dosis 25 ton/ha dan 30 ton/ha jumlah unsur hara 

N yang dibutuhkan sudah tercukupi yaitu sebesar 210 kg dan 252 kg. Adanya perbedaan 

kandungan N pada interval dosis pupuk yang diberikan, menyebabkan adanya pengaruh 

nyata pemberian pupuk kandang pada dosis 20 ton/ha dengan 30 ton/ha terhadap 

diameter batang. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa 

pemberian pupuk kandang dengan dosis 30 ton/ha dapat memenuhi kebutuhan unsur 

hara nitrogen pada tanaman, sehingga dapat lebih meningkatkan diameter batang 

tanaman dibandingkan dengan dosis 20 ton/ha. Hal ini sesuai dengan Wuryaningsih 

(2000) yang menyatakan bahwa pupuk kandang ayam dengan dosis 30 ton/ha 

menghasilkan jumlah daun, diameter batang, panjang tunas, panjang tangkai bunga dan 

produksi bunga per plot terbesar.  

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara besar diameter batang 

dengan bobot basah dan bobot kering batang, maka dilakukan uji korelasi. Berdasarkan 

nilai korelasi diketahui bahwa terdapat hubungan antara besarnya diameter batang 

dengan bobot basah dan bobot kering batang yaitu, semakin besar diameter batang maka 

semakin meningkat pula bobot basah dan bobot kering batang.  

Menurut Agroklinik (2015) menyatakan bahwa tiap tanaman okra bisa 

menghasilkan sampai minimal 10 buah per tanaman, sehingga dalam 1 ha bisa panen 



 

300 kg buah segar per hari sudah sortasi siap frozen dengan panjang 7-11 cm. 

Berdasarkan perhitungan hasil panen okra pada dosis pupuk secara berururutan sebesar 

20 ton/ha, 25 ton/ha, 30 ton/ha, menghasilkan bobot buah yang belum sortasi pada rata-

rata panjang buah 8-11 cm sebesar 363,8 kg/ha; 382,6 kg/ha dan 417,2 kg/ha buah tiap 

panen. Bobot tersebut menunjukkan kisaran bobot buah tiap panen dengan nilai yang 

lebih tinggi jika dibandingkan bobot buah rata-rata okra setiap panen pada umumnya, 

akan tetapi belum terhitung susut bobot buah karena belum sortasi. 

B. Pengaruh Aplikasi Atonik 6,5 L  Terhadap Variabel Pertumbuhan Vegetatif 
dan Hasil  

Berdasarkan hasil percobaan diketahui bahwa pemberian Atonik 6,5 L pada 

konsentrasi 0 cc/L (kontrol); 0,5 cc/L; 1, cc/L; dan 1,5 cc/L pada tanaman okra, 

berpengaruh nyata pada pertumbuhan vegetatif dan hasil tanaman. Pemberian Atonik 

6,5 L berbeda nyata pada fase pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu pada diameter 

batang, bobot basah batang dan bobot kering batang dengan nilai yang tinggi yaitu pada 

konsentrasi 0,5 cc/L diikuti konsentrasi 0 cc/L, 1 cc/L dan terendah 1,5 cc/L. Pada hasil 

tanaman, aplikasi Atonik 6,5 L memberikan pengaruh nyata pada laju pertambahan 

bobot buah tiap panen dan laju pertambahan jumlah buah tiap panen yaitu, pada 

konsentrasi 0 cc/L (kontrol) berbeda nyata dengan konsentrasi 1,5 cc/L namun tidak 

berbeda nyata dengan konsentrasi 0,5 cc/L dan 1 cc/L. Artinya, respon tanaman yang 

dihasikan akan sama, baik pada pertumbuhan vegetatif ataupun hasil tanaman apabila 

diberikan Atonik 6,5 L pada konsentrasi 0,5 cc/L ataupun tanpa diberikan Atonik 6,5 L 

(0 cc/L), sebab diantara kedua konsentrasi tersebut menujukkan pengaruh yang sama 

pada pertumbuhan vegetatif dan hasil tanaman. Manfaat Atonik 6,5 L  yang dinyatakan 

oleh PT. Mastalin Mandiri pada penelitian ini menunjukkan hasil yang berbanding 

terbalik, yaitu pada penelitian ini semakin rendah konsentrasi Atonik 6,5 L yang 

diberikan maka semakin tinggi pertumbuhan dan hasil tanaman.  

Argumentasi yang dapat dikemukakan dalam menjelaskan fenomena ini yaitu, 

pengaruh kerja Atonik 6,5 L yang diaplikasikan pada tanaman dipengaruhi oleh 

beberapa faktor genetik ataupun lingkungan. Faktor genetik yang mempengaruhi kerja 

ZPT menurut menurut Bioma (2008) adalah bergantung pada spesies tumbuhan, situs 

aksi ZPT pada tumbuhan, tahap perkembangan tumbuhan dan konsentrasi ZPT. Selain 

itu, Pengaruh tidak nyatanya ZPT dalam penelitian ini dapat pula diduga karena ZPT 



 

hanya diaplikasikan satu kali yaitu saat tanaman umur 42 HST (tanaman sudah 

memasuki fase generatif). Aspek lain yang juga perlu untuk diperhatikan dalam aplikasi 

ZPT adalah waktu pemberiannya. Faktor Lingkungan yang mempengaruhi  kerja ZPT 

adalah suhu, umumnya kerja ZPT tidak akan berpegaruh apabila diaplikasikan dalam 

konsentrasi yang sangat rendah pada kondisi suhu lingkungan yang tinggi. Berdasarkan 

data suhu rata-rata bulanan sejak mulai diaplikasikannya Atonik 6,5 L sampai akhir 

panen, yaitu pada bulan Januari sampai Maret 2018, lingkungan budidaya berada pada 

suhu 27ᴼC. Suhu tersebut sudah menunjukkan suhu yang ideal untuk tanaman tropis 

seperti tanaman okra, sehingga pada penelitian ini diduga suhu tidak berpengaruh 

terhadap respon pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman dari aplikasi ZPT yang 

sudah dilakukan.  

KESIPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Kombinasi aplikasi pupuk kandang ayam dan Atonik 6,5 L berbeda tidak nyata 

terhadap pertumbuhan vegetatif dan hasil tanaman okra. 

2. Dosis pupuk kandang ayam berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif, 

namun berpengaruh tidak nyata terhadap hasil. Diameter batang, bobot basah dan 

bobot kering batang tanaman okra dengan nilai yang tinggi diperoleh pada dosis 30 

ton/ha diikuti dosis 25 ton/ha dan terendah pada dosis 20 ton/ha.  

3. Konsentrasi Atonik 6,5 L berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif yaitu 

pada diameter batang, bobot basah batang dan bobot kering batang, akan tetapi 

berbengaruh tidak nyata terhadap hasil tanaman. Semakin tinggi konsentrasi Atonik 

6,5 L yang diberikan maka semakin rendah pertumbuhan vegetatif dan hasil 

tanaman.  

4. Pupuk kandang ayam sudah mampu mengimbangi rata-rata hasil setiap panen okra 

yaitu sebesar 300 kg/ha dengan perbandingan hasil panen buah dengan nilai yang 

tinggi secara berurutan pada dosis 30 ton/ha, 25 ton/ha dan 20 ton/ha yaitu sebesar 

417,2 kg/ha; 382,68 kg/ha dan 363,8 kg/ha.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman okra 

dengan aplikasi pupuk kandang ayam dapat dilakukan dengan pemberian dosis sebesar 



 

30 ton/ha pada awal tanam atau saat pengolahan lahan, sedangkan untuk aplikasi Atonik 

6,5 L perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara khusus beberapa 

faktor yang mempengaruhi kerja Atonik 6,5 L terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

okra, seperti faktor konsentrasi, interval waktu pemberian, dan cara aplikasinya.   
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