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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tanah Ultisol 

Tanah Ultisol mempunyai tingkat perkembangan yang cukup lanjut, dicirikan oleh 

penampang tanah yang dalam, kenaikan fraksi liat seiring dengan kedalaman 

tanah, reaksi tanah masam, dan kejenuhan basa rendah.  Pada umumnya tanah ini 

mempunyai potensi keracunan Al dan miskin kandungan bahan organik.  Tanah 

ini juga miskin kandungan hara terutama P dan kation-kation dapat ditukar seperti 

Ca, Mg, Na, dan K, kadar Al tinggi, kapasitas tukar kation rendah, dan peka 

terhadap erosi (Sri Adiningsih dan Mulyadi, 1993).   

 

Menurut Prasetyo dkk., (2005  dalam Prasetyo dan Suriadikarta, 2006) reaksi  

pada umumnya masam hingga sangat masam (pH 5−3,10), kecuali  dari batu 

gamping yang mempunyai reaksi netral hingga agak masam (pH 6,80−6,50).  

Kapasitas tukar kation pada  dari granit, sedimen, dan tufa tergolong rendah 

masing-masing berkisar antara 2,90−7,50 cmol kg
-1

, 6,11−13,68 cmol kg
-1

, dan 

6,10−6,80 cmol kg
-1

, sedangkan yang dari bahan volkan andesitik dan batu 

gamping tergolong tinggi (>17 cmol kg
-1

). 

 

Menurut Prasetyo dan Suriadikarta (2006), kandungan hara pada  umumnya 

rendah karena pencucian basa berlangsung intensif, sedangkan kandungan bahan 

organik rendah karena proses dekomposisi berjalan cepat dan sebagian terbawa 
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erosi.  Pada  yang mempunyai horizon kandik, kesuburan alaminya hanya 

bergantung pada bahan organik di lapisan atas.  Dominasi kaolinit pada tanah ini 

tidak memberi kontribusi pada kapasitas tukar kation tanah, sehingga kapasitas 

tukar kation hanya bergantung pada kandungan bahan organik dan fraksi liat.  

Oleh karena itu, peningkatan produktivitas  dapat dilakukan melalui perbaikan 

tanah (ameliorasi), pemupukan, dan pemberian bahan organik.   

 

2.2  Tanaman ubikayu (Manihot esculenta Crantz) 

Singkong atau ubikayu (Manihot esculenta Crantz atau Manihot utilissima Pohl) 

termasuk ke dalam famili Euphorbiaceae, mempunyai daun berbentuk tangan, 

batang beruas-ruas dan bercabang, tumbuh tegak, serta ketinggiannya dapat 

mencapai tiga meter.  Daun ubikayu mempunyai susunan berurat menjari dengan 

canggap 5-9 helai (Rukmana, 1997).   

 

Menurut Wargiono dkk., (2006) untuk dapat berproduksi optimal, ubikayu 

memerlukan curah hujan 150-200 mm pada umur 1-3 bulan, 250-330 mm pada 

umur 4-7 bulan, dan 100-150 mm pada fase menjelang dan saat panen.  

Berdasarkan karakteristik iklim di Indonesia dan kebutuhan air tersebut, ubikayu 

dapat dikembangkan di hampir semua kawasan, baik di daerah beriklim basah 

maupun beriklim kering sepanjang air tersedia sesuai dengan kebutuhan tanaman 

tiap fase pertumbuhan.  Pada umumnya sentra produksi ubikayu memiliki tipe 

iklim C, D, dan E. 

 

Menurut Yuniwati (2007), pemupukan dan jarak tanam mempengaruhi hasil 

biomassa dan hasil ubikayu.  Jarak tanam dan pemupukan yang memberikan 
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perlakuan terbaik adalah jarak tanam 1,0 x 0,8 m dan dosis pemupukan 400-500 

kg urea ha
-1

, 100 kg SP36 ha
-1

 dan 100 kg KCl ha
-1

.   

 

Pada tanaman ubikayu hara P dan K sangat diperlukan dalam pembentukan umbi.  

Pemupukan P dengan dosis 75 kg ha
-1

 SP36 meningkatkan jumlah umbi per 

tanaman, besar umbi, panjang umbi dan hasil umbi, namun hasil umbi yang 

diperoleh masih sangat rendah (sekitar 20 t ha
-1

) jauh di bawah potensinya sekitar 

40 t ha
-1

.  Selain itu, pemupukan 100 kg KCl ha
-1

 dapat meningkatkan serapan 

hara K hingga mencapai 74 % bila diberikan bersama pupuk P dengan dosis 75 kg 

SP36 ha
-1

, tetapi tidak jelas pengaruhnya terhadap peningkatan komponen hasil 

umbi.  Kadar  N, S, dan Fe dalam tanaman yang hanya berharkat rendah diduga 

juga merupakan penyebab tidak tercapainya hasil umbi optimal (Ispandi, 2003).   

 

Menurut Balitkabi (2000), peningkatan takaran pupuk KCl dari 0 sampai 500 kg 

ha
-1

 diikuti oleh peningkatan hasil, jumlah dan ukuran umbi.  Pola peningkatan 

ketigga peubah tersebut membentuk pola kuadratik dan mencapai maksimum 

pada takaran 100 kg KCl ha
-1

.  Lebih lanjut menurut Kamal (2009), aplikasi K 

dengan dosis yang tinggi (300-400 kg KCl ha
-1

) tidak cukup efektif untuk 

menstimulasi pertumbuhan umbi dan kandungan pati dalam ubikayu tanpa 

peningkatan sumber pertumbuhan.   

 

Pada lahan kering Podsolik Merah Kuning di Lampung yang mempunyai pH 4,5; 

C-organik 1,45%; P2O5 2,2 ppm; N-total 0,13%; dan K-dd 0,05 me 100 g
-1

; klon 

ubikayu umur genjah CMM02048-6 yang dipupuk dasar 180 kg N ha
-1

, 

pemupukan K dengan takaran 30 kg K2O ha
-1

 (setara 50 kg KCl ha
-1

) secara 
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meningkatkan hasil umbi segar dari 19,67 ton ha
-1

 (tanpa pupuk K) menjadi 25,75 

ton ha
-1

 (Sholohin dkk.,  2009 dalam Subandi, 2011).   

 

2.3  Organonitrofos (Organomineral NP) 

Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas 

bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan atau manusia antara 

lain pupuk kandang, pupuk hijau dan kompos.  Bentuk dari pupuk organik ini 

dapat berupa padat atau cair yang telah mengalami dekomposisi (Balai Penelitian 

Tanah, 2004).   

 

Nugroho dkk., (2013) telah mengembangkan pupuk organomineral NP 

(Organonitrofos) dengan bahan baku kotoran sapi (fresh manure) yang 

dikombinasikan dengan bahan mineral berupa batuan fosfat (BF) yang 

dimaksudkan selain menyediakan unsur N juga unsur P yang memadai.  Selain itu 

juga dilibatkan aktivitas mikroba yang dapat meningkatkan peningkatan N2 (N2-

fixer) dan pelarut fosfat (P-solubilizer) melalui inokulasi ke dalam bahan 

campuran FM+BF.  Kedua bahan baku (FM dan BF) bersumber dari sumberdaya 

lokal yang cukup melimpah di Provinsi Lampung, sehingga harga pupuk alternatif 

ini akan lebih murah dan lebih kompetitif.   

 

Bahan baku pupuk Organonitrofos ialah kotoran sapi yang merupakan sumber 

daya potensial di Provinsi Lampung.  Menurut Triolanda (2011), di Provinsi 

Lampung industri penggemukan sapi dapat menyediakan kotoran sapi segar 

mencapai 576.700 ton/tahun yang dapat menjadi bahan baku potensial untuk 

pembuatan pupuk organik.  Batuan fosfat juga tersedia melimpah di Provinsi 
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Lampung, antara lain Kecamatan Silagai Lingga Lampung Tengah yang dapat 

ditambang dan dimanfaatkan sebagai pupuk P alam.   

 

Adapun pupuk kandang sapi mengandung: 39,1% C; 1,87% N; 0,56% P; 1,09% 

K; 0,57% Ca; 0,23% Mg (Howeler dan Phien, 2008).  Pengaruh bahan organik 

terhadap kesuburan kimia tanah antara lain terhadap kapasitas pertukaran kation, 

kapasitas pertukaran anion, pH tanah, daya sangga tanah dan terhadap keharaan 

tanah.  Penambahan bahan organik akan meningkatkan muatan negatif sehingga 

akan meningkatkan kapasitas pertukaran kation (KTK).  Bahan organik 

memberikan konstribusi yang nyata terhadap KTK tanah.  Sekitar 20 – 70 % 

kapasitas pertukaran tanah pada umumnya bersumber pada koloid humus (contoh: 

Molisol), sehingga terdapat korelasi antara bahan organik dengan KTK tanah 

(Stevenson, 1982).  

  

Menurut Atmojo (2003), peran bahan organik yang paling besar terhadap sifat 

fisik tanah ialah antara lain perbaikan struktur, konsistensi, porositas, daya 

mengikat air, dan ketahanan terhadap erosi.  Kemudian peran bahan organik 

terhadap sifat kimia tanah antara lain peningkatan kapasitas pertukaran kation, 

kapasitas pertukaran anion, pH tanah, daya sangga tanah dan keharaan tanah.  

Sedangkan peranan bahan organik terhadap sifat biologi tanah ialah meningkatkan 

populasi dan aktivitas mikroorganisme tanah. 

 

Pengaruh bahan organik terhadap ketersediaan P dapat secara langsung melaui 

proses mineralisasi atau secara tidak langsung dengan membantu pelepasan P 

yang terfiksasi.  Menurut Stevenson (1982), ketersediaan P di dalam tanah dapat 
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ditingkatkan dengan penambahan bahan organik melalui 5 aksi seperti tersebut di 

bawah ini:  

1) Melalui proses mineralisasi bahan organik terjadi pelepasan P mineral  

2) Asam organik atau khelat yang dihasilkan dari proses dekomposisi mampu 

membantu pelarutan fosfat yang terikat oleh Al dan Fe,  

Al (Fe)(H2O)3 (OH) 2 H2 PO4 + Khelat   PO4
2-

 (larut) + Kompleks  

AL-Fe Khelat 

 

3) Penambahan bahan organik mampu mengaktifkan dekomposisi bahan 

organik asli tanah;  

4) Terbentuknya kompleks fosfo-humat dan fosfo-fulvat yang dapat ditukar 

dan lebih tersedia bagi tanaman, karena jerapan bahan organik yang lebih 

lemah terhadap fosfat.  

 

2.4  Nitrogen (N) 

Nitrogen merupakan salah satu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam 

jumlah besar.  Adapun sumber-sumber unsur hara nitrogen di dalam tanah dapat 

berasal dari pupuk anorganik (urea, ZA, dll.) dan pupuk organik, misalnya pupuk 

Organonitrofos.  Menurut Lindawati dkk., (2000), pupuk nitrogen merupakan 

pupuk yang sangat penting bagi semua tanaman, karena nitrogen merupakan 

penyusun dari semua senyawa protein, kekurangan nitrogen pada tanaman yang 

sering dipangkas akan memengaruhi pembentukan cadangan makanan untuk 

pertumbuhan tanaman.   

 

Tanaman yang kekurangan nitrogen tumbuh kerdil dan sistem perakarannya 

terbatas, daun menjadi kuning atau hijau kekuningan dan cenderung cepat rontok.  
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Akan tetapi bila nitrogen diberikan terlalu banyak dapat merugikan tanaman, yaitu 

: memperlambat pematangan dengan membantu pertumbuhan vegetatif yang tetap 

hijau walaupun masa masak sudah waktunya; melunakkan jerami dan 

menyebabkan tanaman mudah rebah; menurunkan kualitas pada serealia dan 

buah-buahan, dan dapat melemahkan tanaman terhadap serangan hama dan 

penyakit (Soepardi, 1983).   

 

Nitrogen cenderung merupakan unsur yang paling membatasi pertumbuhan 

tanaman.  Bentuk utama dari N yang tersedia dalam tanah adalah ion-ion nitrat 

(NO3
-
) dan ammonium (NH4

+
).  Ion Nitrit (NO2

-
) dapat digunakan tanaman, tapi 

cenderung untuk tidak stabil dan bersifat toksik dalam jumlah yang tinggi 

(Harjadi, 1989).   

 

2.5  Fosfor (P) 

Pupuk Organonitrofos juga mengandung unsur hara P yang cukup memadai.  

Sumber fosfor tersebut berasal dari batuan fosfat yang diinkubasi dengan pupuk 

kandang sapi.  Selain itu juga diinokulasikan mikroorganisme pelarut fosfat untuk 

meningkatkan kelarutan batuan fosfat tersebut (Nugroho dkk., 2013).   

 

Fosfor memliki pengaruh terhadap tanaman seperti, penyusun metabolit dan 

senyawa kompleks; sebagai aktivator, kofaktor, atau pengaruh enzim; dan 

peranannya dalam proses fisiologik.  Pengaruh menguntungkan fosfor lainnya 

adalah dalam kegiatan-kegiatan seperti pembagian sel dan lemak dan albumin; 

pembentukan bunga, buah, dan biji; kematangan tanaman, melawan pengaruh 

nitrogen; perkembangan akar halus dan akar rambut; memperkuat jerami, jadi 
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tidak mudah rebah; kualitas hasil tanaman, terutama rumput dan sayuran; dan 

ketahanan terhadap penyakit (Soepardi, 1983). 

 

Berlainan dengan nitrogen, fosfat secara relatif lebih stabil dalam tanah.  Pada pH 

tinggi (7-10) fosfat menjadi terikat dalam persenyawaan kompleks dari kalsium 

(Ca).  Pada pH 5-7, P berada daam bentuk mono-atau dikalsium fosfat, yang 

paling tersedia bagi tanaman.  Konsentrasi P dalam larutan tanah sangatlah 

rendah.  Dalam tanah-tanah pertanian yang subur ½-1 ppm P berada dalam larutan 

rendah bila dibandingkan angka N sebesar 25 ppm.  Akan tetapi gerakan P dalam 

tanah sangatlah sedikit, sehingga pencucian juga sedikit sekali (Harjadi, 1989).  

  

Menurut Noor (2005), bahwa pemberian bakteri pelarut fosfat, pupuk kandang 

dan kombinasinya dapat menurunkan dosis optimum pupuk fosfat yang digunakan 

dan juga meningkatkan hasil biji kedelai.  Untuk mendapatkan hasil kedelai yang 

sama dengan tanpa diberi bakteri pelarut fosfat dan pupuk kandang (7,73 g pot
-1

), 

pemberian bakteri pelarut fosfat, pupuk kandang, dan bakteri pelarut fosfat+pupuk 

kandang berturut-turut hanya memerlukan fosfat alam 43,46; 49,25; dan 33,53 kg  

P ha
-1

.  Hal ini berarti bakteri pelarut fosfat, pupuk kandang, dan bakteri pelarut  

fosfat+pupuk kandang dapat menghemat penggunaan pupuk fosfat alam berturut-

turut 28,70; 23,20; dan 38,74 kg P ha
-1

.   

 

2.6  Kalium 

Kalium juga merupakan salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan oleh 

tanaman.  Penambahan kalium ke dalam tanah dapat dilakukan dengan 

pemupukan, baik itu pupuk anorganik (KCl, KNO3, NPK, dll) maupun pupuk 
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organik.  Pupuk Organonitrofos juga mengandung hara kalium (K) yang cukup 

memadai.  Menurut Anjani (2013), dalam pupuk Organonitrofos terkandung 

4.860,18 ppm K. 

 

Adapun kalium sangat penting dalam nutirisi tanaman dan fisiologi. K telah 

ditemukan mengaktifkan lebih dari 60 enzim. K juga meningkatkan fotosintesis, 

mengatur pembukaan stomata, membantu ultilisasi N, meningkatkan transport 

asimilat dan berpengaruh atas kenaikan hasil panen. Juga, K berpengaruh terhadap 

populasi mikroba dan kesehatan manusia serta hewan ternak (Lauchli dan Pfluger, 

1979; Rimheld dan Meumann, 2006 dalam Yawson dkk., 2011).  

 

Menurut Soepardi (1983), K dapat membuat tanaman  lebih tahan terhadap 

berbagai penyakit dan merangsang pertumbuhan akar. Kalium juga dapat 

meniadakan pengaruh buruk nitrogen dan dapat mengurangi pengaruh 

kematangan yang dipercepat fosfor. Kelebihan kalium akan berdampak pada 

terganggunya translokasi dari kation lain. Kadar magnesium dalam daun akan 

menurun sehingga proses fotosintesis terganggu.  

 

2.7  Efektivitas Pemupukan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah sesuatu yang 

memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan 

merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas 

dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah 

dicanangkan (Depdiknas, 2009).   
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Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pertanian RI 

No.70/PERMENTAN/SR.140/10/2011, uji efektivitas pupuk organik adalah 

kegiatan uji lapang atau rumah kaca untuk mengetahui pengaruh dari pupuk 

organik terhadap pertumbuhan dan/atau produktivitas tanaman, efisiensi 

pemupukan, atau peningkatan kesuburan tanah.  Sedangkan tolak ukur efektivitas 

yang digunakan ialah pertumbuhan tanaman, hasil tanaman, mutu tanaman, 

peningkatan serapan hara tanaman, perbaikan kesuburan tanah, efisiensi pupuk 

anorganik. 

 

Adapun kriteria uji efektivitas pupuk organik secara teknis atau agronomis 

dilakukan dengan perhitungan Relative Agronomic Effectiveness (RAE).  Menurut 

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian No.70/Permentan/ SR.140/10/2011 

meliputi, (1) perlakuan pupuk yang diuji secara statistik sama dengan perlakuan 

standar atau mempunyai RAE ≥ 100%, atau (2) perlakuan pupuk yang diuji lebih 

baik dibandingkan dengan perlakuan kontrol (tanpa pemupukan) pada taraf nyata 

5% atau mempunyai RAE > 100%, (3) perlakuan pupuk yang diuji lebih efisien 

dibandingkan perlakuan standar. 

 

 


