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PENGARUH PEMBERIAN DOSIS PUPUK KALIUM DAN  
MACAM CARA PELETAKAN STEK TERHADAP  

PERTUMBUHAN DAN HASIL UBI JALAR 

 (Ipomoea batatas (L.) Lam.) 
 

DEKA RULINA  
H 0105051 

 
RINGKASAN  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh pemberian dosis 

pupuk kalium, macam cara peletetakan stek dan interaksi antara keduanya 
terhadap pertumbuhan dan hasil ubi jalar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Juni 2009 sampai Oktober 2009 bertempat di Lahan kering Jumantono, 
Karanganyar. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap dua 
faktor yang disusun secara Split-Plot, petak utama (main-plot) perlakuan cara 
peletakan stek (P): cara miring; cara mendatar dan anak petak (sub-plot) perlakuan 
pemberian dosis pupuk kalium (K): 0 kg/ha; 50kg/ha; 100kg/ha; 150kg/ha. 
Dengan demikian didapat 8 kombinasi yang diulang sebanyak 3 kali. Analisis data 
hasil pengamatan dilakukan menggunakan metode sidik ragam berdasarkan uji F 
pada taraf 5 % dan 1 %. Apabila menunjukkan hasil beda nyata maka dilanjutkan 
dengan uji jarak berganda Duncan (DMRT) dengan taraf 5%.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dosis pupuk kalium dan 
macam cara peletakan stek tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan 
hasil ubi jalar, serta tidak terjadi interaksi antara dua faktor terhadap semua 
variabel pengamatan, kecuali pada panjang batang tanaman. Perlakuan peletakan 
stek cara miring dengan dosis kalium 50kg/ha memberikan hasil yang cenderung 
lebih tingggi pada pengamatan panjang batang dan jumlah cabang tanaman. 
Perlakuan peletakan stek cara mendatar dengan dosis kalium 50kg/ha memberikan 
hasil yang cenderung lebih tingggi pada pengamatan luas daun, indeks luas daun 
dan berat brangkasan kering tanaman. Bobot umbi per tanaman sampel yang 
cenderung lebih tinggi diperoleh pada perlakuan peletakan stek cara mirimg yaitu 
344,84 g dengan dosis 50kg/ha yaitu 361,38 g dan yang cenderung rendah pada 
perlakuan peletakan stek cara mendatar yaitu 294,12 g dengan dosis kalium 
0kg/ha (tanpa perlakuan pupuk) yaitu 286,62 g. Hasil umbi total per petak yang 
cenderung lebih tinggi diperoleh pada perlakuan peletakan stek cara miring yaitu 
5730,49 g dengan dosis 0kg/ha yaitu 5587,56 g dan yang cenderung rendah pada 
perlakuan peletakan stek cara mendatar yaitu 4940,68 g dengan dosis kalium 
100kg/ha yaitu 5056,63 g.  
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EFFECT OF POTASSIUM FERTILIZER DOSE APPLICATION AND 
CUTTING LYING METHOD TO THE GROWTH AND YIELD  

OF SWEET POTATO  

(Ipomoea batatas (L.) Lam.) 
 

DEKA RULINA 
H0105051 

 
SUMMARY 

This research aimed to study the effect of potassium dose fertilizing, kinds of 
cutting lying method and interaction both of them to the growth and yield of sweet 
potato. The research was conducted on June 2009 until October 2009 in The 
Rigid Research and Development Center of Jumantono, Karanganyar. Design 
used in research was Randomized Completely Block Design arranged in Split-
Plot, the main-plot was treatment of cutting lying method (P): sideway; smooth 
and the sub-plot was treatment of potassium dose fertilizing(K): 0kg/ha; 50kg/ha; 
100kg/ha; 150kg/ha. Obtained 8 combinations and each were repeated 3 times. 
Analyze of data obtained used analyze of variant based on F test at level of 5% 
and 1%. And if found a significant different then continued with Duncan Multiple 
Range Test (DMRT) at level 5%. 

Research result showed that application of potassium dose fertilizing and 
kinds of cutting lying method non significant effect to the growth and yield of 
sweet potato, and non interaction both of them to all variables except on variables 
of variable of stem length. Treatment of cutting lying method sideway with 
potassium fertilizing 50kg/ha served high tendency result on stem length and 
number of stem. Treatment of cutting lying method smooth with potassium 
fertilizing 50kg/ha served high tendency result was leave area, leave area index 
and dry plant weigh High tendency yield of sample plant tuber obtained on 
treatment of cutting lying method sideway 344,84 g with potassium fertilizing 
50kg/ha 361,38 g and the low on treatment of cutting lying method smooth 294,14 
g with potassium fertilizing 0kg/ha 286,62 g. High tendency of total yield per plot 
obtained on treatment of cutting lying method sideway 5730,49 g with potassium 
fertilizing 0kg/ha 5587,56 g and low on treatment of cutting lying method smooth 
4940,68 g with potassium fertilizing 100kg/ha 5056,63 g.  
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I. PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Ubi jalar (Ipomoea batatas (L.) Lam.) atau ketela rambat berasal dari 

Hindia Barat atau Amerika Selatan, merupakan bahan makanan tambahan atau 

pengganti beras yang telah mendapat perhatian masyarakat. Selain sebagai 

bahan pangan, ubi jalar juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, 

misalnya untuk tepung, gula cair, makanan ternak, dan alkohol                               

(Sisharmini et al., 2005).  

Sejak tahun 1990, Indonesia telah mengekspor ubi jalar dalam bentuk 

segar dan sampai tahun 1997 produksinya mengalami kenaikan dengan rata-

rata hasil 9,5 ton/ha. Permasalahan yang dihadapi pengekspor adalah 

kelangkaan ubi jalar pada musim tertentu dan tidak ada kepastian mutu 

(Alimoeso, 2003). Terhambatnya kenaikan produksi ubi jalar juga disebabkan 

menurunnya area panen akibat rendahnya harga dan kurangnya pasar ubi jalar. 

Begitu pula ditingkat petani produsen atau konsumen yang belum mengetahui 

pemanfaatan dan pengolahan ubi jalar secara maksimal.  

Tanaman ubi jalar merupakan salah satu tanaman umbi-umbian yang 

mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, karena merupakan penghasil 

karbohidrat yang cukup tinggi sekitar 27,9% yang sangat dibutuhkan oleh 

tubuh manusia. Ubi jalar juga mengandung kadar pati dan gula pereduksi      

8-29% dan 0,5-2,5% (kandungan pati dan gula pereduksi cukup tinggi, maka 

ubi jalar dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sirup). Selain itu ubi 

jalar juga mengandung 123 kal kalori, 1,8 gram protein, 0,7 gram lemak,      

30 mg kalsium, vitamin A (7000 SI), vitamin C (22 mg) dan mineral. Ubi jalar 

juga merupakan tanaman yang akarnya dapat dimakan (Anonim, 2008a). 

Produktivitas ubi jalar di Indonesia tergolong masih rendah yaitu  

98,79 ku/ha, sedangkan di Cina mencapai 208,58 ku/ha dan Jepang        

247,33 ku/ha. Masih rendahnya produktivitas ubi jalar akan berdampak 

terhambatnya pengembangan agroindustri (Alimoeso, 2003). Dalam upaya 

meningkatkan produksi ubi jalar, maka pangsa pasar dan daya guna ubi jalar 
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perlu diperluas melalui pengembangan agroindustri. Beberapa faktor yang 

harus diperhatikan dalam pengembangan agroindustri ubi jalar, yaitu 

penyediaan sebagai bahan baku yang sinambung, tersedianya teknologi dalam 

pembudidayaan dan kemudahan dalam pemasaran produk. Teknologi dalam 

pembudidayaan ubi jalar salah satunya adalah pada penanamannya dilakukan 

dengan dua cara peletakkan stek yang berbeda, yaitu miring dan mendatar 

yang penanamannya dilakukan pada guludan, karena penanaman tanpa 

guludan umumnya pertumbuhan batang tanaman akan menjalar ke segala 

jurusan dan pada setiap buku yang berhubungan dengan tanah akan 

membentuk akar dan menghasilkan umbi dengan ukuran kecil. 

Umumnya ubi jalar ditanam pada lahan kurang subur sehingga untuk 

mendapatkan hasil tinggi diperlukan pemupukan, terutama nitrogen dan 

kalium. Pemupukan bertujuan menggantikan unsur hara yang terangkut saat 

panen, menambah kesuburan tanah, dan menyediakan unsur hara bagi 

tanaman. Dosis pupuk yang tepat harus berdasarkan hasil analisis tanah atau 

tanaman di daerah setempat. Dosis pupuk yang dianjurkan secara umum 

adalah 45-90 kg N/ha (100-200 kg Urea/ha) ditambah 25 kg  P2O5/ha (±50 kg 

SP-36/ha) ditambah 50 kg K2O/ha (±100 kg KCl/ha) (Anonim, 2007). 

Umbi yang merupakan penggelembungan akar adalah pusat mobilisasi 

karbohidrat dan lemak. Jumlah daun dan besarnya umbi ditentukan oleh hasil 

bersih proses fotosintesis. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses 

fotosintesis adalah efisiensi penggunaan cahaya matahari. Oleh karena itu 

jumlah dan luas permukaan daun serta kandungan klorofilnya perlu 

ditingkatkan. Hal tersebut dapat dicapai dengan pemupukan, terutama pada 

pemberian pupuk kalium. Pupuk kalium dapat meningkatkan hasil jumlah 

umbi per tanaman, sebagai translokasi (pemindahan) gula pada pembentukan 

pati dan protein, membentuk proses membuka dan menutup stomata, efisiensi 

penggunaan air (ketahanan terhadap kekeringan), memperluas pertumbuhan 

akar serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan 

penyakit (Novizan, 2001). 
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B. Perumusan Masalah  

Di beberapa daerah tertentu, ubi jalar merupakan salah satu komoditi 

bahan makanan pokok. Ubi jalar merupakan komoditi pangan penting di 

Indonesia dan diusahakan penduduk mulai dari daerah dataran rendah sampai 

dataran tinggi. Ubi mengandung pati, sukrosa, dan selulosa. Ubi juga 

mengandung karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. 

Tanaman ubi jalar ini mampu beradaptasi di daerah yang kurang subur 

dan kering. Dengan demikian tanaman ini dapat diusahakan sepanjang tahun,  

tetapi karena dalam usaha budidayanya atau cara bercocok tanam yang kurang 

begitu diperhatikan atau kurang tepat, sehingga menyebabkan hasil kurang 

maksimal.   

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu diadakan pengujian 

cara peletakan stek yang berbeda agar diperoleh hasil yang paling baik yang 

didukung dengan penambahan pupuk, terutama pupuk kalium. Disamping 

untuk meningkatkan hasil, pemupukan bertujuan mempertahankan kelestarian 

tersedianya hara dalam tanah. Sebab hara yang hilang terbawa panen cukup 

tinggi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan apakah pemberian 

dosis pupuk kalium dan macam cara peletakan stek dapat memberikan 

pengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil ubi jalar serta apakah terjadi 

interaksi antara pemberian dosis pupuk kalium dan macam cara peletakan stek 

terhadap pertumbuhan dan hasil ubi jalar.  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mempelajari pengaruh pemberian dosis pupuk kalium terhadap 

pertumbuhan dan hasil ubi jalar. 

2. Mempelajari pengaruh macam cara peletakan stek terhadap pertumbuhan 

dan hasil ubi jalar.  

3. Mempelajari interaksi antara cara peletakan stek dan pemberian pupuk 

kalium. 
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D.  Hipotesis  

1. Diduga pemberian pupuk kalium dengan dosis 150 kg/ha akan 

memberikan pengaruh yang paling baik terhadap pertumbuhan dan hasil 

ubi jalar. 

2. Diduga peletakan stek dengan cara miring akan menghasilkan umbi besar-

besar namun sedikit, sedangkan peletakan stek dengan cara mendatar akan 

menghasilkan umbi kecil-kecil tetapi banyak. 

3. Diduga terjadi interaksi antara cara peletakan stek dengan pemberian dosis 

pupuk kalium terhadap pertumbuhan dan hasil ubi jalar.   
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Ubi Jalar 

Ubi jalar dikenal dengan nama ketela rambat, huwi boled (Sunda), tela 

rambat (Jawa), sweet potato (Inggris), dan shoyo (Jepang). Tanaman ubi jalar 

termasuk tumbuhan semusim (annual) yang memiliki susunan tubuh utama 

terdiri dari batang, ubi, daun, bunga, buah, dan biji. Batang tanaman berbentuk 

bulat, tidak berkayu, berbuku-buku, dan tipe pertumbuhannya tegak atau 

merambat (menjalar), warna batang biasanya hijau tua sampai keungu-unguan. 

Tanaman ubi jalar yang sudah berumur sekitar 3 minggu setelah tanam 

biasanya sudah membentuk ubi. Bentuk biasanya bulat sampai lonjong dengan 

permukaan rata sampai tidak rata. Kulit berwarna putih, kuning, ungu, atau 

ungu kemerah-merahan, tergantung varietas. Struktur kulit bervariasi antara 

tipis sampai dengan tebal, dan biasanya bergetah. Ubi yang rasanya manis 

biasanya berkadar tepung tinggi. 

Tanaman ubi jalar dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan 

diklasifikasi sebagai berikut: (Anonim, 2008c). 

Divisi   : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Subdivisi  : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas   : Dicotyledonaceae (biji berkeping dua) 

Ordo   : Solanales 

Famili   : Convolvulaceae 

Genus   : Ipomoea 

Spesies   : Ipomoea batatas  

Ketela rambat tumbuh di bentangan garis lintang Utara 48° N dan 

lintang Selatan 40° S, dari dataran rendah pantai sampai ketinggian 3000 m 

dpl. Tumbuh pada suhu optimum sekitar 12°C sampai 35°C. Lebih menyukai 

sinar matahari, namun toleran terhadap naungan sampai 30% - 50%. Ketela 

rambat tumbuh dengan baik pada curah hujan 600 mm – 1600 mm selama 

masa pertumbuhannya. Musim kering lebih disukai untuk pembentukan 

umbinya. Kelembaban tanah 60% - 70% diperlukan untuk pertumbuhan awal, 
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pertengahan 70% - 80% dan akhir pertumbuhan memerlukan kelembaban 

60%. Ketela rambat cenderung toleransi terhadap kekeringan, namun 

kekeringan panjang akan mengganggu pembentukan umbi. Tanaman ini dapat 

hidup pada tipe tanah bervariasi, namun tanah dengan drainase baik, tipe tanah 

lempung berpasir sangat disukai, dengan pH tanah optimum 5,6 – 6,6, namun 

dapat tumbuh juga pada pH tanah rendah seperti 4,2. Di daerah tropik, dapat 

diperbanyak secara vegetatif, dengan stek batang, dari tunas umbinya maupun 

dari bijinya (Wardiyono, 2009). 

Pada umumnya ubi jalar yang ditanam pada musim penghujan hasilnya 

lebih rendah karena aerasi tanahnya kurang baik. Selain itu dimusim hujan 

banyak terjadi kerusakan akibat jamur yang menyebabkan penyakit kudis pada 

daun batang Elsinoe batatas dan busuk hitam pada ubi yang disebabkan oleh 

jamur Ceratocytis fimbriata. Sebaliknya pada akhir musim kemarau kerusakan 

ubi banyak ditimbulkan oleh hama boleng Cylas formicarius. Keengganan 

petani dalam pengendalian OPT pada ubi jalar bermula beranggapan salah, 

yaitu bahwa ubi jalar dapat memberikan hasil tanpa pemberian input. Padahal 

seharusnya ubi alar dapat memberikan hasil yang optimal apabila ditambahkan 

yang lebih baik akan dapat dinikmati (Alimoeso, 2003). 

Manfaat ubi jalar bagi kesehatan adalah adanya keberadaan senyawa 

antosianin yaitu pigmen yang terdapat pada ubi jalar ungu atau merah dapat 

berfungsi sebagai komponen pangan sehat dan paling komplet. Sekelompok 

Antosianin yang tersimpan dalam ubi jalar mampu menghalangi laju 

perusakan sel radikal bebas akibat nikotin, polusi udara dan bahan kimia. 

Antosianin berperan dalam mencegah terjadinya penuaan, kemerosotan daya 

ingat dan kepikunan, polip, penderita sakit maag (asam lambung), penyakit 

jantung koroner, penyakit kanker dan penyakit-penyakit degeneratif, seperti 

arteosklerosis, juga memiliki kemampuan sebagai anti mutagenik dan anti 

karsinogenik terhadap mutagen dan karsinogen yang terdapat pada bahan 

pangan dan olahannya, mencegah gangguan pada fungsi hati, anti hipertensi 

dan menurunkan kadar gula darah (Ahsol Hasim dan M. Yusuf, 2008). 
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B. Peletakan Stek 

Bahan tanaman (bibit) berupa stek batang dengan panjang 25 cm (5 

ruas) dan harus memenuhi syarat, yaitu bibit harus berasal dari varietas atau 

klon unggul, bahan tanaman berumur 2 bulan atau lebih, pertumbuhan 

tanaman yang akan diambil steknya dalam keadaan sehat, normal, tidak terlalu 

subur, ukuran panjang stek batang antara 20-25 cm, ruas-ruasnya rapat dan 

buku-bukunya tidak berakar, dan mengalami masa penyimpanan di tempat 

yang teduh selama 1-7 hari. Bahan tanaman (stek) dapat berasal dari tanaman 

produksi dan dari tunas-tunas stek batang (Anonim, 2008d). 

Bibit yang telah disediakan dibawa ke kebun dan ditaruh di atas 

bedengan. Bibit dibenamkan kira-kira 2/3 bagian kemudian ditimbun dengan 

tanah kemudian disirami air. Bibit yang ditanam secara mendatar, semua 

pucuknya diarahkan ke satu jurusan. Dalam satu alur ditanam satu batang, 

bagian batang yang ada daunnya tersembul di atas bedengan. Pada tiap 

bedengan ditanam 2 deretan dengan jarak kira-kira 30 cm. Penanaman ubi 

jalar di lahan kering biasanya dilakukan pada awal musim hujan (Oktober), 

atau awal musim kemarau (Maret) bila keadaan cuaca normal. Di lahan sawah, 

waktu tanam yang paling tepat adalah segera setelah padi rendengan atau padi 

gadum, yakni pada awal musim kemarau (Anonim, 2007). 

C. Pemberian Pupuk Kalium 

Kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti 

fotosintetis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka 

menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. 

Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. 

Unsur kalium berhubungan erat dengan kalsium dan magnesium. Ada sifat 

antagonisme antara kalium dan kalsium. Dan juga antara kalium dan 

magnesium. Sifat antagonisme ini menyebabkan kekalahan salah satu unsur 

untuk diserap tanaman jika komposisinya tidak seimbang. Unsur kalium 

diserap lebih cepat oleh tanaman dibandingkan kalsium dan magnesium. Jika 

unsur kalium berlebih gejalanya sama dengan kekurangan magnesium. Sebab, 
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sifat antagonisme antara kalium dan magnesium lebih besar daripada sifat 

antagonisme antara kalium dan kalsium. Kendati demikian, pada beberapa 

kasus, kelebihan kalium gejalanya mirip tanaman kekurangan kalsium 

(Anonim, 2008b).  

Zat hara yang terbawa atau terangkut pada saat panen ubi jalar cukup 

tinggi, yaitu terdiri dari 70 kg N (± 156 kg urea), 20 kg P2O5 (±42 kg SP-36), 

dan 110 kg K2O (± 220 kg KCl) per hektar pada tingkat hasil 15 ton ubi basah. 

Pemupukan bertujuan menggantikan unsur hara yang terangkut saat panen, 

menambah kesuburan tanah, dan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Dosis 

pupuk yang tepat harus berdasarkan hasil analisis tanah atau tanaman di 

daerah setempat. Dosis pupuk yang dianjurkan secara umum adalah 45-90kg 

N/ha (100-200 kg urea/ha) ditambah 25 kg /ha P2O5 (±50 kg SP-36/ha) 

ditambah 50 kg K2O /ha (±100 kg KCl/ha).  

Pemupukan dapat dilakukan dengan sistem larikan (alur) dan sistem 

tugal. Pemupukan dengan sistem larikan mula-mula buat larikan (alur) kecil di 

sepanjang guludan sejauh 7-10 cm dari batang tanaman, sedalam 5-7 cm, 

kemudian sebarkan pupuk secara merata ke dalam larikan sambil ditimbun 

dengan tanah (Anonim, 2007). 

Seiring tidak memperhatikan pemupukan, sedangkan tanaman ubi-

ubian mengambil unsur hara dari dalam tanah relatif besar. Pada umumnya 

dosis pupuk lebih rendah dari yang dianjurkan, bahkan pemupukan sering 

diberikan secara tidak langsung (sisa pemupukan tanaman sebelumnya). Hal 

ini menjadi penyebab produktivitas rendah. Tanaman ubi jalar sangat tanggap 

terhadap penambahan pupuk. Penambahan kalium sebesar 150 kg KCl/ha 

pada varietas lokal dapat meningkatkan hasil sebesar 28,7%. Kalium 

meningkatkan aktivitas fotosintesis dan mempunyai pengaruh yang lebih besar 

terhadap proses pembentukan umbi daripada pertumbuhan batang dan daun 

(Zuraida dan Supriati, 2001). 
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III.    METODE PENELITIAN 

  

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di lahan kering kecamatan Jumantono, 

kabupaten Karanganyar, yang terletak 7º30` LS dan 110º50` BT dengan jenis 

tanah latosol serta ketinggian tempat 180 m dpl. Pelaksanaan penelitian ini 

dimulai pada bulan Juni 2009 sampai Oktober 2009. 

B. Bahan Dan Alat Penelitian  

1. Bahan Penelitian  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :   

a. Bibit stek batang ubi jalar varietas Sari 

b. Pupuk KCl 

c. Insektisida Curacron 500 EC 

d. Furadan 3G 

2. Alat Penelitian  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :  

a. Cangkul  

b. Kero (cangkul kecil) 

c. Sprayer  

d. Timbangan  

e. Tali rafia 

f. Rol meter atau meteran  

g. Papan nama  

h. Ember  

i. Oven (pengering)  

j. Alat tulis  

k. Karung  

l. Kamera 
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C. Cara Kerja Penelitian  

1. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakkan Rancangan 

Acak Kelompok Lengkap (RAKL) yang disusun secara Split-Plot, yang 

terdiri atas petak utama (main-plot) adalah perlakuan cara peletakan stek 

dan anak petak (sub-plot) adalah perlakuan pemberian dosis pupuk kalium. 

Dengan demikian didapat 8 kombinasi yang masing-masing kombinasinya 

diulang sebanyak 3 kali.  

a. Petak utama merupakan perlakuan cara peletakan stek ubi jalar ( P ) 

yang terdiri atas 2 taraf, yaitu :  

P1   : Cara miring 

P2   : Cara mendatar 

b. Anak petak merupakan perlakuan pemberian dosis pupuk kalium 

(KCL) (K), yang terdiri atas 4 taraf, Yaitu :  

K0  : 0 kg/ha (0 kg kalium/ha) 

K1  : 50 kg/ha (26,5 kg kalium/ha) 

K2   : 100 kg/ha (53 kg kalium/ha) 

K3  : 150 kg/ha (79,5 kg kalium/ha) 

Sehingga didapatkan 8 kombinasi perlakuan sebagai berikut :  

P1K0 : Peletakan stek cara miring dengan KCl 0 kg/ha 

P1K1   : Peletakan stek cara miring dengan KCl 50 kg/ha 

P1K2 : Peletakan stek cara miring dengan KCl 100 kg/ha  

P1K3   : Peletakan stek cara miring dengan KCl 150 kg/ha 

P2K0  : Peletakan stek cara mendatar dengan KCl 0 kg/ha  

P2K1   : Peletakan stek cara mendatar dengan KCl 50 kg/ha 

P2K2 : Peletakan stek cara mendatar dengan KCl 100 kg/ha 

P2K3 : Peletakan stek cara mendatar dengan KCl 150 kg/ha 
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2. Pelaksanaan Penelitian  

a. Persiapan Lahan  

Sebelum tanah diolah dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa  

tanaman dan gulma, tanah diolah hingga gembur, kemudian dibiarkan 

selama satu minggu. Alat yang digunakan untuk pengolahan tanah 

yaitu cangkul. Pencangkulan sedalam 20 cm kemudian digemburkan 

dan diratakan. Hal ini dilakukan agar tanah menjadi gembur dan remah 

sehingga perakaran mudah menembus tanah.  

Kemudian dilakukan pembuatan blok-blok memotong arah 

kesuburan dengan jarak antar blok 50 cm, serta dibuat guludan-

guludan yang berukuran lebar bawah 60 cm, tinggi 35 cm dan jarak 

antar guludan 60 cm. Panjang disesuaikan dengan keadaan lahan. 

Lahan yang digunakan untuk penelitian ± 230 m2 dengan petak 

sebanyak 24 yang ukuran setiap petaknya 3 m x 2 m.  

b. Penanaman  

Bibit yang berasal dari stek batang ubi jalar ditanam pada 

guludan-guludan dengan membuka tanah secara larikan atau dicangkul 

sedalam ukuran bibit yang akan ditanam. Sebelum ditanam bibit 

disimpan terlebih dahulu selama 3 hari. Jumlah bibit per petak adalah 

24, jika 24 petak jumlah total bibitnya adalah 576. Penanaman 

dilakukan dengan menggunakan kero. Letak tanaman stek secara 

miring dan mendatar. Setiap lubang ditanam satu stek baik yang miring 

ataupun yang mendatar, karena penanaman dengan dua stek per lubang 

akan memberikan hasil yang lebih rendah. Jarak tanam yang 

digunakan adalah 25 cm pada guludan. Membuat larikan atau lubang 

sejauh 10 cm di kiri dan kanan lubang tanam untuk tempat pupuk. 

Penanaman bibit ubi jalar untuk bagian yang di atas tanah adalah 2 

ruas batang dan yang dibenamkan dalam tanah adalah 3 ruas batang 

(2/3 dari panjang bibit) dengan panjang bibit 25 cm, kemudian tanah 

disekitar pangkal stek dipadatkan. Setelah selesai penanaman disiram 

air agar stek ubi jalar kelihatan segar dan cepat tumbuh. 
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c. Pemberian pupuk kalium 

Untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik dan hasil yang 

maksimal, hara yang dibutuhkan harus tersedia cukup pada setiap fase 

pertumbuhan sampai dengan pertumbuhan vegetatif maksimal. Untuk 

meningkatkan efisiensi pemakaian pupuk, pemberiannya harus 

dilakukan secara tepat. Pemberian pupuk KCl 1/3 dosis pada umur 0 

(saat penanaman bibit stek pertama kali) dan 2/3 dosis KCl pada umur 

7 minggu. Waktu pemberian pupuk tersebut bersamaan dengan 

pemberian Furadan 3G. Pada penelitian kali ini tidak digunakan pupuk 

yang mengandung unsur N dan P. 

d. Penyulaman 

Setelah ditanam, ubi jalar harus diamati secara kontinu, terutama 

bibit yang mati atau yang tumbuh secara abnormal. Jika ada bibit yang 

mati harus segera disulam. Cara menyulam adalah dengan mencabut 

bibit yang mati, kemudian diganti dengan bibit yang baru, dengan 

menanam/membenamkan 2/3 (3 ruas) batang ubi jalar kedalam tanah. 

Penyulaman dilakukan pada pagi atau sore hari, pada saat sinar 

matahari tidak terlalu terik dan suhu udara tidak terlalu panas. Bibit 

untuk penyulaman sebelumnya dipersiapkan dan ditanam di tempat 

yang teduh. 

e. Penyiangan  

Penyiangan dilakukan dua kali yaitu pada umur tanaman 5 

minggu setelah tanam, dan pada tanaman umur 2,5 bulan dari rumput 

pengganggu. Pengerjaan penyiangan biasanya diiringi dengan adanya 

pembumbunan serta pemupukan susulan. 

f. Pembalikan Batang dan Pembumbunan 

Pembalikan batang dilaksanakan tiap 1 bulan bertujuan untuk 

membatasi mejalarnya batang kesegala jurusan dan terbentuknya umbi 

yang kecil-kecil pada setiap ruas. Pembumbunan dilakukan agar tanah 

guludan tetap gembur dan cukup tinggi, sehingga umbi dengan leluasa 

dapat berkembang. Di samping itu pembumbunan adalah menjaga agar 
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umbi yang berkembang tidak keluar permukaan tanah dan menghindari 

dari serangan hama tertentu. 

g. Pengairan  

Pada hakikatnya ubi jalar tidak memerlukan banyak air, 

pemberian air yang berlebihan akan menyebabkan umbi menjadi 

busuk. Pemberian air sangat diperlukan pada fase vegetatif, terutama 

pada awal-awal pertumbuhan. Pada saat perkembangan umbi, 

pemberian air perlu diatur sedemikian rupa dan drainase sebaik 

mungkin, agar dalam pembesaran tidak terjadi pembusukan, terutama 

menjelang umbi membesar. Cara pengairan yaitu dengan menyirami 

parit/guludan sampai jenuh air dengan menggunakan selang sampai 

petakan-petakan benar-benar basah. Pengairan dilakukan tergantung 

kebutuhan. 

h. Pengendalian Hama dan Penyakit  

Walaupun banyak spesies hama yang dapat menyerang ubi jalar, 

namun hanya beberapa spesies saja yang menimbulkan kerusakan yang 

berarti. Berdasarkan pada phenologi tanaman, hama-hama ubi jalar 

dapat dikelaskan ke dalam penggugur daun, penggerek batang dan 

pemangsa umbi.   

Untuk hama penggerek batang (O. anastomasalis) dapat 

dikendalikan dengan menggunakan insektisida Curacron 500 EC 

dengan konsentrasi yang dianjurkan (2 liter/ha). Sedangkan untuk 

serangan hama boleng (Cylas formicarius) dikendalikan dengan 

menggunakan Furadan 3G (20 kg/ha). Pemberian Furadan dilakukan 

bersamaan pada saat pemberian pupuk kalium pertama kali dan setelah 

umbi mulai keluar. 

Penyakit penting yang berjangkit pada ubi jalar umumnya 

disebabkan oleh jamur. Diantaranya penyakit kudis (Elsinoe batatas), 

yang bersifat endemik pada beberapa daerah sentra produksi. Selain itu 

terdapat pula penyakit yang disebabkan oleh jamur Fusarium sp.  yang 

disebut dengan layu fusarium. Pengendalian kedua penyakit ini dapat 
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dilakukan dengan menanam varietas yang tahan seperti varietas Sari.  

i. Pemungutan Hasil   

Tanaman ubi jalar dapat dipanen bila ubi-ubinya sudah tua 

(matang fisiologis). Panen ubi jalar yang ideal dimulai pada umur 3 

bulan, dengan penundaan paling lambat sampai umur 4 bulan. Panen 

pada umur lebih dari 4 bulan, selain resiko serangan hama boleng 

cukup tinggi, juga tidak akan memberikan kenaikan hasil ubi. 

3. Variabel Pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap 5 tanaman sampel setiap petak 

perlakuan. Pengambilan sampel dilakukan secara acak, tanpa 

mengikutsertakan tanaman tepi. Adapun variabel pengamatan tersebut 

antara lain :  

a. Panjang batang  

Pengukuran panjang batang dilakukan setiap minggu sekali, 

dimulai setelah tanaman berumur dua minggu sampai berumur tujuh 

minggu setelah tanam. Pengukuran panjang batang dengan 

menggunakkan penggaris atau meteran, yang dihitung mulai dari 

pangkal batang (tunas baru) sampai bagian teratas dan dinyatakan 

dalam cm.  

b. Jumlah cabang utama tanaman 

Dihitung bersamaan saat mengukur panjang batang. 

c. Luas Daun  

Luas daun dihitung saat panen dengan menggabungkan antara 

metode gravimetri dan metode punch. Beberapa daun sub sampel 

digunting berbentuk persegi (dengan luas 3 cm x 3 cm) maka diperoleh 

beberapa daun kecil sehingga luas daun dapat diketahui. Daun ini 

kemudian dikeringkan dengan menggunakkan oven sehingga akan 

diketahui luas setiap berat kering daun. Daun sisa (dari daun yang telah 

diambil sebagian tadi) bersama dengan daun sampel yang lain 

dikeringkan dengan oven. Dengan cara tersebut seluruh daun tanaman 

sampel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :  
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Luas Daun = Berat kering (BK) daun total  x Luas daun sampel 
      Berat kering (BK) daun sampel 

 
d. Indeks Luas Daun  

Merupakan rasio permukaan daun terhadap luas tanah yang 

ditempati oleh tanaman budidaya itu atau tanaman tersebut. Indeks 

luas daun ini dihitung pada waktu panen. 

ILD =  LA  
      GA       
Keterangan :  

LA : Luas daun  

GA : Luas tanah 

e. Jumlah umbi per tanaman sampel 

Perhitungan jumlah umbi per tanaman dilakukan dengan cara 

menghitung jumlah umbi per tanaman sampel saat panen yang 

dikelompokan berdasarkan ukuran diameter umbi (kecil                            

(6 cm – 12 cm), sedang (13 cm – 18 cm)  dan besar (19 cm – 24 cm)). 

f. Bobot umbi per tanaman sampel 

Bobot umbi per tanaman diperoleh dengan cara menimbangan 

berat umbi pada tanaman sampel yang pengukurannya dikelompokan 

berdasarkan ukuran diameter umbi (kecil, sedang dan besar). 

g. Hasil umbi total per petak 

Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh bobot 

umbi per petak tanaman. 

h. Jumlah umbi total per petak  

Perhitungan jumlah umbi total perpetak dilakukan dengan 

menjumlahkan seluruh umbi per petak tanaman. 

i. Berat brangkasan kering 

Berat brangkasan kering ditimbang setelah berat brangkasan 

basah dikeringkan dengan menggunakkan oven terlebih dahulu pada 

suhu ± 70ºC sampai mencapai berat yang konstan.   
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4. Analisis Data 

Analisis data hasil pengamatan dilakukan dengan metode sidik 

ragam berdasarkan uji F pada taraf 5 % dan 1 %. Apabila uji F 

menunjukkan hasil beda nyata maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda 

Duncan (DMRT) dengan taraf 5 %.  
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IV. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 

Ubi jalar (Ipomoea batatas (L.) Lam.) merupakan sumber pangan yang 

paling efisien dalam memproduksi karbohidrat per satuan waktu. Ditinjau dari 

komposisi kimianya, ubi jalar berpotensial sebagai sumber karbohidrat, mineral, 

dan vitamin (Setyono et al., 1993). Oleh karena itu, ubi jalar sering disebut 

sebagai sumber pangan masa depan. Di beberapa daerah, komoditas ini bahkan 

digunakan sebagai makanan pokok, seperti di Irian Jaya (Atmojo, 1999). 

Indonesia sebagai salah satu center of origin ubi jalar mempunyai plasma nutfah 

yang tersebar di hampir semua daerah di Indonesia.  

Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka diadakan pengujian cara 

peletakan stek yang berbeda agar diperoleh hasil yang paling baik yang didukung 

dengan penambahan pupuk, terutama nitrogen dan kalium. Di samping untuk 

meningkatkan hasil, pemupukan bertujuan mempertahankan kelestarian 

tersedianya hara dalam tanah.  

Dalam penelitian kali ini, tidak digunakan pupuk dasar yang mengandung 

unsur nitrogen dan fosfor, namun hanya menggunakan pupuk kalium saja. Hal ini 

dikarenakan bahwa pada penanaman sebelumnya (lahan yang sama) diduga lahan 

sudah banyak mengandung unsur-unsur N yang dibutuhkan oleh tanaman. 

Terlihat pada tanaman sebelumnya memiliki pertumbuhan vegetatif yang sangat 

pesat yang justru malah tidak menghasilkan bunga dan buah, serta keadaan lahan 

yang sebelumnya yang sering mengalami hujan terus-menerus yang diduga air 

hujan tersebut juga mengandung unsur N yang dibutuhkan tanaman. Seperti yang 

sudah diketahui bahwa unsur N berfungsi untuk pembentukan dan pertumbuhan 

bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang dan akar. Sehingga diputuskan 

untuk tidak menggunakan pupuk N untuk penelitian kali ini dan hanya 

mengandalkan dari sisa penanaman yang sebelumnya. Dalam penelitian juga tidak 

menggunakan pupuk P karena memang unsur P hanya diperlukan dalam jumlah 

yang relatif sedikit. 
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Berikut ini adalah tabel ringkasan mengenai hasil analisis ragam pada 

semua variabel pengamatan pertumbuhan dan hasil ubi jalar varietas Sari. 

Tabel 1. Ringkasan hasil analisis ragam pada semua variabel pengamatan    
  pertumbuhan dan hasil ubi jalar varietas Sari 

No Variabel pengamatan Peletakan stek 
(P) 

Kalium (K) P x K 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. 
 
7. 
8.  
 
9.  

Panjang batang tanaman 
Jumlah cabang tanaman 
Luas daun  
Indeks luas daun 
Jumlah umbi per tanaman 
sampel 
Bobot umbi per tanaman 
sampel 
Hasil umbi total per petak 
Jumlah umbi total per 
petak 
Berat brangkasan kering 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
 

ns 
 

ns 
ns 
 

ns 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
 

ns 
 

ns 
ns 
 

ns 

* 
ns 
ns 
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Ket :  ns : berbeda tidak nyata pada uji F 5% 
          * : berbeda nyata pada uji F 5% 

Hasil analisis ragam pertumbuhan dan hasil ubi jalar (tabel 1.) 

menunjukkan bahwa perlakuan cara peletakan stek dan pemberian kalium 

memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap semua variabel pengamatan. 

Namun di dalam penelitian ini menunjukkan adanya interaksi yang nyata antara 

perlakuan peletakan stek dan pemberian kalium pada panjang batang tanaman. 

 

A. Panjang Batang  

Pertambahan panjang batang tanaman menunjukkan pertumbuhan 

tanaman. Semakin banyak pertambahan panjang batang maka pertumbuhan 

tanaman semakin baik pula, selama itu bukan merupakan etiolasi. Berdasarkan 

hasil analisis ragam (lampiran 4.), perlakuan cara peletakan stek dan 

pemberian kalium memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap panjang 

batang tanaman. Namun didalam penelitian ini interaksi peletakan stek dan 

pemberian kalium memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada panjang 

batang tanaman sehingga harus dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan 

(DMRT) dengan taraf 5 %.  
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Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 

faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan seperti cahaya, air dan hara 

yang sangat mendukung akan meningkatkan laju pertumbuhan tanaman. Hal 

ini tercermin dari pertambahan panjang batang tanaman dari minggu ke 

minggu. Semakin banyak pertambahan panjang batang tanaman berarti laju 

pertumbuhan tanaman tersebut semakin tinggi pula.  

Hasil pengamatan panjang batang akibat pengaruh cara peletakan stek 

dan pemberian dosis kalium pada umur 2 MST sampai dengan 7MST dapat 

dilihat pada gambar 1a. Berdasarkan Gambar 1a. tersebut dapat dilihat bahwa 

pertumbuhan panjang batang setiap minggunya mengalami peningkatan. 

Panjang batang pada umur 2 MST sampai 5 MST mengalami peningkatan 

yang hampir sama,yaitu rata-rata sekitar 10 cm tiap minggunya, tetapi  saat 

menginjak umur 6 MST panjang batang mengalami peningkatan yang paling 

tinggi dibandingkan dengan minggu-minggu yang lainnya. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1a.   Grafik panjang batang akibat perlakuan cara peletakan stek 
(P) dan pemberian dosis kalium (K) pada umur 2 MST 
sampai dengan 7 MST. 

Keterangan:  
P1K0 : Peletakan stek cara miring dengan KCl 0 kg/ha 
P1K1   : Peletakan stek cara miring dengan KCl 50 kg/ha 
P1K2 : Peletakan stek cara miring dengan KCl 100 kg/ha   
P1K3   : Peletakan stek cara miring dengan KCl 150 kg/ha 
P2K0  : Peletakan stek cara mendatar dengan KCl 0 kg/ha  
P2K1   : Peletakan stek cara mendatar dengan KCl 50 kg/ha 
P2K2 : Peletakan stek cara mendatar dengan KCl 100 kg/ha 
P2K3 : Peletakan stek cara mendatar dengan KCl 150 kg/ha 
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Diketahui juga bahwa tanaman yang memiliki panjang batang yang lebih 

baik adalah pada tanaman yang diberi perlakuan peletakan stek cara miring 

dan pemberian pupuk kalium dosis 50 kg/ha, sedangkan pertumbuhan yang 

paling lambat adalah perlakuan peletakan stek cara mendatar dan pemberian 

kalium dosis 50 kg/ha. Diduga pada perlakuan peletakan stek cara mendatar 

dan pemberian kalium dosis 50 kg/ha ini membuat tanaman masih kekurangan 

unsur hara atau dengan kata lain unsur hara yang dibutuhkan tanaman belum 

mencukupi untuk pertumbuhannya, karena selain diakibatkan oleh perakaran 

yang kurang dalam pada penanamannya juga penyediaan kalium yang relatif 

rendah, serta masih kurangnya unsur N, maka dalam pengambilan unsur hara 

dalam tanah kurang dapat maksimal, sehingga justru menghambat 

pertumbuhan tanaman. Karena pada dasarnya umbi-umbian itu mengambil 

unsur hara dari dalam tanah relatif besar.  

Tabel 2. Rerata panjang batang tanaman ubi jalar pada macam cara peletakan 
stek dan pemberian dosis pupuk kalium 

Pemberian Dosis Kalium Peletakan 
Stek K0  K1       K2                  K3 

Miring (P1) 40,4 b 62,1 a      49,6 ab           47,7 ab 
Mendatar (P2) 47,8 ab 40,7 b      45,4 b              46,6 b 

Keterangan :  
nilai-nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom atau baris yang sama menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada uji DMRT 5%.        

Tanaman memerlukan intensitas cahaya tertentu untuk melakukan proses 

fotosintesis maksimal. Intensitas cahaya yang meningkat akan berdampak 

pada laju fotosintesis yang juga meningkat (Supriyanto, 2005).  

Di duga pada penelitian kali ini, faktor lingkungan yang ada sudah cukup 

mendukung untuk pertumbuhan panjang batang tanaman ubi jalar Sari, 

terutama pada faktor intensitas cahayanya. Terbukti untuk panjang batang 

tanaman pada penelitian yang dilakukan di daerah Jumantono kali ini hasilnya 

hampir sama dengan yang ada di daerah Matesih yang memiliki hasil umbi 

yang bagus, yang mana ke dua tempat ini memiliki ketinggian tempat yang 

tidak berbeda jauh yaitu 400 mdpl dan 450 mdpl serta kelembaban yang 

hampir sama juga yaitu 60% dan 65% yang mana kedua faktor tersebut masih 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xiii 

ada kaitannya dengan intensitas cahaya yang nantinya akan mempengaruhi 

proses fotosintesis utuk pertumbuhan tanaman.. 

Tabel 2. menunjukkan panjang batang tanaman yang lebih tinggi diperoleh 

pada perlakuan peletakan stek cara miring yaitu 62,1 cm dan yang lebih 

rendah ada pada perlakuan peletakan stek cara mendatar yaitu 40,7 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1b. Panjang batang akibat interaksi antara cara peletakan stek (P) dan            
   pemberian dosis kalium (K) pada umur 7 MST. 
Keterangan P1: Stek cara miring 
             P2:  Stek cara mendatar 
             K0: Dosis kalum 0 kg/ha 
             K1: Dosis kalium 50 kg/ha 
             K2: Dosis kalium 100 kg/ha 
             K3: Dosis kalium 150 kg/ha 

 
Ubi jalar dapat ditanam di beberapa macam lahan, tetapi yang paling 

cocok adalah lahan yang mempunyai kandungan pasir dan berlempung tinggi 

dengan struktur tanah gembur dan halus. Sedangkan lahan yang digunakan 

pada saat penelitian adalah merupakan lahan yang kandungan tanah liatnya 

tinggi, sehingga untuk bisa mendapatkan hasil yang baik perlu adanya 

pemupukan, salah satunya dengan menambahkan pupuk kalium, dengan 

harapan pemupukan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman 

karena dapat tetap tersedianya hara di dalam tanah. Tabel 2. juga 

menunjukkan bahwa panjang batang tanaman tertinggi terlihat pada 
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pemberian dosis kalium 50 kg/ha dan yang terendah adalah pada perlakuan 

pemberian dosis kalium 0 kg/ha, namun perbedaan ini tidak nyata. Hal ini 

diduga pemupukan dengan dosis yang telah diberikan kurang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman. Karena pada dasarnya tanah yang digunakan 

untuk penelitian merupakan tanah yang kurang subur dan untuk pertumbuhan 

tanaman pada saat masih vegetatif adalah juga memerlukan pupuk nitrogen, 

yang lebih mempunyai pengaruh besar di dalam menaikkan potensi 

pembentukan daun-daun dan ranting, sehingga dosis pupuk yang ada kurang 

memberikan respon terhadap pertumbuhan tanaman. 

Mulyani dan Kartasapoetra (1988) cit. Noorhadi dan Utomo (2002) 

menyatakan bahwa tinggi tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor genetis dan 

faktor lingkungan. Besarnya faktor lingkungan terhadap tanaman tergantung 

kemampuan tanaman untuk memanfaatkan pengaruh lingkungan tersebut. 

Gambar 1b. menunjukkan bahwa terjadi interaksi yang nyata antara 

faktor cara peletakan stek (P) dan faktor pemberian dosis kalium (K) terhadap 

panjang batang tanaman pada umur 7 MST yang ditandai juga dengan adanya 

perpotongan gambar, dimana pada dosis kalium 0 kg/ha peletakan stek cara 

mendatar memiliki panjang batang lebih tinggi dibanding cara miring, 

sedangkan pada dosis kalium 50 kg/ha peletakan stek cara miringlah yang 

memiliki panjang batang lebih tinggi daripada cara mendatar (bahkan 

selisisnya tergolong cukup tinggi) kemudian pada dosis 100 kg/ha dan 150 

kg/ha peletakan stek cara miring dan mendatar memiliki panjang batang yang 

hampir sama (selisihnya sangat sedikit).  

B. Jumlah Cabang  Utama Tanaman 

Peningkatan jumlah cabang menunjukkan tanaman mengalami 

pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis ragam (lampiran 5.), perlakuan cara 

peletakan stek dan pemberian dosis pupuk kalium memberikan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap jumlah cabang tanaman. Interaksi antara cara peletakan 

stek dan pemberian dosis kalium juga memberikan pengaruh yang tidak nyata 

terhadap jumlah cabang tanaman. 
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Hasil pengamatan jumlah cabang utama tanaman akibat pengaruh cara 

peletakan stek (P) dan pemberian dosis kalium (K) pada umur 2 MST sampai 

7 MST dapat dilihat pada gambar 2.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.  Histogram jumlah cabang tanaman akibat perlakuan cara peletakan 

stek (P) dan pemberian dosis kalium (K) pada umur 2 MST sampai 
dengan 7 MST. 

 
Keterangan:  
P1K0 : Peletakan stek cara miring dengan KCl 0 kg/ha 
P1K1   : Peletakan stek cara miring dengan KCl 50 kg/ha 
P1K2 : Peletakan stek cara miring dengan KCl 100 kg/ha  
P1K3   : Peletakan stek cara miring dengan KCl 150 kg/ha 
P2K0  : Peletakan stek cara mendatar dengan KCl 0 kg/ha  
P2K1   : Peletakan stek cara mendatar dengan KCl 50 kg/ha 
P2K2 : Peletakan stek cara mendatar dengan KCl 100 kg/ha 
P2K3 : Peletakan stek cara mendatar dengan KCl 150 kg/ha 

Berdasarkan gambar 2. dapat diketahui bahwa jumlah cabang utama 

tanaman ubi jalar pada 2 minggu pertama dari hasil pengamatan, yang 

cenderung lebih  tinggi adalah tanaman yang diberikan perlakuan peletakan 

stek cara miring dengan dosis pupuk kalium 50 kg/ha, sedangkan jumlah 

cabang yang cenderung rendah ada pada tanaman dengan perlakuan peletakan 

stek cara mendatar dengan dosis kalium 0 kg/ha. Kemudian pada percobaan 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2 3 4 5 6 7

Umur tanaman (MST)

Ju
m

la
h

 c
ab

an
g

P1K0

P1K1

P1K2

P1K3

P2K0

P2K1

P2K2

P2K3

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xvi

untuk minggu-minggu berikutnya memiliki hasil yang rata-ratanya hampir 

sama.    

Tabel 3. Rerata jumlah cabang tanaman ubi jalar pada macam cara peletakan 
stek dan pemberian dosis pupuk kalium 

Perlakuan stek (P) Rata-rata 
P1 (Miring) 2,02 
P2 (Mendatar) 1,87 
Perlakuan dosis kalium (K) Rata-rata 
K0 (0kg/ha) 1,87 
K1 (50kg/ha) 2,00 
K2 (100kg/ha) 1,9 
K3 (150kg/ha) 2,00 

Keterangan :  
nilai-nilai di atas  menunjukkan berbeda tidak  nyata pada uji DMRT 5%. 

Pemupukan merupakan faktor penting dalam usaha mempertahankan 

kesediaan hara yang dapat mendukung peningkatan hasil hijauan (cabang, 

daun) dan jumlah umbi per tanaman. Tabel 3. menunjukkan bahwa perlakuan 

peletakan stek dengan cara mendatar cenderung semakin menurun. Hal ini 

disebabkan pada peletakan stek secara mendatar membuat perakaran kurang 

dalam, sehingga tanaman dalam menyerap air dan unsur hara kurang dapat 

maksimal yang pada akhirnya akan menghambat pembentukan cabang-cabang 

tanaman. 

Tabel 3. juga menunjukkan bahwa jumlah cabang tanaman yang 

cenderung tinggi ada pada pemberian dosis pupuk kalium 50 kg/ha dan 150 

kg/ha, dan yang cenderung rendah ada pada dosis kalium 0kg/ha dan 

100kg/ha. Akan tetapi berdasarkan hasil analisis ragam (lampiran 5.) 

perbedaan ini menunjukkan tidak nyata. Hal ini dikarenakan pemberian dosis 

pupuk kalium kurang memberikan pengaruh terhadap pembentukan cabang 

karena diduga yang lebih dibutuhkan pada fase ini adalah unsur N, yang  

malah hanya mengandalkan dari sisa pemupukan tanaman sebelumnya. 

Karena kalium cenderung lebih berperan dalam meningkatkan aktivitas 

fotosintesis dan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap proses 

pembentukan umbi daripada pertumbuhan batang, cabang dan daun       

(Basuki et al., 1990). 
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C. Luas Daun 

Luas daun merupakan parameter utama dalam kaitannya fungsi daun 

sebagai penerima cahaya dan alat fotosintesis. Luas daun menentukan 

sebagian besar laju fotosintesis per satuan tanaman, atau dengan pengertian 

lain bahwa informasi mengenai fotosintesis tanaman akan dapat diperoleh 

(Sitompul dan Guritno, 1995). 

Daun merupakan organ tempat berlangsungnya proses fotosintesis dan 

sangat peka terhadap variasi kondisi lingkungan. Apabila luas daun 

meningkat, asimilat yang dihasilkan akan lebih besar pula. Peningkatan luas 

daun menandakan bahwa tanaman mengalami pertumbuhan. Selain itu, 

peningkatan luas daun sangat penting untuk analisis pertumbuhan karena 

variabel tersebut erat hubungannya dengan penentuan indeks luas daun dan 

laju asimilasi bersih tanaman. Luas daun yang besar menyebabkan laju 

asimilasi bersih meningkat sehingga laju pertumbuhan nisbi meningkat dan 

berat kering tanaman meningkat. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (lampiran 6a.), perlakuan cara 

peletakan stek dan pemberian dosis pupuk kalium memberikan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap luas daun. Hasil analisis ragam juga menunjukkan 

interaksi antara peletakan stek dan pemberian dosis pupuk kalium memberikan 

pengaruh yang tidak nyata terhadap luas daun.  

Tabel 4.  Rerata luas daun (cm2) tanaman ubi jalar pada macam cara peletakan 
stek dan pemberian dosis pupuk kalium 

Perlakuan stek (P) Rata-rata 
P1 (Miring) 6591,81 
P2 (Mendatar)  7274,38 
Perlakuan dosis kalium (K) Rata-rata 
K0 (0kg/ha) 7454,60 
K1 (50kg/ha) 7752,80 
K2 (100kg/ha) 6840,94 
K3 (150kg/ha) 5754,74 

Keterangan :  
nilai-nilai di atas menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji DMRT 5%.  

Tabel 4. menunjukkan bahwa peletakan stek dengan cara miring dan 

pemberian kalium dosis 150 kg/ha membuat luas daun per tanaman cenderung 

semakin menurun. Hal ini disebabkan karena pupuk yang diberikan kurang 
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memberikan respon terhadap penambahan luas daun, meskipun dosis yang 

diberikan cukup besar. Kalium dapat meningkatkan aktivitas fotosintesis 

namun pengaruhnya  lebih besar terhadap proses pembentukan umbi daripada 

pertumbuhan batang, daun dan penambahan luas daun. Luas daun selain 

dipengaruhi oleh unsur hara dan intensitas cahaya yang cukup juga 

dipengaruhi faktor lain misalnya tanaman yang secara genetis tahan terhadap 

kekeringan. Selain itu kelembaban lingkungan yang tinggi  dan jenis tanah 

yang mampu menyimpan air juga akan membuat kelengasan tanah masih 

mendukung untuk pertumbuhan tanaman.  

Diduga pada lahan yang penanaman steknya dengan cara miring lebih 

banyak mendapatkan air karena pada peletakan saat penanaman, cara 

miringlah yang lebih dekat dengan saluran air daripada yang ditanam secara 

mendatar, sehingga pada lahan yang penanamannya secara miring terlalu 

mendapat cekaman air. Seperti yang dinyatakan oleh Islami dan Utomo (1995) 

bahwa cekaman air pada tanaman akan menyebabkan penurunan aktivitas 

fotosintesis melalui tiga mekanisme yaitu berkurangnya luas permukaan 

fotosintesis, menutupnya stomata, dan berkurangnya aktivitas protoplasma 

yang telah mengalami dehidrasi. Berkurangnya luas permukaan fotosintesis 

tercermin dalam berkurangnya luas daun tanaman.  

D. Indeks Luas Daun 

Daun sebagai organ utama untuk menangkap cahaya yang digunakan 

untuk proses fotosintesis tanaman. Indeks Luas Daun (Leaf Area Index = LAI) 

menunjukan rasio permukaan daun (satu sisi saja) terhadap luas tanah yang 

ditempati oleh tanaman tersebut. 

Perbedaan kondisi tanah yang disebabkan oleh pengolahan tanah dapat 

mempengaruhi aktivitas akar dalam memanfaatkan semua sumber daya yang 

ada dalam tanah yang nantinya akan diperlukan untuk pertumbuhan dan hasil 

tanaman yang akhirnya akan mempengaruhi luas daun dan indeks luas daun. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (lampiran 7a.), perlakuan cara 

peletakan stek dan pemberian dosis pupuk kalium memberikan pengaruh yang 
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tidak nyata terhadap indeks luas daun. Interaksi antara cara peletakan stek dan 

pemberian dosis pupuk kalium juga memberikan pengaruh yang tidak nyata 

terhadap indeks luas daun. 

Tabel 5. Rerata  indeks luas daun (cm) tanaman ubi jalar pada macam cara 
peletakan stek dan pemberian dosis pupuk kalium  

Perlakuan stek (P) Rata-rata 
P1 (Miring) 10,96 
P2 (Mendatar) 12,11 
Perlakuan dosis kalium (K) Rata-rata 
K0 (0kg/ha) 12,46 
K1 (50kg/ha) 12,96 
K2 (100kg/ha) 11,42 
K3 (150kg/ha) 9,61 

Keterangan :  
nilai-nilai di atas  menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji DMRT 5%. 

Berdasarkan Tabel 5. ILD yang cenderung tinggi adalah pada perlakuan 

peletakan stek cara mendatar yaitu 12,11 dan yang cenderung rendah pada 

peletakan stek cara miring yaitu 10,96. Menurut Gardner et al., (1991), nilai 

luas daun erat hubungannya dengan indeks luas daun yang dihasilkan, 

sehingga semakin tinggi luas daun akan semakin tinggi pula indeks luas daun 

dengan menggunakan jarak tanam yang sama. Seperti yang telah diketahui 

bahwa luas daun yang cenderung tinggi juga diperoleh pada perlakuan stek 

cara mendatar, sehingga daun dengan permukaan yang lebih luas ini juga akan 

memiliki indeks luas daun yang tinggi diikuti dengan bertambahnya jumlah 

daun kemudian dapat memanfaatkan sinar matahari dengan baik dan akan 

meningkatkan proses fotosintesis.  

Selain itu diduga pada perlakuan stek cara mendatar tajuk tanaman dapat 

berkembang dengan baik, antar tajuk satu dan yang lainnya tidak saling 

menaungi, sehingga cahaya yang didapat dan yang akan dimanfaatkan 

tanaman untuk proses fotosintesis juga lebih besar sehingga mendukung 

pertumbuhan daun dan organ lainnya jika dibandingkan dengan perlakuan stek 

cara miring yang lebih memiliki perkembangan tajuk yang sangat tinggi 

sampai tajuk tanaman antara satu dengan yang lainnya saling menutupi, 

sehingga fotosintat yang dihasilkan lebih rendah. Menurut Welles dan Norman 

(1991) cit. Sumijati (2003), menyatakan bahwa salah satu penentu efektivitas 
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pemanfaatan sinar matahari oleh tanaman adalah kanopi melalui pengaruhnya 

terhadap intersepsi sinar matahari tersebut, kanopi juga menentukan tingkat 

intersepsi hujan, tingkat evapotranspirasi yang kesemuanya pada gilirannya 

akan mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Seiring dengan 

proses pertumbuhan tanaman, jumlah daun akan terus meningkat pula. 

Peningkatan luas daun akan meningkatkan indeks luas daun sehingga 

memungkinkan peningkatan kegiatan fotosintesis yang pada gilirannya akan 

mempengaruhi percepatan pertumbuhan.  

Meningkatnya indeks luas daun menyebabkan tanaman mampu 

menyerap radiasi matahari dengan lebih baik sehingga laju fotosintesis 

tanaman meningkat yang akhirnya meningkatkan hasil fotosintat tanaman. Hal 

ini seperti yang diungkapkan Prasetyo (2004), bahwa nilai indeks luas daun  

mencerminkan tingkat potensi permukaan yang difungsikan untuk proses 

fotosintesis. Makin tinggi indeks luas daun yang dimiliki oleh suatu tanaman 

maka makin tinggi pula potensi penghasil fotosintatnya.  

Berdasarkan tabel 5. dapat diketahui bahwa ILD juga diperoleh lebih 

tinggi pada perlakuan dosis pupuk kalium 0 kg/ha atau dengan kata lain tanpa 

pemberian pupuk kalium. Diduga tanpa pemberian pupuk kalium ini pun 

tanaman sudah mendapatkan unsur-unsur yang cukup di dalam tanah untuk 

pertumbuhannya dan tanaman juga memiliki adaptasi yang bagus dalam 

menyerap faktor-faktor pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya tanaman 

tersebut dapat melakukan proses fotosintesis secara maksimal. Selain itu 

dengan adanya pertumbuhan tajuk yang baik  juga sudah sangat menentukan 

ILDnya.  

E. Jumlah Umbi Per Tanaman Sampel 

Ubi jalar merupakan komoditas sumber karbohidrat utama, setelah padi, 

jagung, dan ubi kayu. Selain itu, umbi ubi jalar juga mengandung vitamin A 

dalam jumlah yang cukup, asam askorbat, tianin, riboflavin, niasin, fosfor, 

besi, dan kalsium. Di samping sumbangan vitamin dan mineral, kadar karotin 

pada umbi ubi jalar sebagai bahan utama pembentukan vitamin A setaraf 
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dengan karotin pada wortel (Daucus carota). Kandungan Vitamin A yang 

tinggi dicirikan oleh umbi yang berwarna kuning kemerah-merahan. Kadar 

vitamin C yang terdapat di dalam umbinya memberikan peran yang tidak 

sedikit bagi penyediaan dan kecukupan gizi dan dapat dijangkau oleh 

masyarakat di pedesaan (Zuraida dan Supriati, 2001). 

Jumlah umbi tiap tanaman merupakan potensi sink. Terdapat hubungan 

antara jumlah umbi tiap tanaman dengan bobot total umbi, makin banyak 

jumlah umbi per tanaman makin rendah bobot umbinya. Hal ini menunjukkan 

bahwa potensi hasil asimilat (source) yang ditranslokasikan ke pembentukan 

umbi (sink) terbatas atau sebagian ditranslokasikan untuk pertumbuhan 

batang. Translokasi hasil asimilat sebagian besar dikirim ke bagian umbi bila 

terjadi kekurangan hara. Dalam keadaan kekurangan hara, pertumbuhan 

batang yang bersifat sink menjadi terhambat (Djazuli, 1991).  

Berdasarkan hasil analisis ragam (lampiran 8.), perlakuan cara peletakan 

stek dan pemberian dosis pupuk kalium memberikan pengaruh yang tidak 

nyata terhadap jumlah umbi per tanaman sampel. Hasil analisis ragam juga 

menunjukkan interaksi antara peletakan stek dan pemberian dosis pupuk 

kalium memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap jumlah umbi per 

tanaman sampel.  

Tabel 6. Rerata jumlah umbi per tanaman sampel ubi jalar pada macam cara 
peletakan stek dan pemberian dosis pupuk kalium  

Perlakuan stek (P) Rata-rata 
P1 (Miring) 2,20 
P2 (Mendatar) 2,37 
Perlakuan dosis kalium (K) Rata-rata 
K0 (0kg/ha) 2,30 
K1 (50kg/ha) 2,37 
K2 (100kg/ha) 2,30 
K3 (150kg/ha) 2,17 

Keterangan :  
nilai-nilai di atas menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji DMRT 5%. 

Tabel 6. menunjukkan bahwa jumlah umbi per tanaman sampel yang 

cenderung lebih tinggi ada pada perlakuan stek cara mendatar, yaitu 2,37. 

Akan tetapi perbedaan jumlah umbi per tanaman sampel ini tidak berbeda 

nyata. Dalam hal ini diduga bahwa umbi yang ditanam dengan cara mendatar 
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lebih banyak dihasilkan karena mata tunas yang ditanam lebih banyak yang 

menghasilkan akar yang pada akhirnya nanti menggembung menjadi umbi. 

Selain itu penanaman dengan cara mendatar menyebabkan mata tunas yang 

berada di atas tanah lebih cepat menempel dengan tanah yang nantinya dapat 

menyebabkan tumbuhnya akar juga (potensi sink). 

Peletakan stek dengan cara mendatar memiliki ILD yang lebih tinggi 

yang dapat menyebabkan tanaman mampu menyerap radiasi matahari dengan 

lebih baik sehingga laju fotosintesis tanaman meningkat yang akhirnya 

meningkatkan hasil fotosintat tanaman yang kemudian ditranslokasikan untuk 

pembentukan umbi. Dengan adanya pengolahan tanah yang sudah dilakukan 

sebelumnya dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme dekomposer dalam 

tanah, sehingga hara kemungkinan menjadi lebih tersedia sebelumnya 

(Shipitalo et al., 2000). Selain itu, pembentukan umbi juga dipengaruhi oleh 

oksigen dan air tanah. Pembentukan umbi akan terhambat apabila tanah 

kekurangan oksigen dan air tanah terlalu tinggi (Soemarno, 1981). 

Dalam penelitian yang dilakukan di daerah Jumantono kali ini, jumlah 

umbi per tanaman sampel varietas sari yang dihasilkan oleh perlakuan 

peletakan stek cara miring maupun mendatar hasilnya sama dengan jumlah 

umbi yang dihasilkan di daerah Matesih, balitkabi ( Malang) dan juga sama 

dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Meskipun kita tahu bahwa ke empat daerah tersebut Jumantono, Matesih, 

balitkabi (Malang) dan Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki ketinggian 

tempat yang berbeda-beda yaitu 400 mdpl, 450 mdpl, 440 mdpl dan 300 mdpl 

dan juga memiliki suhu yang berbeda-beda serta jenis tanah yang berbeda 

pula, namun perbedaan ini tidak mempengaruhi tanaman dalam menyerap 

intensitas cahaya matahari yang mana akan digunakan untuk proses 

fotosintesis yang nantinya hasilnya akan ditranslokasikan ke dalam 

pembentukan umbi. Berarti dalam hal ini, perbedaan lingkungan tidak 

mempengaruhi produksi jumlah umbi tiap tanaman, dan meskipun lingkungan 

berbeda-beda ubi jalar sari tetap akan menghasilkan jumlah umbi per tanaman 

dengan rata-rata 2 buah.  
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F. Bobot Umbi Per Tanaman Sampel 

Umbi merupakan penggelembungan batang yang tejadi karena 

pembelahan dan pembesaran sel yang terjadi secara terus-menerus. Setelah 

umbi terbentuk maka terjadilah proses pengisian umbi, dan pada saat ini 

terjadi persaingan antara batang atas dan umbi yang sama membutuhkan 

asimilat untuk pertumbuhannya. Secara genetis, setiap aksesi ubi jalar 

mempunyai kemampuan berbeda dalam merespon kondisi mikro dan makro 

suatu lokasi yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap bobot umbi.  

Berdasarkan hasil analisis ragam (lampiran 9a.), perlakuan cara 

peletakan stek dan pemberian dosis pupuk kalium memberikan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap bobot umbi per tanaman sampel. Hasil analisis ragam 

juga menunjukkan interaksi antara peletakan stek dan pemberian dosis pupuk 

kalium memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap bobot umbi per 

tanaman sampel. 

Tabel 7. Rerata bobot umbi per tanaman sampel ubi jalar pada macam cara 
peletakan stek dan pemberian dosis pupuk kalium (gr)  

Perlakuan stek (P) Rata-rata 
P1 (Miring) 344,84 
P2 (Mendatar) 294,12 
Perlakuan dosis kalium (K) Rata-rata 
K0 (0kg/ha) 286,62 
K1 (50kg/ha) 361,38 
K2 (100kg/ha) 312,58 
K3 (150kg/ha) 317,55 

Keterangan :  
nilai-nilai di atas menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji DMRT 5% 

Tabel 7. menunjukkan bahwa bobot umbi per tanaman sampel yang 

cenderung lebih tinggi ada pada perlakuan stek cara miring yaitu 344,84 gr. 

Akan tetapi perbedaan bobot umbi per tanaman sampel ini tidak berbeda 

nyata. Seperti yang telah dijelaskan pada pengamatan jumlah umbi, bahwa 

terdapat hubungan antara jumlah umbi tiap tanaman dengan bobot umbi, 

Makin banyak jumlah umbi maka makin rendah bobot umbinya. Pada tabel 7. 

ini juga menunjukan bahwa bobot umbi yang cenderung lebih rendah ada pada 

perlakuan stek mendatar, karena seperti yang sudah diketahui bahwa 

perlakuan stek dengan cara mendatar memiliki jumlah umbi lebih banyak 
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daripada perlakuan stek cara miring. Diduga hal ini disebabkan bahwa potensi 

hasil asimilat (source) yang ditranslokasikan untuk pembentukan umbi (sink) 

terbatas atau sebagian ditranslokasikan untuk pertumbuhan batang, sehingga 

hasil asimilat yang digunakan untuk pembentukan umbi kurang maksimal dan 

pada akhirnya akan berpengaruh pada bobot umbi. Pupuk kalium juga 

mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap proses pembentukan umbi, 

selain itu air, suhu, panjang hari, intensitas cahaya dan unsur hara juga 

memiliki peran dalam pembentukan umbi yang pada akhirnya nanti akan 

berpengaruh terhadap bobot umbi. (Peters et al., 2003). 

Dalam penelitian yang dilakukan kali ini, bobot umbi per tanaman 

sampel yang diperoleh hasilnya berbeda dengan bobot umbi tiap tanaman 

yang dihasilkan oleh daerah Matesih, balitkabi (Malang) dan pada penelitian 

yang dilakukan di daerah Tapanuli Selatan, dimana ketiganya menghasilkan 

bobot umbi per tanaman dengan rata-rata 430 g, sedangkan pada penelitian 

kali ini, yang dilakukan didaerah jumantono menghasilkan bobot umbi per 

tanaman dengan rata-rata 319 g. Dikatakan juga bahwa penambahan kalium 

sebesar 150 kg KCL/ha dapat meningkatkan hasil sebesar 28,7 %  terhadap 

bobot umbi (Zuraida dan Supriati), namun pada kenyataannya hasil bobot 

umbi per tanaman sampel yang diperoleh dengan pemberian KCL 150 kg/ha 

hasilnya tidak meningkat malah cenderung rendah. Hal ini diduga bahwa 

perbedaan perlakuan saat penanaman stek dan pemupukan menjadi penyebab 

utama perbedaan tersebut. Pada penelitian yang dilakukan di daerah 

Jumantono kali ini, pada saat penanamannya tidak menggunakan pupuk dasar 

N dan P sama sekali, hanya menggunakan pupuk KCl saja, sedangkan di 

daerah Matesih, balitkabi dan daerah Tapanuli Selatan menggunakan pupuk N, 

P dan K saat penanaman. Selain perbedaan dari segi pemupukan, jarak 

tanaman yang diberikan di daerah balitkabi dan Tapanuli Selatan berbeda 

dengan jarak tanam yang digunakan pada penelitian kali ini. Di balitkabi dan 

daerah Tapanuli Selatan memiliki jarak tanam yang lebih lebar yaitu 75 cm x 

25 cm, sehingga dapat diduga bahwa dengan jarak tanam yang lebih lebar, 

umbi akan dapat lebih leluasa berkembang sehingga umbi akan lebih mudah 
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menggembung yang nantinya akan berpengaruh terhadap bobot umbi.  

Kesuburan dan sruktur tanah serta ketepana iklim saat penanaman juga sangat 

menentukan pertumbuhan dan perkembangan umbi itu sendiri. Diduga jenis 

lahan yang terdapat di daerah Jumantono kurang berpengaruh terhadap 

pembentukan bobot umbi tiap tanaman meskipun diberikan tambahan dosis 

kalium yang tinggi. 

Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan grading ukuran umbi sampel 

berdasarkan diameter umbi.  

Tabel 8. Hasil pengamatan grading ukuran umbi sampel 
Grading ukuran (diameter umbi) Perlakuan  
Kecil       

(6 - 12) 
Sedang 
(13- 18) 

Besar  
(19 -24) 

P1K0 9 1 - 
P1K1 7 4 1 
P1K2 10 2 - 
P1K3 7 3 - 

JUMLAH 33 10 1 
P2K0 11 1 - 
P2K1 10 2 - 
P2K2 10 1 - 
P2K3 10 2 - 

JUMLAH 41 6 0 
Keterangan:  
P1K0 : Peletakan stek cara miring dengan dosis KCl 0 kg/ha 
P1K1 : Peletakan stek cara miring dengan dosis KCl 50 kg/ha 
P1K2 : Peletakan stek cara miring dengan dosis KCl 100 kg/ha  
P1K3   : Peletakan stek cara miring dengan dosis KCl 150 kg/ha 
P2K0  : Peletakan stek cara mendatar dengan dosis KCl 0 kg/ha  
P2K1   : Peletakan stek cara mendatar dengan dosis KCl 50 kg/ha 
P2K2 : Peletakan stek cara mendatar dengan dosis KCl 100 kg/ha 
P2K3 : Peletakan stek cara mendatar dengan dosis KCl 150 kg/ha 

 
Karakteristik ubi jalar seperti bentuk, ukuran, dan formasi umbi perlu 

diketahui, karena berkaitan erat dengan pemanfaatannya. Tabel 8. 

menunjukkan pengelompokan umbi sampel hasil penelitian berdasarkan 

ukurannya. 

Di negara maju, ubi jalar dipasarkan dalam ukuran tertentu. Untuk 

konsumsi rumah tangga, misalnya umbi yang dipasarkan disesuaikan dengan 

table consumption. Di Indonesia, ukuran umbi yang baku untuk dipasarkan 

tampaknya belum ada, kecuali berdasarkan bobot <200 g atau >200 g. 
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Berdasarkan keragaman bobot umbi, hasil ubi jalar dapat dikelompokkan ke 

dalam beberapa kelas. Di Inggris, Belanda, dan Kanada (Medlicott 2003), 

umbi yang dipasarkan untuk konsumsi rumah tangga dikelompokkan ke dalam 

kelas ukuran kecil (bobot 225-500 g), sedang (501-900 g) dan besar (>900 g). 

(Minantyorini dan Widyastuti, 2002). 

Pada tabel 8. menunjukan bahwa jumlah umbi sampel paling banyak 

masuk dalam kelompok kelas kecil dengan ukuran diameter 6 - 12 cm baik 

pada perlakuan stek cara miring maupun cara mendatar. Namun dalam hal ini 

perlakuan stek cara miring memiliki umbi  kelompok kelas kecil lebih sedikit 

dibanding stek cara mendatar dan perlakuan stek cara miring juga memiliki 

kelompok kelas sedang lebih banyak daripada perlakuan stek cara mendatar. 

Dan umbi dalam kelompok kelas besar dimiliki oleh perlakuan stek cara 

miring namun hanya 1 buah.   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh balitkabi, bahwa diameter 

umbi rata-rata untuk varietas sari adalah sekitar 18 cm, sama dengan hasil 

yang diperoleh di daerah Matesih. Namun pada penelitian kali ini, justru 

diameter umbi yang besarnya kurang dari 18 cm lah  yang diperoleh lebih 

banyak dari pada umbi dengan diameter 18 cm keatas. Hal ini disebabkan 

karena faktor perlakuan saat penanaman, pemupukan dan kondisi lahan yang 

berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya yang pada akhirnya nanti juga 

akan mempengaruhi hasil produksi umbi. 

Dalam upaya penganekaragaman pemanfaatan ubi jalar perlu 

dipertimbangkan kemungkinan adanya hubungan antara ukuran umbi dengan 

kadar nutrisi umbi. Secara visual, umbi yang berukuran kecil mengandung 

serat relatif lebih banyak dibandingkan dengan umbi yang lebih besar. Umbi 

berukuran besar umumnya digoreng atau direbus sebagai kudapan dengan cara 

dipotong-potong, sedangkan umbi berukuran sedang dan berwarna menarik 

umumnya dibuat dalam bentuk keripik karena lebih mudah penanganannya. 

Umbi dengan kualitas tertentu dapat digunakan sebagai campuran bahan baku 

roti, saos, dan minuman. Informasi dari hasil evaluasi karakteristik umbi 

plasma nutfah ubi jalar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 
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memilih bahan pemuliaan yang diperkirakan memiliki kontribusi dalam 

perakitan varietas unggul baru. (Sutoro dan Minantyorini, 2003). 

Ukuran bukan merupakan syarat utama apabila umbi dijadikan sebagai 

bahan baku industri, seperti campuran saos, tepung, dan minuman atau pakan 

ternak. Umbi yang akan dijadikan tepung biasanya diiris terlebih dahulu 

(Peters et al., 2003), sehingga umbi berukuran kecil pun masih memenuhi 

syarat. 

G. Hasil Umbi Total Per Petak 

Ubi jalar merupakan tanaman pangan yang berpotensi sebagai pengganti 

beras dalam program diversifikasi karena efisien dalam menghasilkan energi, 

vitamin, dan mineral, berdasarkan produktivitas per hektar per hari 

dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Ubi jalar sebagai salah satu 

palawija berperan penting sebagai sumber karbohidrat, vitamin dan mineral. 

Bobot dan bentuk umbi merupakan karakter penting ubi jalar karena berkaitan 

dengan pemasaran, sedangkan formasi umbi berkaitan dengan kemudahan 

pemanenan. Keragaman ukuran dan bentuk plasma nutfah ubi jalar yang 

dievaluasi cukup luas dan dapat dijadikan sebagai bahan dasar pemuliaan 

tanaman.  

Berdasarkan hasil analisis ragam (lampiran 11a.), perlakuan cara 

peletakan stek dan pemberian dosis pupuk kalium memberikan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap bobot umbi total per petak. Hasil analisis ragam juga 

menunjukkan interaksi antara peletakan stek dan pemberian dosis pupuk 

kalium memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap bobot umbi total per 

petak.  

Tabel 9. menunjukkan bahwa bobot umbi total per petak yang cenderung 

tinggi ada pada perlakuan stek cara miring yaitu 5730,49 gr. Akan tetapi 

perbedaan bobot umbi total per petak ini tidak berbeda nyata. 
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Tabel 9. Rerata hasil umbi total per petak ubi jalar pada macam cara peletakan 
stek dan pemberian dosis pupuk kalium (gr) 

Perlakuan stek (P) Rata-rata 
P1 (Miring) 5730,49 
P2 (Mendatar) 4940,68 
Perlakuan dosis kalium (K) Rata-rata 
K0 (0kg/ha) 5587,56 
K1 (50kg/ha) 5201,29 
K2 (100kg/ha) 5056,63 
K3 (150kg/ha) 5474,52 

Keterangan :  
nilai-nilai di atas menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji DMRT 5%. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat hubungan 

antara jumlah umbi tiap tanaman dengan bobot umbi, makin banyak jumlah 

umbi maka makin rendah  bobot umbinya. Begitu pula jika jumlah umbi 

totalnya rendah maka bobot umbi totalnya akan naik begitu pula sebaliknya. 

Pada pengamatan tabel 9. bobot umbi total per petak yang cenderung rendah 

ada pada perlakuan stek cara mendatar, seperti yang sudah diketahui bahwa 

perlakuan stek dengan cara mendatar memiliki jumlah umbi total lebih banyak 

daripada perlakuan stek cara miring. Diduga hal ini disebabkan bahwa potensi 

hasil asimilat (source) yang ditranslokasikan untuk pembentukan umbi (sink) 

terbatas atau sebagian ditranslokasikan untuk pertumbuhan batang, sehingga 

hasil asimilat yang digunakan untuk pembentukan umbi kurang maksimal dan 

pada akhirnya akan berpengaruh pada bobot umbi. Selain itu dipengaruhi juga 

oleh kadar amilosanya. Umbi yang mengandung kadar amilosa tinggi (>20%) 

relatif akan lebih menyerap air dan mengembang (membesar) dan membentuk 

sifat mempur. Sebaliknya untuk ubi jalar dengan kadar amilosa rendah (<15%) 

mempunyai sifat kurang menyerap air, lebih kenyal, tidak membesar dan tidak 

mempur (Zuraida dan Supriati, 2001). 

Tabel 9. juga menunjukkan bahwa pada perlakuan tanpa pemberian 

pupuk kalium, ubi jalar memiliki bobot umbi total paling tinggi. Diduga pada 

perlakuan ini, kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara, air, dan 

cahaya matahari malah lebih baik daripada dosis yang lain, sehingga tanaman 

tersebut sudah dapat meningkatkan aktivitas fotosintesis dengan maksimal 
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sehingga meskipun tanpa pemberian pupuk kalium pembentukan umbi dapat 

dicapai dengan baik.  

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai bobot umbi total per petak di 

atas jika di ambil rata-rata yang paling tinggi adalah 5730,49 g, yang jika 

dikonversikan ke dalam ton dan luasan hektar, hasil totalnya hanya mencapai 

sekitar 9,58 ton/ha. Padahal jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh di 

daerah balitkabi dan di daerah Matesih adalah sekitar 30-35 ton/ha dan hasil di 

daerah Tapanuli Selatan sebesar 17,1 ton/ha. Jadi hasil umbi yang diperoleh 

dalam penelitian kali ini termasuk memberikan hasil yang tergolong rendah. 

Dilihat dari ketepatan iklim saat penanaman, perlakuan saat penanaman dan 

perlakuan pemupukan serta jenis tanah dari ke tiga daerah tersebut dengan 

daerah Jumantono sendiri adala berbeda-beda, namun dalam hal ini perlakuan 

saat penanaman dan kondisi daerah di Jumantono lah yang paling kurang 

mendukung untuk produksi hasil ubi jalar sari.  

H. Jumlah Umbi Total Per Petak 

Kualitas stek seperti bagian dan panjang stek memegang peranan penting 

dalam jumlah produksi hasil umbi. Pada umumnya sebagian petani memakai 

stek yang kurang mempunyai kualitas baik, sehingga jumlah produksinya 

rendah. Umbi tanaman ubi jalar itu sendiri terbentuk oleh proses diferensiasi 

akar akibat terjadinya penimbunan asimilat dari daun yang membentuk ubi. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (lampiran 12.), perlakuan cara 

peletakan stek dan pemberian dosis pupuk kalium memberikan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap jumlah umbi total per petak. Hasil analisis ragam juga 

menunjukkan interaksi antara peletakan stek dan pemberian dosis pupuk 

kalium memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap jumlah umbi total per 

petak.  
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Tabel 10. Rerata jumlah umbi total per petak ubi jalar pada macam cara 
peletakan stek dan pemberian dosis pupuk kalium  

Perlakuan stek (P) Rata-rata 
P1 (Miring) 58,75 
P2 (Mendatar) 61,25 
Perlakuan dosis kalium (K) Rata-rata 
K0 (0kg/ha) 60,17 
K1 (50kg/ha) 59,50 
K2 (100kg/ha) 59,83 
K3 (150kg/ha) 60,50 

Keterangan :  
nilai-nilai di atas menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji DMRT 5%. 
 

Tabel 10. menunjukkan bahwa jumlah umbi total per petak yang 

cenderung lebih tinggi ada pada perlakuan stek cara mendatar yaitu 61,25. 

Akan tetapi perbedaan jumlah umbi total per petak ini tidak berbeda nyata. 

Diduga bahwa kualitas stek juga mempengaruhi jumlah umbi yang dihasilkan, 

seperti yang disebutkan oleh Basuki et al., 1987, bahwa penanaman stek 

pucuk menghasilkan produksi umbi 30% lebih tinggi dibandingkan dengan 

penanaman stek bagian tengah, sedangkan panjang stek 30 cm menghasilkan 

produksi umbi 47% lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan stek 20 cm. 

Seperti yang telah diketahui bahwa stek yang digunakan dalam penelitian kali 

ini adalah stek batang (bagian tengah) dengan panjang stek 25 cm, sehingga 

jumlah umbi yang dihasilkan tidak dapat maksimal.  

I. Berat Brangkasan Kering 

Menurut Handayani (1992), menyatakan bahwa produksi bahan kering 

merupakan hasil dari tiga proses yaitu proses penumpukan fotosintat, 

penurunan fotosintat akibat respirasi dan akumulasi ke bagian yang 

memerlukan hasil fotosintat. 

Berat brangkasan kering mencerminkan status nutrisi tanaman karena 

berat brangkasan kering tergantung dari laju fotosintesis dan respirasi 

tanaman. Peningkatan luas daun tanaman mendorong tanaman lebih banyak 

menyerap sinar matahari sehingga tanaman mampu melakukan proses 

fotosintesis secara maksimal yang akhirnya dapat menghasilkan fotosintat 

lebih tinggi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Prawiranata et al., (1981) 
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cit. Mursito dan Kawiji (2002), menyatakan bahwa berat kering tanaman 

mencerminkan status nutrisi tanaman yang diikuti oleh peningkatan berat 

kering brangkasan, selanjutnya disebutkan oleh Harjadi (1993), bahwa berat 

kering tanaman pada prinsipnya merupakan hasil berat brangkasan segar 

tanaman yang dihilangkan kandungan airnya dengan oven pada suhu 70-85 ºC 

hingga diperoleh berat yang konstan dan pada akhirnya yang tersisa adalah 

bahan organik yang hidup dalam bentuk biomassa. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (lampiran 13a.), perlakuan cara 

peletakan stek dan pemberian dosis pupuk kalium memberikan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap berat brangkasan kering tanaman sampel. Hasil analisis 

ragam juga menunjukkan interaksi antara cara peletakan stek dan pemberian 

dosis pupuk kalium memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap berat 

brangkasan kering tanaman sampel.  

Tabel 11. Rerata berat brangkasan kering tanaman sampel ubi jalar pada   
 macam cara peletakan stek dan pemberian dosis pupuk kalium (gr) 

Perlakuan stek (P) Rata-rata 
P1 (Miring) 31,02 
P2 (Mendatar) 34,81 
Perlakuan dosis kalium (K) Rata-rata 
K0 (0kg/ha) 32,04 
K1 (50kg/ha) 38,32 
K2 (100kg/ha) 33,06 
K3 (150kg/ha) 28,52 

Keterangan :  
nilai-nilai di atas menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji DMRT 5%. 

Tabel 11. menunjukkan bahwa berat brangkasan kering yang cenderung 

tinggi ada pada perlakuan peletakan stek cara mendatar yaitu 34,81 gr dan 

yang cenderung lebih rendah ada pada perlakuan stek cara miring yaitu 31,02. 

gr. Tabel 11. juga menunjukkan bahwa pada pemberian dosis kalium 150 

kg/ha berat brangkasan kering malah cenderung semakin rendah. Hal ini 

diduga bahwa kerapatan tanaman menjadi pengaruhnya. Seperti yang 

diketahui bahwa pada peletakan stek cara miring, tanaman memiliki 

perkembangan tajuk yang tinggi (perkembangan panjang batang dan jumlah 

cabang lebih tinggi) yang akan menyebabkan tajuk tanaman antara satu 

dengan yang lain saling menaungi. Akibatnya intensitas cahaya yang dapat 
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menembus kanopi rendah, maka transpirasi juga berkurang. Hal ini yang 

menyebabkan pengambilan dan translokasi hara kurang lancar maka 

pertumbuhan tanamanpun terganggu. Hal ini menandai terjadinya kompetisi 

antar kanopi yang menyebabkan turunnya laju pertumbuhan. Selanjutnya 

menurut Pilbeam et al., (1983) cit. Sumijati (2003), bahwa meningkatnya 

kompetisi antar kanopi dapat menurunkan berat kering. Di samping itu 

semakin giatnya tanaman mengadakan proses fisiologis semakin kecil pula 

berat brangkasan keringnya, karena hasil-hasil asimilat tersebut bukan 

disimpan sebagai cadangan energi akan tetapi digunakan terus untuk 

pertumbuhannya.   
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

Perlakuan pemberian dosis pupuk kalium 50kg/ha memberikan hasil yang 

cenderung lebih tinggi terhadap semua variabel pengamatan. 

Perlakuan peletakan stek cara miring (P1) dan stek cara mendatar (P2) 

memberikan hasil yang tidak berbeda nyata (cenderung sama). 

Tidak terjadi interaksi antara perlakuan pemberian dosis kalium dan macam 

cara peletakan stek terhadap semua variabel pengamatan kecuali pada 

pengamatan panjang batang tanaman. 

Hasil umbi total per petak yang cenderung lebih tinggi diperoleh pada 

perlakuan stek cara miring (P1) yaitu 5730,49 g dengan dosis kalium 

0kg/ha (K0) yaitu 5587,56 g dan yang cenderung rendah pada perlakuan 

cara mendatar (P2) yaitu 4940,68 dengan dosis kalium 100kg/ha (K2) 

yaitu 5056,63 g.  

Semua hasil yang diperoleh dalam penelitian kali ini didasarkan tanpa 

penggunaan pupuk dengan unsur N dan P di awal penanaman.  

Saran  

Agar diperoleh hasil yang lebih tinggi, bisa dilakukan dengan penambahan 

dosis pupuk kalium diatas 150 kg/ha.  

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebaiknya diawal penanaman 

diberikan pemupukan dasar N, P dan K. 

Perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai ubi jalar dengan perlakuan-

perlakuan yang lain agar bisa diperoleh hasil yang terbaik.  
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