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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanaman ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan salah satu 

anggota tanaman umbi-umbian yang memiliki potensi pengembangan 

budidaya yang besar di Indonesia dan termasuk sebagai salah satu sumber 

pemasok karbohidrat utama setelah padi, jagung dan ubi kayu, berperan 

penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri dan pakan 

ternak (Setyaningsih et al., 2018), serta termasuk dalam tujuh jenis tanaman  

sumber karbohidrat setelah gandum, beras, jagung, kentang, barley dan 

singkong (Mahmudatussa’adah, 2014). 

Salah satu dari berbagai varietas ubi jalar yang memiliki nilai jual 

yang tinggi adalah varietas Cilembu atau ubi madu, yang sering pula disebut 

ubi jalar madu karena memiliki rasa yang khas, yakni sangat manis dan legit 

(Amalia, 2010), sehingga nilai jualnya lebih tinggi dari pada varietas lainnya 

(Setyaningsih et al., 2018). Ubi jalar kultivar Cilembu ini mampu menembus 

pasar regional maupun internasional seperti Singapura, Malaysia, Korea dan 

Jepang (Amalia, 2010). 

Ekspor ubi jalar Indonesia yang pada tahun 2013 mencapai 

9.796.844 ton menurun pada tahun 2014 menjadi 9.592.658 ton, lalu 

meningkat pada tahun 2015 menjadi 11.873.189 ton (Kementerian 

Pertanian, 2016). Permintaan ubi jalar nasional untuk skala rumah tangga 

yang pada tahun 2013 sebesar 2,35 kg/kapita/th meningkat pada tahun 2014 

dan 2015 berturut-turut sebesar 2,61 dan 3,41 kg/kapita/th (Kementerian 

Pertanian, 2016). Hal tersebut menunjukkan, bahwa permintaan ubi jalar 

Cilembu semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Hingga saat ini, areal budidaya ubi jalar Cilembu di Indonesia masih 

relatif terbatas, yakni di wilayah Kabupaten Kuningan dan Sumedang di 

Provinsi Jawa Barat, di samping Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua 

dan Sumatra Utara (Mahmudatussa’adah, 2014).  

Sementara, terus menurunnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan,  
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menyebabkan areal budidaya ubi jalar Cilembu semakin terbatas pula 

(Amalia, 2010). 

Guna menjaga tingkat ketersediaan ubi jalar Cilembu sesuai dengan 

permintaan pasar, diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitasnya 

melalui perbaikan teknik budidaya, khususnya dalam hal pemupukan. 

Seperti diketahui, tujuan pemupukan adalah untuk memenuhi kebutuhan 

hara tanaman agar dapat tumbuh dan memberikan hasil yang tinggi 

(Suryanto, 2017). Jenis-jenis pupuk yang dapat digunakan untuk tujuan 

tersebut, antara lain adalah pupuk Guano dan pupuk majemuk NPK. 

Pupuk guano adalah pupuk alami yang berasal dari kotoran kelelawar 

yang telh lama mengendap di dalam gua dan telah bercampur dengan tanah 

dan bakteri pengurai (Qibtyah, 2015). Pupuk guano mengandung 8,32% 

Nitrogen, 2,06% Fosfor, 0,54% Kalium, 21,94% C-organik dan 37,95% 

bahan organik (Hayanti et al., 2014). Pupuk guano berguna untuk menjaga 

ketersediaan hara bagi tanaman dan struktur tanah karena mengandung  

material organik 40%, berupa bakteria dan mikrobiotik flora yang 

bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman (Hariyadi, 2018). 

Selain pupuk guano, pupuk majemuk NPK juga dapat meningkatkan 

produktivitas tanaman. Salah satu adalah Pupuk NPK (16-16-16) yang 

mengandung unsur hara utama Nitrogen 16% dalam bentuk NH3, Fosfor 

16% dalam bentuk P2O5, dan Kalium 16% dalam bentuk K2O. Pemberian 

pupuk NPK terhadap tanah dapat berpengaruh baik bagi tanaman karena 

unsur-unsur hara makro yang berupa N, P, dan K sangat diperlukan bagi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Pasaribu et al., 2018). 

Penelitian Antoni (2019) menunjukkan, bahwa dosis pupuk NPK 

sebesar 300 kg/ha memberikan panjang sulur, jumlah cabang primer, jumlah 

umbi per tanaman serta bobot segar tajuk per tanaman ubi jalar tertinggi, 

berturut-turut sebesar 77,37 cm; 4,72; 4,31 umbi; serta 1.772,28 g. 

Berdasarkan berbagai uraian di atas dan masih terbatasnya informasi 

tentang hasil kajian aplikasi pupuk guano dan pupuk majemuk NPK pada 

ubi jalar, khususnya untuk varietas Cilembu, maka penyusun bermaksud 
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melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Dosis Pupuk Guano dan 

NPK terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Ubi Jalar (Ipomoea batatas 

L.) Varietas Cilembu”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dosis pupuk Guano berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman ubi jalar Cilembu ? 

2. Apakah dosis pupuk majemuk NPK berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman ubi jalar Cilembu ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara dosis pupuk Guano dan pupuk 

majemuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman ubi jalar 

Cilembu ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh dosis pupuk Guano terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman ubi jalar Cilembu. 

2. Mengetahui pengaruh dosis pupuk majemuk NPK terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman ubi jalar Cilembu. 

3. Mengetahui interaksi antara dosis pupuk Guano dan pupuk 

majemuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman ubi jalar 

Cilembu. 

D. Hipotesis 

1. Diduga dosis pupuk Guano berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman ubi jalar Cilembu. 

2. Diduga dosis pupuk majemuk NPK berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman ubi jalar Cilembu. 

3. Diduga terdapat interaksi antara dosis pupuk Guano dan pupuk 

majemuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman ubi jalar 

Cilembu. 


