
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Okra (Abelmoschus esculentus L.) merupakan tanaman holtikultural yang 

tumbuh di daerah tropis dan bagian sub-tropis di dunia. Di Indonesia khususnya di 

Bali tanaman ini belum begitu dikenal atau masih langka, hanya terdapat di 

supermarket besar. Di beberapa tempat Okra dikenal dengan nama yang berbeda 

seperti Okura, kacang bendi ataupun Lady Finger. Tanaman ini sudah 

dibudidayakan sangat populer di negara-negara Asia seperti Jepang, Malaysia, 

Cina dan India.merupakan peran arti utama okra dunia (75%) depan luas produksi 

3,5 juta ton/ha (Frank, 2009 dalam Yuliartini 2017).  

Buah okra mempunyai kandungan gizi yang tinggi, kaya serat, antioksidan 

dan vitamin C. Oleh karena itu buah okra banyak dikonsumsi baik sebagai sayur 

maupun sebagai obat sehingga buah okra dapat memberi manfaat positif bagi 

tubuh dalam menjaga kesehatan. Buah okra tergolong buah yang mengeluarkan 

lendir yang banyak karena mengandung musilane. Padahal dalam lendir itulah 

sebagian besar manfaat dan khasiat buah okra tersimpan. Komposisi okra buah 

per 100 g mengandung air 81,50 g, energi 235.00 kJ (56.00 kkal), protein 4,40 g, 

lemak 0,60 g, karbohidrat 11.30 g, serat 2,10 g, Ca 532,00 mg, P 70,00 mg, Fe 

0.70 mg, asam askorbat 59.00 mg, betakaroten 385.00 mg, thiamin 0,25 mg, 

riboflavin 2,80 mg, niacin 0,20 mg (Benchasri, 2012 dalam Yuliartini 2017). Okra 

menyediakan banyak nutrisi yang dibutuhkan, hampir setengahnya berupa soluble 

fiber dalam bentuk lendir dan peptin yang bisa menurunkan kadar kolesterol dan 

bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Sisanya adalah insoluble fiber yang 

dapat membantu menjaga kondisi kesehatan (Adetuyi, 2011 dalam Yuliartini 

2017).  

Salah satu untuk meningkatkan hasil tanaman sayuran dan efisiensi biaya 

produksi serta meningkatkan nilai tambah maka alternatif dengan menggunakan 

pupuk yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan optimal pada tanaman. Pupuk 

yang digunakan adalah perpaduan anatar pupuk organik dan anorganik (Yuliartini 

2017).  
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Menurut Setyorini (2006), kompos merupakan bahan organik yang sering di 

gunakan dalam pertanian organik atau mengembaikan kesuburan tanah, seperti 

daun-daunan, jerami, alang-alang, rumput-rumputan, dedak padi, batang jagung, 

sulur, serta kotoran hewan yang telah mengalami proses dekomposisi oleh 

mikroorganisme pengurai, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat–

sifat tanah. Kompos mengandung hara–hara mineral yang esensial bagi kesuburan 

tanaman.  

Eceng gondok (Eichornia crassipes) adalah tanaman yang tumbuh di 

perairan seperti danau, sungai dan rawa rawa laju pertumbuhan ini sangat cepat 

sehingga dapat menutupi permukaan air yang dapat mengganggu aktivitas 

masyarakat disekitar perairan bukan hanya itu tertutupnya permukaan air juga 

mengganggu biota air yang hidup di dalamnya karena kurangnya sinar  matahari 

yang masuk ke dalam badan air sehingga biota yang ada di dalamnya tidak dapat 

menerima cahaya dengan sempurna. Namun eceng gondok tidak hanya memiliki 

dampak negatif akan tetapi eceng gondok juga memiliki dampak positif, jumlah 

dari eceng gondok di setiap badan air ini sangat banyak dan masyarakat belum 

tahu bagaimana cara memanfaatkan dan mengurangi perkembangan tanaman ini. 

Salah satu cara pemanfaatan eceng gondok yaitu digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan pupuk kompos pupuk organik dan media tumbuh. Selain itu eceng 

gondok telah banyak dimanfaatkan untuk bahan anyaman perabotan rumah meja, 

kursi, tas, sandal dan lain sebagainya (Hajam 2014).  

Eceng gondok merupakan tumbuhan yang bermanfaat sebagai inovasi hijau, 

karena tidak hanya berfungsi sebagai ekonomi tetapi juga memberikan dampak 

positif bagi kelestarian lingkungan. Kandungan NPK yang dimiliki eceng gondok 

(dalam % berat kering) masing masing adalah 0,98 dan 1,52 N; 1,13 dan 1,945 P; 

0,89 dan 1,39 K; 28,73 dan 15,36 C organik; serta rasio C/N 29,32 dan 10,11 

(Agneesia, 2009).  

Pengolahan eceng gondok melalui teknologi pengomposan (dekomposisi) 

dapat menghasilkan produk berupa bahan organik yang lebih halus dan telah 

terdekomposisi sempurna sehingga dapat aplikasikan pada tanaman. Proses 

pengomposan itu sendiri merupakan proses hayati yang melibatkan aktivitas 



3 

 

 

mikroorganisme antara lain bakteri, fungi dan protozoa. Penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa penggunaan eceng gondok sebagai sumber bahan organik 

mampu memperbaiki struktur fisik tanah dan meningkatkan ketersediaan unsur 

hara, pertumbuhan vegetatif dan produksi jagung manis (Euthalia et al., 2007).  

Proses untuk mempercepat pengomposan dapat dipacu dengan pemberian 

mikroorganisme sebagai dekomposer (Ramadhani, 2007). Jumlah dan jenis 

mikroorganisme dapat menentukan tingkat keberhasilan proses pengomposan, 

seperti jamur Trichodermaharzianum. Jamur T. harzianum disebut juga sebagai 

aktivator biologis yang aktif dalam perombakan bahan organik menjadi senyawa 

anorganik (Widawati, 2005 dalam Wulandari 2016).  

Menurut Steven et al. 2016 pada tanaman Jagung pada umur 5 MST 

meberikan pengaruh yang terbaik sejumlah 74 cm berbeda nyata dengan kontrol 

sebanyak 30.50 cm walapun tidak berbeda nyata dengan dosis dengan 30 ton/ha 

perbedaan ini terjadi mulai umur 4 MST.  

Berat kering tanaman jagung pada dosis 20 ton/ha sejumlah 3.36 g berbeda  

nyata dengan control sejumlah 2.23 g dan pada dosis 30 ton/ha hasil terbaik 

diantara perlakuan sejumlah 5.13 g.  

Pemberian pupuk perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tanaman agar 

dapat tumbuh cepat berkembang serta dapat berproduksi dengan baik.Pupuk 

mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman seperti unsur hara makro 

maupun mikro.Setiap jenis unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman memiliki 

fungsi masing-masing. Pemberian unsur hara pada tanaman perlu memperhatikan 

keseimbangan dan kondisi tanah serta kebutuhan tanaman (Diana et al. 2017).   

Pupuk majemuk NPK adalah kombinasi diantara unsur N, P dan K, yang 

bertujuan untuk mengurangi tenaga dan  biaya untuk pemupukan. Selain unsur N, 

P, dan K, pupuk majemuk NPK juga ditambahkan unsur lain misal Ca dan Mg 

(Hasibuan dalam Ridwan, 2017). Penelitian Dewi dalam Ridwan (2017) 

menunjukkan pemberian pupuk majemuk  NPK pada dosis 0 kg/ha, 120 kg/ha, 

dan 250 kg/ha, menghasilkan respon yang  nyata terhadap tingkat kehijauan dan 

jumlah biji tanaman kedelai.  
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Menurut  Efendi et al. (2017) pemberian pupuk NPK mutiara dengan 

perlakuan 250 g/plot (M2) memiliki tinggi tanaman tertinggi yaitu 35,28 cm, 

berbeda nyata dengan perlakuan 125 g/plot (M1) 33,98 cm dan perlakuan 0 g/plot 

(M0) 31,83 cm, sedangkan perlakuan M1 dan M0 menunjukkan saling berbeda 

nyata.  

Pemberian pupuk NPK Mutiara dengan perlakuan 250 g/plot (M2) memiliki 

produksi per plot terbanyak yaitu 1,17 kg, berbeda nyata dengan perlakuan 125 

g/plot (M1) 0,94 kg dan perlakuan 0 g/plot (M0) 0,92 kg, sedangkan perlakuan 

M1 dan M0 menunjukkan tidak berbeda nyata.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melaksanakaan penelitian 

tentang okra dengan judul “Pengaruh Dosis Kompos Eceng Gondok dan Pupuk 

Majemuk NPK terhadap Pertumbuhan dan Hasil tanaman Okra (Abelmoschus 

esculentus L.)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah  dosis kompos eceng gondok berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman okra (Abelmoschus esculentus L.).  

2. Apakah dosis pupuk majemuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman okra (Abelmoschus esculentus L.).  

3. Apakah terdapat interaksi antara dosis kompos eceng gondok dan pupuk 

majemuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman okra (Abelmoschus 

esculentus L.). 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh dosis kompos eceng gondok terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman okra (Abelmoschus esculentus L.).  

2. Untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk majemuk NPK terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman okra (Abelmoschus esculentus L.).  

3. Untuk mengetahui interaksi antara dosis kompos eceng gondok dan pupuk 

majemuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman okra (Abelmoschus 

esculentus L.). 
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D. Hipotesis 

1. Diduga dosis kompos eceng gondok berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman okra (Abelmoschus esculentus L.).  

2. Diduga dosis pupuk majemuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman okra (Abelmoschus esculentus L.).  

3. Diduga terdapat interaksi antara kompos eceng gondok dan pupuk majemuk 

NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman okra (Abelmoschus esculentus 

L.). 


