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ABTRAK 

Buah okra sering digunakan sebagai tanaman sayuran yang bergizi 

tinggi.Pertumbuhan dan daya hasil tanaman ini sangat ditentukan oleh ketersediaan hara 

tanah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk Ponska terhadap 

pertumbuhan dan daya hasil okra (Abelmoschus esculentus L.).Penelitian ini telah 

dilaksanakan di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan satu faktor perlakuan dan 

menggunakan berbagai dosis pupuk Ponska. Dosis ponska yang digunakan 0 g (0 kg/Ha), 

10 g (416 kg/Ha), 20 g (834 kg/Ha), 30 g (1,250 kg/Ha), 40 g (1,666 kg/Ha) yang diulang 

sebanyak 3 kali. Pemberian pupuk dilakukan dua kali yaitu awal tanam dan saat tanaman 

berumur 30 hari setelah tanamn (HST).Analisis data menggunakan analisis varian (Anova) 

dan uji lanjut dengan BNJ 5%. Hasil penelitian menunnjukkan bahwa perlakuan dosis 

Ponska (20 g/tanaman atau 834 kg/Ha) memberikan jumlah buah muda terbanyak 24,0 

buah/tanaman dan berat buah layak konsumsi 354,7 g/tanaman atau 14.781 kg/Ha. 

Kata kunci : Daya hasil, Dosis, Ponska 

ABSTRACT 

Okra fruit is often used as a vegetable pland that is highly nutritions. The growing 

and yield potential of this plant is determined by the availability of soil nutrients. This 

study aims to determine the effect of Phonska fertilizer dosage on growth and yield of okra 

(Abelmoschus esculentus L.).This research has been conducted in Jempong Baru Village, 

Sekarbela Sub-District, Mataram City, using Randomized Block Design (RAK), with one 

treatment factor and using various doses of Ponska fertilizer. The doses of phonska used 

were 0 g (0 kg/Ha), 10 g (416 kg/Ha), 20 g (834 kg/Ha), 30 g (1.250 kg/Ha), 40 g (1.666 

kg/Ha) Repeated three times. Application of fertilizer was done twice time, ie the initiation 

of planting time and at the time the plant was 30 days after planting. Data analysis using 

variance analysis (Anova) and further test with BNJ 5%. The highest application of 

phonska dose (20 g/plants or 834 kg/Ha) gave the highest number of fruit 24,0 pieces/ 

plant and weight of fruits is worth for consuming 354,7 g per plant or 14.781 kg/Ha. 

Keywords: Dose, Phonska, Yield Potential 
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PENDAHULUAN 

Upaya meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan untuk untuk memperbaiki 

nilai gizi makanan.  Kebutuhan akan bahan makanan yang benilai gizi tinggi di Indonesia 

semakin meningkat, seiring perkembangan zaman dan tingkat pendidikan masyarakat 

sehingga masyarakat memilih mengkonsumsi sayuran yang memiliki nilai gizi yang 

tinggi. Permintaan akan sayuran dan buah yang memiliki nilai gizi tinggi membuat para 

peneliti terus mengembangkan sumber daya yang ada. Salah satu dari tanaman sayuran 

yang memiliki nilai gizi tinggi adalah tanaman okra. Okra (Abelmoschus esculentus L.) 

dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis yang tersebar di berbagai Negara yaitu India, 

Turki, Iran, Afrika Barat, Yogoslavia, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Burma, Jepang, 

Malaysia, Brazil, China, Ethiopia, Chyprus dan Indonesia. India merupakan Negara yang 

menempati urutan pertama didunia dalam produksi okra  dengan 3,5 juta ton (70 % dari 

total produksi dunia) yang dihasilkan dari luas wilayah yang diusahakan 350.000 Ha 

(Faostat, 2008). 

Okramerupakan tanaman yang belum secara luas dikenal di Indonesia dan okra 

merupakan salah satu tanaman introduksi. Menurut Dirwan (1999), okra sudah ditanam 

sejak tahun 1877 di Kalimantan Barat dan telah lama dibudidayakan oleh petani Tionghoa 

sebagai sayuran. Di Provinsi NTB, tanaman ini masih diusahakan dalam jumlah kecil dan 

masyarakat Bima dan Dompu menyebut tanaman okra dengan bamea, Sumbawa 

menyebut jemea sedangkan masyarakat Lombok menyebutnya bendi.  

Tanaman okra kaya akan vitamin, mineral dan serat (Oyelade et al., 2003). Okra 

merupakan tanaman multiguna karena berbagai kasiat dari daun segar, tunas, bunga, 

polong, dan biji (Mihretu et al., 2014). Komposisi dalam setiap 100 g tanaman okra 

mengandung 33 kalori, lemak total 0,2 g, karbohidrat 7,5 g, serat 3,2 g atau 12,8 %, 

protein 1,9 g, gula 1,5 g, kalsium 82 mg (8,2 %), magnesium 57 mg (14,3 %), kalium 299 

mg (8,5 %), Na 7 mg, vitamin C 23 mg (38,3 %), timin 0,2 mg (13,3 %), vitamin B-6 0,2 

mg (10,8 %), folat 60 mikro-g (15 %), vitamin A 716 IU (14,3 %), vitamin K 31,3 mg 

(39,1 %) (McGuire, 2015). Menurut Iwan (1995), di Jepang okra dijadikan makanan 

pelengkap  dengan sebutan okura, sedangkan di India okra dimasak menjadi makanan 

kebangsaan yang disebut dengan kari. 

Dari sekian banyak jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia, tanaman okra adalah 

salah satu tanaman yang menarik untuk diteliti. Pertumbuhan dan hasil tanaman okra pada 

umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pupuk, iklim, genetik dan faktor 

lainnya. Peningkatan daya hasil okra diperlukan penambahan unsur hara melalui 

pemupukan. 

Pupuk diartikan sebagai bahan penyubur tanaman yang diberikan  atau 

ditambahkan ke dalam tanah atau lansung diberikan ke tanaman melalui penyemprotan  

pada permukaan daun (Goenadi, 2004). Penggunaan pupuk yang efektif dan efisien pada 

dasarnya adalah memberikan pupuk sesuai dosis dan kondisi pertumbuhan tanaman 

dengan melihat kondisi lingkungan.Penggunaan pupuk yang seimbang dan optimal 

tersebut pada hakikatnya untuk membantu pertumbuhan tanaman, baik pertumbuhan 

vegetatif maupun generatif. 

Pupuk Ponska adalah pupuk majemuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara 

yaitu N, P, dan K, masing-masing memiliki kandungan 15 : 15 : 15 pada setiap 100 Kg 

Ponska. Menurut Taslim et al. (cit)Pirngadi & Abdulrachman (2005), keuntungan 

menggunakan pupuk majemuk adalah (1) dapat dipergunakan dengan memperhitungkan 

kandungan zat hara sama dengan pupuk tunggal, (2) apabila tidak ada pupuk tunggal dapat 

diatasi dengan pupuk majemuk, (3) penggunaan pupuk majemuk sangat sederhana, dan (4) 

pengangkutan dan penyimpanan pupuk ini menghemat waktu, ruangan dan biaya. Apabila 
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terjadi kekurangan diantara unsur hara N, P, K, Mg, S dan Ca dapat memberikan pengaruh 

buruk terhadap pertumbuhan tanaman, karena unsur hara tersebut diperlukan untuk 

menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penggunaan dosis pupuk Ponska 

untuk tanaman okra belum banyak diketahui, sehingga Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dosis pupuk Ponska terhadap pertumbuhan dan daya hasil okra 

(Abelmoschus esculentus L.), hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam menyediakan 

informasi yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam budidaya tanaman okra. 

Diduga bahwa pemberian berbagai dosis pupuk Ponska dapat menberikan pengaruh 

pertumbuhan yang berbeda pada tanaman okra. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang telah digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental 

dengan pendekatan kuantitatif dan melakukan percobaan di lahan.Percobaan ini telah 

dilaksanakan di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.Pada bulan 

Mei sampai dengan Agustus 2017. 

Rancangan Percobaan 

Menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan satu faktor perlakuan 

dan menggunakan berbagai dosis pupuk Ponska yang diulang sebanyak tiga kali. Adapun 

perlakuan dosis pemupukan dengan 5 perlakuan yaitu : D0 = 0 g/tanaman atau 0 kg/ha, D1 

= 10 g/tanaman atau 416 kg/ha, D2 = 20 g/tanaman atau 834 kg/ha, D3 = 30 g/tanaman 

atau 1.250 kg/ha, D4 = 40 g/tanaman atau 1.666 kg/ha. 

Pelaksanaan Penelitian 

Benih okra disiapkan terlebih dahulu dengan keriteria buah yang tua dan 

memenuhi syarat sebagai benih, benih okra dapat secara lansung ditanam di lahan yang 

sudah disediakan. Tanah yang sudah diolah dibiarkan selama 2 minggu agar tanah menjadi 

kering, selanjutnya lahan dibuat petak-petak percobaan dengan ukuran 3 m x 2 m, tinggi 

petakan 30 cm, jarak antar petakan 40 cm, jarak antar blok 60 cm, jumlah petakan 

keseluruhan 15 petakan yang terbagi dalam 3 blok , sedangkan untuk  jarak tanam yang 

telah digunakan 60 cm x 40 cm sehingga jumlah populasi dalam satu petakan 25 

tanaman/petak atau dalam satu hektar populasi tanaman okra berjumlah 41.667 

tanaman/ha. 

 Penanaman dilakukan dengan membuat lubang tanam sedalam 3-4 cm. penanaman 

dilakukan menggunakan alat tugal, tiap lubang tanam berisi 1 benih okra kemudian benih 

yang telah ditanam ditutup dengan tanah secukupnya. Pemupukan diberikan dua kali yaitu 

pada saat awal tanam dengan jumlah dosis pada setiap perlakuan yaitu 0 g/tanaman, 5 

g/tanaman, 10 g/tanaman, 15 g/tanaman, 20 g/tanaman dan diberikan pada saat tanaman 

berumur 30 hari setelah tanamn (HST) dengan jumlah dosis yang sama yaitu 0 g/tanaman, 

5 g/tanaman, 10 g/tanaman, 15 g/tanaman, 20 g/tanaman menggunakan pupuk Ponska. 

Pemupukan dilakukan dengan cara ditugal dengan kedalaman 3-4 cm dan jarak antara 

tanaman dengan lubang pemupukan adalah 10-15 cm kemudian ditutup dengan tanah 

secukupnya. 

 Pengairan telah dilakukan dengan menggunakan air hujan dan air irigasi, pengairan 

meggunakan air irigasi diberikan pada saat tanaman membutuhkan air.Pemberian air 

irigasi diberikan disekitar bedengan hingga air yang di aliri membasahi permukaan 

petakan perlakuan. 

 Penyiangan telah dilakukan dua kali, penyiangan pertama pada saat tanaman 

berumur 14 (hst) dan penyiangan kedua dilakukan pada saat tanaman berumur 29 (hst) 

yang dilakukan secara manual dan mekanis. Penyiangan secara manual akan dilakukan 
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dengan mencabut gulma dengan menggunakan tangan yang dilakukan disekitar tanaman 

saja, penyiangan ini juga sekaligus sebagai penggembur tanah di areal perakaran. 

Sedangkan penyiangan secara mekanis dilakukan menggunakan sabit. 

 Pengamatan dilakukan satu kali dalam dua minggu, pengamatan yang dilakukan 

bertahap sesuai masa pertumbuhan sehingga memudahkan peneliti dalam 

mengamati.Buah yang dipanen berukuran sekitar 3-6 cm, pemanenan dilakukan pada sore 

hari atau pagi hari dengan interval pamanenan satu hari dan buah okra telah dipanen 

sebanyak 20 kali panen. 

Pengamatan yang diamati  yaitu Tinggi Tanaman (cm), Jumlah Daun (Helai), 

Berat Basah Akar (g), Berat Kering Akar (g) Umur Berbunga (Hari), Jumlah Bunga yang 

Jadi Buah (Tangkai), Jumlah Bunga (Tangkai), Jumlah Buah (Buah), Panjang Buah (cm), 

Berat Buah (g), hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis varian (ANOVA) pada 

taraf nyata 5 %. Apabila nilai Probabilitas < 0,05 maka terdapat pengaruh antar perlakuan. 

Untuk mengetahui perlakuan yang berbeda nyata, maka akan diuji lanjut menggunakan 

Beda Nyata Jujur (BNJ) pata taraf nyata 5 %. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis anova pada responpertumbuhan dan hasil tanaman okra terhadap 

beberapa dosis pupuk Ponska ditampilkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Hasil Analisis anova Pengaruh Pupuk Ponska terhadap pertumbuhan dan daya 

hasil okra 

No Parameter Pengaruh Dosis 

1 Tinggi Tanaman S 

2 Jumlah Daun S 

3 Umur Berbunga S 

4 Jumlah Bunga yang Jadi Buah S 

5 Jumlah Bunga S 

6 Jumlah Buah S 

7 Panjang Buah S 

8 Berat Buah S 

9 Berat Basah Akar S 

10 Berat Kering Akar S 
Keterangan: S   : Signifikan (Berbeda nyata)  

Tabel 4.1menunjukkan bahwa penambahan pupuk Ponska dengan dosis yang 

berbeda memberikan hasil yang signifikan terhadap seluruh variabel yang telah diamati 

pada tinggi tanaman, jumlah daun, berangkasan basah akar tanaman, berangkasan kering 

akar tanaman, umur berbunga, jumlah bunga yang jadi buah, jumlah bunga, jumlah buah, 

panjang buah, dan berat buah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pupuk Ponska 

memberikan kontribusi suplai unsur hara terhadap pertumbuhan hasil tanaman, karna 

pupuk Ponska yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kandungan unsur hara  N, P 

dan K. 
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Table 4.2. Hasil analisis rerata berdasarkan uji BNJ pada taraf nyata 5% 

Perlakuan 
Parameter 

Tt/cm Jd Bb/g Bk/g Ub Jbyjb Jbg Jbu Pb/cm Bbu/g 

D0/0 g 73,1b 23,8b 15,7c 5,1c 50,7a 10,4d 10,4d 10,4d 3,1c 225,0c 

D1/10 g 119,3a 40,7a 45,9b 13,5b 47,0b 21,9c 22,3c 21,9c 6,0b 344,3b 

D2/20 g 130,7a 43,2a 53,9b 17,1ab 46,8b 24,0bc 24,4c 24,0bc 6,6ab 354,7ab 

D3/30 g 139,3a 48,6a 65,5a 18,6a 46,7b 27,9ab 28,2b 27,9ab 7,7a 434,9ab 

D4/40 g 139,9a 51,1a 74,0a 21,2a 46,5b 31,6a 31,9a 31,6a 7,8a 460,7a 

BNJ 5% 21,9 10,6 10,0 4,9 2,0 5,4 5,1 5,4 1,5 105,9 

Keterangan: Tt (Tinggi tanaman), Jd (Jumlah daun), Bb (Berangkasan basah akar), Bk (Berangkasan kering 

akar), Ub (Umur berbunga), Jdyjb (Jumlah bunga yang jadi buah),  Jbg (Jumlah bunga), Jbu 

(Jumlah bunga), Pb (Panjang buah), Bbu (Berat buah). 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk Ponska berpengaruh nyata 

terhadap parameter tinggi tanaman dengan nilai tertinggi pada perlakuan D4 (1.666 kg/ha) 

yakni 139,9 cm yang berbeda nyata dengan perlakuan D0 (0 kg/ha) yakni 73,1 cm yang 

memiliki nilai terendah, parameter jumlah daun dengan nilai terbanyak pada perlakuan D4 

(1.666 kg/ha) yakni 51,1 helai yang berbeda nyata dengan perlakuan D0 (0 kg/ha) yakni 

23,8 helai yang memiliki nilai terendah, parameter umur berbunga tanaman dengan nilai 

tercepat pada perlakuan D4 (1.666 kg/ha) yakni 46,5 hari setelah tanam (HST) yang 

berbeda nyata dengan perlakuan D0 (0 kg/ha) yakni 50,7 hari setelah tanam (HST) yang 

memiliki nilai paling lambat, namun parameter tinggi tanaman, jumlah daun, umur 

berbunga tidak berbeda nyata dengan perlakuan D1, D2, D3, D4. Hal tersebut karena  

dosis N, P dan K yang dibutuhkan tanaman masih cukup tinggi, sedangkan dosis pupuk 

Ponska yang diberikan masih belum sesuai, sehingga tidak memberikan beda nyata antara 

perlakuan dosis pupuk Ponska pada tanaman okra. 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa berat berangkasan basah akar tanaman okra 

berpengaruh nyata pada perlakuan D3 (1.250 kg/ha) dan  D4 (1.666 kg/ha), dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya. Perlakuan D1 (416 kg/ha) dan D2 (834 kg/ha) berpengaruh 

nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan D0 (0 kg/ha). Parameter berat 

berangkasan kering akar tanaman pada perlakuan D2 (834 kg/ha) dan D3 (1.250 kg/ha) 

nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan D0 (0 kg/ha) dan D1 (416 kg/ha) akan 

tetapi tidak berbeda  dengan perlakuan D2(834 kg/ha). Perlakuan D2 (834 kg/ha) nyata 

berbeda dengan  perlakuan D0 (0 kg/ha) akan tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

D1 (416 kg/ha). Parameter umur berbunga pada perlakuan dosis  D4 (1.666 kg/ha) 

menunjukkan paling cepat kemunculan bunga yaitu 46,5 HST, sedangkan kemunculan 

bunga paling lambat ditunjukkan oleh perlakuan D0 (0 kg/ha) yaitu 50,7 HST. Parameter 

jumlah bunga terbnyak yang dihasilkan pada perlakuan dosis tertinggi D4 (1.666 kg/ha) 

yaitu 31,9 bunga dan paling sedikit ditunjukkan oleh pemupukan D0 (0 kg/ha) yaitu 10,4 

bunga. Parameter jumlah buah menunjukkan, jumalah buah muda terbanyak terdapat pada 

perlakuan D4 (1.666 kg/ha) yaitu 31,6 buah dan paling sedikit ditunjukkan oleh perlakuan 

D0 (0 kg/ha) dengan jumlah 10,4 buah.`Parameter panajang buah muda terpanjang 

diberikan pada perlakuan D4 (1.666 kg/ha) dengan panjang 7,8 cm dan terpendek 

diberikan oleh perlakuan D0 (0 kg/ha) yaitu 3,1 cm. Parameter berat buah muda paling 

berat ditunjukkanpada perlakuan D4 (1.666 kg/ha) dengan berat buah muda tanaman yaitu 

460,7 g/tanaman dan berat buah muda terendah pada perlakuan D0 (0 kg/ha) yaitu 229 

g/tanaman. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada setiap umur pengamatan 

terhadap tinggi tanaman.Pada setiap umur pengamatan menunjukkan adanya peningkatan 

yakni setiap penambahan perlakuan dosis maka terjadi peningkatan tinggi 
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tanaman.Perlakuan D4 (1.666 kg/ha) memiliki nilai tinggi tanaman tertinggi yaitu 139,9 

cm dan terendah pada tanpa perlakuan D0 (0 kg/ha) yaitu 73,1 cm. 

 

Gambar 1. Rerata Nilai Tinggi Tanaman pada Tiap Umur Pengamatan 

Gambar 2 menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah daun pada stiap umur 

pengamatan terhadap jumlah daun tanaman. Pada setiap umur pengamatan  menunjukkan 

adanya peningkatan yakni setiap penambahan perlakuan dosis terjadi peningkatan jumlah 

daun tanaman. Perlakuan D4 (1.666 kg/ha) memiliki jumlah daun terbanyak yaitu 51,1 

daun dan terendah pada D0 (0 kg/ha) yaitu 23,8 daun per tanaman. 

 

Gambar 2. Rerata Nilai jumlah Daun Tanaman pada Tiap Umur Pengamatan  

Gambar 3 menunjukkan bahawa terjadinya fluktuasi nilai berat buah per tanaman 

pada rerata jarak panen satu hari pemanenan, berat buah per tanaman tertinggi pada panen 

umur 75 HST dan terendah pada awal panen (51 HST) dan panen akhir (89 HST). 
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Gambar 3. Rerata Nilai Berat Buah Tanaman pada Tiap Umur Penen 

Gambar 4 menunjukkan bahwa perlakuan dosis memberikan pengaruh yang  nyata 

terhadap berat buah tanaman dalam satu hektar. Berat buah dalam satu hektar tertinggi 

terdapat pada perlakuan D4 (1.666 kg/ha) yaitu 19.194 Kg/ha dan terendah pada perlakuan 

D0 (0 kg/ha) yaitu 9.541 Kg/ha. 

 
Gambar 4. Rerata Nilai Berat Buah Tanaman Satu Hektar 

Pembahasan 

Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran dan berat keringnya tanaman yang 

tidak dapat kembali kebentuk semula (irreversible) mencerminkan pertambahan 

protoplasma (Ernita., 2009; O’keeffe 2009., Nanda, 2012). Hasil penelitian pada Tabel 4.1 

dan Table 4.2 menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap seluruh parameter yang diamati 

tinggi tanaman, jumlah daun, berangkasan basah akar tanaman, berangkasan kering akar 

tanaman, umur berbunga, jumlah bunga yang jadi buah, jumlah bunga, jumlah buah, 

panjang buah, dan berat buah. (Dwidjoseputro 1991) menyatakan bahwa tanaman akan 

tumbuh dengan subur apabila elemen (unsur hara) yang dibutuhkannya tersedia dalam 
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jumlah yang cukup dan unsur hara tersebut tersedia dalam bentuk yang dapat diserap oleh 

tanaman. 

Lingga (1992)., dikutip oleh Pristiwanto (2005), untuk menentukan banyaknya 

pupuk atau dosis pemupukan yang tepat pada satu jenis tanaman dapat dilakukan dengan 

cara melakukan percobaan pemupukan variasi dosis, maksud dari variasi dosis adalah 

dengan memberi pupuk pada satu tanaman dengan dosis yang berbeda. Penambahan 

jumlah pupuk juga di picu oleh julah unsur hara yang terkandung seperti unsur hara N, P 

dan K pada Ponska. Jika setiap unsur-unsur ini kurang satu atau terdapat dalam imbangan 

yang tidak cukup, pertumbuhan secara normal tidak akan terjadi (Foth 1988).  

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa perlakuan D4 (1.666 Kg/ha) memberikan hasil 

tinggi tanaman yang tertinggi yaitu 139,9 cm, dan tinggi tanaman yang paling rendah yaitu 

73,1 cm yang diberikan oleh perlakuan D0 (0 Kg/ha). Tinggi tanaman sangat dipengaruhi 

oleh proses metabolisme dalam tubuh tanaman itu sendiri. Pertumbuhan vegetatif tanaman 

membutuhkan unsur N yang tinggi untuk membantu dalam proses pertumbuhan tinggi 

tanaman. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Syekhfani (1997) bahwa nitrogen 

merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman, karena perannya dalam memacu 

pertumbuhan vegetatif. 

Daun yang disokong oleh batang merupakan pabrik karbohidrat bagi tanaman 

budidaya. Daun diperlukan untuk penyerapan dan pengubahan energi cahaya untuk 

pertumbuhan dan menghasilkan panen melalui fotosintesis (Gardner et al.,1991). Hasil 

analisis pada Table 4.2 menunjukkan penambahan jumlah pupuk pada dosis yang berbeda 

menunjukkan jumlah daun berbeda nyata.Jumlah penambahan daun dapat juga dilihat 

pada Gambar 2 yang disajikan dalam bentuk grafik. 

Berdasarkan Tabel 4. 2 perlakuan penambahan jumlah pupuk pada dosis yang 

berbeda, perlakuan D4 (1.666 kg/ha) memberikan hasil penambahan pertumbuhan jumlah 

daun paling banyak yaitu 51,1 daun dan pertumbuhan jumlah daun terendah pada 

perlakuan D0 (0 kg/ha) yaitu 23,8 daun. Hal ini disebabkan oleh faktor pemberian jumlah 

pupuk dan pupuk Ponska yang diberikan pada tanaman dapat diserap oleh tanaman 

sehingga memberikan penambahan jumlah daun, jumlah daun juga diduga karena adanya 

unsur K, karena semakin tinggi unsur K maka semakin banyak jumlah daun yang 

dihasilkan. Roesmayanti (2004) menyatakan bahwa unsur K berperan penting dalam 

fotosintesis, karena secara langsung meningkatkan pengambilan karbondioksida (CO2). 

Posfor berperan bagi pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman (Agustina et 

al., 2010).Hasil analisis pada table 4.2 menunjukkan berangkasan basah akar tanaman 

berbeda nyata antara perlakuan.Berangkasan basah akar tanaman pada perlakuan D4 

(1.666 kg/ha) memberikan berat tertinggi yaitu 74.0 g dan terendah pada perlakuan D0 (0 

kg/ha) memiliki berat yaitu 15.7 g, diduga jumlah pupuk yang diberikan diserap oleh akar 

tanaman dengan maksimal yang digunakan untuk pertumbuhan. Zainudin (2001) juga 

menyatakan bahwa pada tanaman budidaya, umumnya pertumbuhan vegetatif awalnya 

akan semakin terpacu dengan semakin tingginya ketersediaan unsur hara, sehingga 

tanaman dapat memperbanyak organ vegetatif (akar, batang dan daun), untuk kepentingan 

fotosintesis dan akan memungkinkan penyerapan air dan nutrisi yang cukup, selanjutnya 

akan digunakan tanaman untuk proses pembentukan biji. 

Hasil analisis pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa perlakuan penambahan jumlah 

pupuk pada dosis yang berbeda pada berat berangkasan kering akar tanaman berpengaruh 

nyata pada perlakuan D4 (1.666 kg/ha) memberikan nilai berangkasan kering akar 

tanaman tertinggi yaitu 21.2 g dan terendah pada perlakuan D0 (0 kg/ha) yaitu 5.1 g. Hal 

ini diduga jumlah pupuk Ponska yang diberikan mampu memberikan pengaruh 

pertumbuhan berat berangkasan kering akar. Berat brangkasan merupakan salah satu 
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indikator pertumbuhan yang penting karena mempunyai hubungan yang erat dengan hasil 

tanaman.Berat kering brangkasan merupakan ukuran yang paling sering digunakan untuk 

menggambarkan dan mempelajari pertumbuhan tanaman.Hal ini didasarkan oleh 

kenyataan bahwa taksiran biomassa atau berat tanaman relatif mudah diukur dan 

merupakan integritas dari hampir semua peristiwa sebelumnya yang dialami oleh 

tumbuhan (Sitompul & Guritno, 1995). Perkembangan tanaman merupakan suatu 

kombinasi dari sejumlah proses yang komplek yaitu mengarah pada akumulasi bahan 

kering tanaman (Gardner et al., 1991).  

Hasil analisis pada Table 4.2 menunjukkan bahwa perlakuan penambahan jumlah 

pupuk pada dosis yang berbeda pada kemunculan bunga berpengaruh nyata terhadap 

perlakuan. Umur berbunga paling cepat ditunjukkan pada perlakuan D4 (1.666 kg/ha) 

yaitu 46.5 HST dibandingkan dengan perlakuan D0 (0 kg/ha) yang memberikan  umur 

berbunga lebih lambat yaitu 50.7 HST. Perbedaan umur berbunga diduga karena 

kandungan unsur pupuk Ponska lebih efisien yang diserap tanaman karna pupuk Ponska 

mengandung tiga unsur sekaligus yaitu N, P dan K sehingga tepat digunakan untuk 

mempercepat pemunculan bunga.Hal ini sesuai dengan penelitian Lubis (2004) 

kecendrungan memperlihatkan bahwa pemberian pupuk majemuk N, P dan K dapat 

mempercepat mulai berbunga dan berbuah.Umur berbunga berkaitan erat dengan 

pemenuhan unsur hara terutama unsur phospat (P) yang berfungsi untuk mendorong 

tanaman masuk ke fase generatif.Unsur P dapat membantu asimilasi dan pernafasan 

sekaligus mempercepat pembungaan, pemasakan biji, dan buah (Lingga, 

1998).Pembungaan merupakan masa transisi tanaman dari fase vegetatif menuju fase 

generatif yaitu dengan terbentuknya kuncup-kuncup bunga. 

Table 4.2 diketahui bahwa perlakuan penambahan jumlah pupuk pada dosis yang 

berbeda pada jumlah bunga yang jadi buah berpengaruh nyata terhadap perlakuan. Jumlah 

bunga yang jadi buah terbanyak pada perlakuan D4 (1.666 kg/ha) yaitu 31.6 bunga 

dibandingkan dengan perlakuan D0 (0 kg/ha)yaitu 10.4 bunga. Diduga bahwa jumlah 

bunga yang jadi buah yang dihasilkan dipengaruhi oleh suplai unsur hara yang cukup bagi 

pertumbuhan tanaman okra  dan adanya unsur Posfor (p) yang terkandung dalam Ponska. 

Marsono (2008), menerangkan bahwa Posfor (P) berfungsi membantu asimilasi dan 

pernapasan serta mempercepat pembungaan, pemasakan biji dan buah. 

Hasil analisis pada Table 4.2 dapat diketahui bahwa penambahan jumlah pupuk 

pada dosis yang berbeda berpengaruh nyata antara perlakuan.Pertumbuhan pembungaan 

tanama berpengaruh nyata terhadap hasil pertanaman.Seperti yang dikemukakan oleh 

Susetya (2014), bahwa salah satu fungsi unsur Kalium bagi tanaman yaitu untuk 

mencegah bunga dan buah agar tidak mudah rontok.Berdasarkan pada Tabel.4.2 dapat 

diketahui bahwa penambahan jumlah pupuk pada dosis yang berbeda memberikan jumlah 

bunga terbanyak pada perlakuan D4 (1.666 kg/ha) yaitu 31.9 bunga dibandingkan dengan 

perlakuan D0 (0 kg/ha) yaitu 10.4 bunga.Banyaknya jumlah bunga diduga karna jumlah 

pupuk yang diberikan pada tanaman okra. Lingga & Marsono cit Safei (2014), 

menyatakan bahwa unsur hara Posfor diperlukan oleh tanaman karena berfungsi dalam 

proses asimilasi, respirasi, dan berperan dalam mempercepat proses pembungaan. 

Hasil analisis pada Table 4.2 menunjukkan bahwa perlakuan penambahan jumlah 

pupuk pada dosis yang berbeda pada jumlah buah panen muda  berpengaruh nyata 

terhadap perlakuan. Perlakuan  D4 (1.666 kg/ha) memberikan hasil buah terbnyak yaitu 

31.6 buah dan buah paling sedikit pada perlakuan D0 (0 kg/ha) yaitu 10.4 buah, diduga 

karena kandungan unsur hara NPK pada pupuk Ponska yang diberikan. Darjanto & Satifah 

(1990) menyatakan bahwa untuk pertumbuhan buah diperlukan zat hara terutama nitrogen, 

Posfor dan kalium.Kekurangan zat tersebut dapat menggangu pertumbuhan buah. 
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Hasil Analisis pada Table 4.2 menunjukkan bahwa ada perbedaan panjang buah 

yang diberikan pada jumlah pupuk pada dosis yang berbeda berpengaruh nyata terhadap 

panjang buah.Pada perlakuan D4 (1.666 kg/ha) dihasilkan panjang buah terpanjang yaitu 

7.8 cm dan panjang buah terpendek pada perlakuan D0 (0 kg/ha) yaitu 3.1 cm, panjang 

buah disebabkan karena dari penambahan jumlah pupuk pada dosis yang berbeda yang 

diberikan pada tanaman dan unsur hara P yang terkandung dalam pupuk Ponska. Sutanto 

(1998) bahwa dengan adanya peningkatan unsur P akan mendorong perkecambahan dan 

pertumbuhan. Pertumbuhan tanaman yang baik akan diperoleh hasil buah yang baik pula 

termasuk ukuran panjang buah. Panjangnya buah yang terbentuk pada tanaman tidak 

hanya dipengaruhi oleh faktor pemupukan saja tetapi dipengaruhi oleh faktor lain yaitu 

faktor kelembaban lingkungan tumbuh. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh proses 

fisiologis yang terjadi di dalam tubuh tanaman tersebut, yaitu proses fotosintesis, respirasi, 

translokasi dan penyerapan air serta mineral (Daniel et al., 1987). 

Hasil analisis pada Table 4.2 menunjukkan berat buah muda berpengaruh nyata 

terhadap perlakuan dosis yang berbeda.Penambahan jumlah pupuk pada dosis yang 

berbeda memberikan berat buah muda yang tertinggi yaitu 460.7 g pada perlakuan D4 

(1.666 kg/ha) dan berat buah terendah yaitu 229.0 g pada perlakuan D0 (0 kg/ha).Hal ini 

diduga disebabkan karena Adanya penambahan suplai unsur hara yang diberikan untuk 

memenuhi kebutuhan tanaman yang memberikan produktivitas tanaman yang 

optimal.Hasil tanaman dipengaruhi oleh unsur hara nitrogen, Posfor dan kalium yang 

diberikan.Kekurangan atau kelebihan salah satu unsur tersebut dapat menurunkan hasil 

tanaman. Anonim (2001) bahwa tanaman terong tidak akan memberikan hasil yang 

maksimal apabila unsur hara yang diperlukan tidak cukup tersedia, pemberian pupuk NPK 

dapat meningkatkan hasil panen secara kuantitatif dan kualitatif. 

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa perlakuan D2, D3, D4 tidak berpengaruh 

nyata terhadap berat buah layak konsumsi per tanaman. Ditinjau dari efisiensi penggunaan 

pupuk ternyata dosis D2 (834 kg/Ha) menghasilkan berat buah layak konsumsi per 

tanaman 354,7 g/tanaman dan hasil uji lanjut menunjukkan sama dengan  dosis D3 (1.250 

kg/tanaman) dan D4 (1.666 kg/Ha) yang menghasilkan berat buah layak konsumsi per 

tanaman yaitu 434,9 g/tanaman dan 460,7 g/tanaman, sehingga dosis D2 (834 kg/Ha) 

direkomendasikan untuk digunakan dalam budidaya tanaman okra. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat kesimpulan bahwa pupuk Ponska 

memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan daya hasil tanaman okra. 

Perlakuan dosis 20 g per tanaman (834 kg/Ha)  memberikan berat berangkasan kering akar 

17,1 g, perlakuan dosis Ponska 20 g per tanaman (834 kg/Ha) memberikan jumlah buah 

muda yang sejumlah 24,0 buah per tanaman dan berat buah muda layak konsumsi 354,7 g 

per tanaman atau 14.781 kg/Ha 

Saran 

Disarankan pada penelitian selanjutnya bahwa pemupukan tanaman okra dosis 

optimum Ponska pada 20 g per tanaman, peneliti dapat  melakukan pengujian penambahan 

dosis pupuk Ponska maupun berbagai jenis pupuk  anorganik lainnya untuk mendapatkan 

dosis yang optimum pada pemupukan tanaman okra untuk mendapatkan hasil yang 

maksimum. 
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