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UJI EFEKTIVITAS PUPUK ORGANONITROFOS DAN 

KOMBINASINYA DENGAN PUPUK KIMIA TERHADAP 

PERTUMBUHAN, SERAPAN HARA DAN PRODUKSI TANAMAN 

JAGUNG MANIS (Zea mays Saccharata ) DI MUSIM TANAM KE TIGA 

PADA TANAH ULTISOL GEDUNG MENENG 

 

O leh  

 

EKA PURNAMA SARI 

 

 

Pupuk Organonitrofos merupakan pupuk organik yang berasal dari kotoran sapi, 

diperkaya dengan batuan fosfat dan melibatkan aktivitas mikroba penambat N dan 

pelarut fosfat yang baru dikembangkan.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pupuk Organonitrofos dan kombinasinya dengan pupuk 

kimia, serta menentukan dosis terbaik dari kombinasi pupuk Organonitrofos 

dengan pupuk kimia terhadap pertumbuhan, serapan hara, dan produksi tanaman 

jagung manis pada musim tanam ketiga.  Penelitian ini dilakukan pada bulan  

November 2012 sampai Maret 2013 di Laboratorium Lapang Terpadu Universitas 

Lampung dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri 

dari 6 perlakuan dengan 3 kelompok.  Perlakuan A (kontrol), B (300 kg Urea ha
-1

, 

200 kg SP-36 ha
-1

, 100 kg KCl ha
-1

), C (225 kg Urea ha
-1

, 150 kg SP-36 ha
-1

, 75 

kg KCl ha
-1

, 1000 kg Organonitrofos ha
-1

), D (150 kg Urea ha
-1

, 100 kg SP-36 ha
-

1
, 50 kg KCl ha

-1
, 1.500 kg Organonitrofos ha

-1
), E (75 kg Urea ha

-1
, 50 kg SP-36 

ha
-1

, 25 kg KCl ha
-1

, 2.000 kg Organonitrofos ha
-1

), F (3.000 kg Organonitrofos 

ha
-1

).  Homogenitas ragam data diuji dengan Uji Bartlett dan aditivitas data diuji 



dengan Uji Tukey.  Data diolah dengan analisis ragam dan dilanjutkan dengan Uji 

BNT pada taraf 5%.  Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan D dengan 

dosis 150 kg Urea ha
-1

, 100 kg SP-36 ha
-1

, 50 kg KCl ha
-1

, 1.500 kg 

Organonitrofos ha
-1

 mampu meningkatkan pertumbuhan, produksi dan serapan 

hara tanaman jagung manis.  Perlakuan D juga paling efektif terhadap biomass 

total tanaman jagung manis berdasarkan perhitungan Relative Agronomic 

Effectivenes (RAE) yaitu sebesar 108,573%.  Hasil uji ekonomis menunjukkan 

bahwa perlakuan B dengan dosis 300 kg Urea ha
-1

, 200 kg SP-36 ha
-1

, 100 kg KCl 

ha
-1

 paling ekonomis dibandingkan dengan perlakuan lainnya.  
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