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Abstrak 

 

Hasil penelitian bahwa pemberian 

pupuk kandang burung puyuh 

menunjukan pengaruh tidak berbeda 

nyata terhadap panjang tanaman umur 

2,4, dan 6 MST serta pengaruh nyata 

terhadap produksi umbi pertanaman 

sampel dan produksi umbi perplot.  

Perlakuan pupuk bokashi kandang 

burung puyuh (P2) menunjukan 

pengaruh yang terbaik terhadap produksi 

umbi pertanaman sampel =1.73 kg,  

produksi umbi perplot =4.04 kg. 

Perlakuan penanaman dengan 

menggunakan asal stek menunjukan 

pengaruh yang berbeda nyata tehadap 

panjang tanaman umur 2,4 dan 6 MST.  

Perlakuan asal stek A3 menunjukan 

pengaruh yang terbaik menghasilkan 

panjang tanaman umur 2 MST = 64,72 

cm; 4 MST = 96,29 cm  dan 6 MST = 

136,03 cm. 
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PENDAHULUAN 

 

Ubi jalar (Ipomoea batatas L) 

jenis tanaman budidaya yang 

menghasilkan umbi kaya kadar 

gizi(karbohidrat) yang tinggi.  Ubi jalar 

dapat dibudidayakan melalui stolon atau 

batang rambatnya.  Batang ubi jalar 

berbentuk lunak, tidak berkayu, bulat, 

teras bagian tengah bergabus dan 

beruas-ruas.  Setiap ruas ditumbuhi.   
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daun, akar daun dan tunas atau cabang 

Perbanyakan tanaman melalui stek 

batang, yang biasanya diambil dari 

bagian pucuk, dengan kriteria tanaman 

cukup tua dan keadaan umbi sehat, 

(Rukmana, 2005 ; Sarwono, 2005)   

Pupuk bokashi merupakan hasil 

fermentasi bahan organik.  Pembuatan 

bokashi kandang burung puyuh dengan 

menggunakan EM4 sebagai aktivator 

dengan tujuan pupuk tersebut dapat 

terurai dan cepat diserap oleh tumbuhan, 

(Indriayani 2008). 

Manfaat bokashi pupuk kandang 

sapi adalah memperbaiki sifat fisik 

tanah, menambah unsur hara esensial, 

meningkatkan aktivitas mikroorganisme 

tanah. Sebagai bahan untuk 

meningkatkan produktivitas tanaman.  

Dan jika unsur hara tersedia cukup maka 

dapat memacu tinggi tanaman 

merangsang pertumbuhan sistem 

perakaran dan meningkatkan proses 

fotosintesis, (Syarif, 2004)  

Auksin adalah zat hormon 

tumbuhan yang ditemukan pada ujung 

batang, akar dan bunga yang berfungsi 

sebagai pengatur pembesaran sel dan 

memicu perpanjangan sel di daerah 

belakang meristem ujung, membantu 

proses pertumbuhan batang, (Setyati, 

2009) 

Adapun tujuan dari penelitian 

untuk mengetahui pengaruh asal stek 

dan pupuk bokashi kandang burung 

puyuh terhadap pertumbuhan dan 

produksi ubi jalar. 
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BAHAN DAN METODE 

 

Penelitian dilaksanakan di 

komplek TDI Kelurahan Kisaran Timur. 

Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera 

Utara. Waktu penelitian Januari 2013 – 

April 2013. 

Bahan yang digunakan bibit ubi 

jalar varietas daya, kotoran burung 

puyuh, EM4, molase, dedak, sekam, air, 

pestisida. Alat yang digunakan, plastik, 

cangkul, gembor, meteran, alat Tulis, 

label, timbangan. 

Rancangan yang digunakan RAK 

faktorial 2 faktor dengan 3 ulangan, 

faktor pertama yaitu  P0 = 0 ton/Ha ; P1 

= 10 ton/Ha ; P2 = 20 ton/Ha.  Faktor 

kedua A1 = stek asal dari bagian Pangkal 

tanaman (25cm) ; A2 = stek asal dari 

bagian tengah tanaman (25cm) ; A3 = 

stek asal dari bagian ujung tanaman 

(25cm). Parameter yang diamati panjang 

tanaman, produksi persampel dan 

produksi peplot 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari hasil analisis sidik ragam 

dapat dilihat beda rataan pengaruh 

pupuk bokashi kandang burung puyuh 

dan asal stek terhadap panjang tanaman 

ubi jalar pada 6 MST pada Tabel 1: 

Dari hasil tabel tersebut terlihat 

jelas berbeda nyata terlihat jelas pada 

pemberian pupuk bokashi kandang 

burung puyuh tidak berbeda nyata tetapi 

hasil yang berbeda nyata terlihat adalah 

pengaruh asal stek bahwa pertambahan 

panjang lebih cepat terdapat pada 

perlakuan stek dengan menggunakan 

stek dari pucuk tanaman karena zat 

pembetukan pertumbuhan sel masih 

banyak yaitu hormon auksin sehingga 

terlihat berbeda nyata pada 6 MST dan 

ditambah lagi dengan pemberian pupuk 

bokashi yang terlihat pada tabel diatas. 

Pada 2, 4 MST untuk peberian pupuk 

bokashi kandang sapi tidak 

memperlihatkan perbedaan pertumbuhan 

akibat pemberian pupuk tersebut.  Syarif 

(2004)  menyatakan bahwa unsur hara 

yang cukup dapat memacu pertumbuhan 

tinggi tanaman. Setyati (2009)  

menyatakan bahwa auksi adalah zat 

hormon tumbuhan yang ditemukan pada 

ujung batang, akar dan bunga. 

Hasil uji beda rataan pengaruh pupuk 

kandang sapi burung puyuh dan asal 

stek terhadap produksi umbi pertanaman 

sampel dan perplot dapat dilihat dari 

Tabel 2 dan Tabel 3 berikut ini. 

 

 

 

 

Tabel 1. Hasil Uji Beda Rataan Pengaruh Pupuk Bokashi Kandang Burung Puyuh dan 

Asal Stek Terhadap Panjang Tanaman (cm) Ubi Jalar 

Faktor B 
Faktor A Rataan 

P0 P1 P2  

A1 424.47 a 355.88 a 389.06 a 129.93 a 

A2 416.37 a 421.72 a 391.88 a 133.66 b 

A3 384.30 a 390.61 a 422.32 a 136.03 c 

Rataan 136.13 a 136.80 a 136.90 a  
Keterangan :  angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama menunjukan tidak 

berbeda nyata pada taraf dengan menggunakan uji BNT Kk = 11.72 % 
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Tabel 2.  Hasil Uji Beda Rataan Pengaruh Pupuk Kandang Burung Puyuh dan Asal Stek 

Terhadap Produksi Umbi Pertanaman Sampel (kg) 

 

Faktor B 
Faktor  A Rataan 

P0 P1 P2  

A1 4.04 a 4.40 a 4.91 a 1.48 a 

A2 4.47 a 4.60 a 5.12 a 1.48 a 

A3 4.53 a 4.70 a 5.26 a 1.49 a 

Rataan 1.45 a 1.52 b 1.73 c  
Keterangan :  angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama menunjukan tidak 

berbeda nyata pada taraf dengan menggunakan uji BNT Kk = 11.72 % 

 

Tabel 3. Hasil Uji Beda Rataan Pengaruh Pupuk Bokashi Kandang Burung Puyuh dan 

Asal Stek Terhadap Produksi Umbi Perplot. 

 

Faktor B 
Faktor A Rataan 

P0 P1 P2  

A1 9.55 a 10.25 a 10.61 a 3.80 a 

A2 9.34 a 10.57 a 12.28 a 3.89 a 

A3 12.88 a 10.99 a 12.38 a 3.99 a 

Rataan 3.53 a 3.84 ab 4.04 c  
Keterangan :  angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama menunjukan tidak 

berbeda nyata pada taraf dengan menggunakan uji BNT Kk = 11.72 % 

 

 

Dari tabel tersebut diketahui 

bahwa hasil produksi tersebut 

menunjukan tidak berbeda nyata sebab 

dari asal stek tidak mempengaruhi berat 

atau besar umbi jalar walaupun unsur 

hara tersedia cukup yang dipengaruhi 

hanya panjang tanaman karena adanya 

perbedaan asal stek tersebut.  Hal ini 

disebabkan bahwa pupuk bokashi 

kandang burung puyuh sebagian besar 

mengandung unsur nitrogen terbesar 

karena merupakan pelapukan bahan 

organik.  Indriayani (2008) salah satu 

unsur hara penting dan paling banyak 

dibutuhkan tanaman untuk 

meningkatkan produktivitas salah 

satunya unsur nitrogen.  Setiawan 

(2008) dengan meningkatnya aktivitas 

mikroorganisme tanah yang 

menguntungkan maka tanaman yang 

ditanam tetap bagus pertumbuhan dan 

produktivitas serta menambah unsur 

hara esensial baik makro maupun mikro 

yang sangat dibutuhkan tanaman. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Pemberian pupuk bokashi 

kandang burung puyuh menunjukan 

pengaruh tidak berbeda nyata terhadap 

panjang tanaman umur 2, 4 dan 6 MST 

serta berpengaruh nyata terhadap 

produksi umbi pertanaman sampeel dan 

produksi umbi per plot 

Perlakuan penanaman dengan 

menggunakan asal stek menunjukan 

pengaruh nyata terhadap panjang 

tanaman 2MST,4MST dan 6 MST serta 

tidak berpengaruh nyata terhadap 

produksi umbi pertanaman sampel dan 

produksi umbi per plot 

Interaksi perlakuan pupuk 

bokashi kandang burung puyuh dan asal 

stek menunjukan pengaruh yang tidak 

Syafrizal 
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nyata terhadap semua parameter dan 

semua umur yang diamati 

 

Saran 

Perlu ada penelitian lanjutan 

yaitu dengan menggunakan kotoran 

burung puyuh murni sehingga dapat 

dibandingkan hasil penelitian yang lebih 

baik. Dan juga penambahan dosis pupuk 

bokashi kandang burung puyuh 
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