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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  Kebutuhan bahan makanan yang bergizi tinggi semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan untuk 

kesehatan. Sayuran adalah salah satu bahan makanan yang memiliki gizi tinggi, 

sayuran dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sayuran dibutuhkan karena 

kandungan yang terdapat di dalamnya, seperti sumber vitamin, karbohidrat, dan 

mineral. Diantara sekian banyak jenis sayuran, salah satu jenis sayuran yang 

memiliki gizi tinggi adalah tanaman okra. Tanaman okra memiliki gizi tinggi yang 

terletak pada buahnya, pada setiap 100 g buah okra mengandung 33 kalori, 7 g 

karbohidrat, 3,2 g serat, dan 81 mg kalsium (Lim et al, 2015). Roy (2014) 

menyatakan bahwa buah okra mengandung mineral yang cukup banyak dan 

beragam seperti kalsium sebesar 75 mg, fosfor 63 mg, tembaga 0,094 mg, besi 0,80 

mg, mangan 0,99 mg, seng 0,60 mg, dan magnesium sebanyak 57 mg per 100 g 

buah okra. 

  Ketersediaan okra di Indonesia saat ini masih terbatas dan perlu 

ditingkatkan produksinya. Peningkatan produksi tanaman okra dapat dilakukan 

melalui pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah persediaan unsur hara 

yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan maupun untuk meningkatkan 

produksi dan mengganti unsur hara yang hilang dalam tanah. Ketersediaan unsur 

hara yang lengkap dan berimbang merupakan faktor yang menentukan dalam 

pertumbuhan dan produksi tanaman okra (Nyanjang, 2003).  

Produksi okra dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah. Pupuk anorganik 

masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi okra karena kandungan 
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unsur hara tinggi, larut dalam air dan mudah diserap oleh tanaman. Namun, dengan 

penggunaan yang secara terus menerus berdampak negatif pada sifat fisik, kimia, 

dan biologi tanah. Untuk meningkatkan hasil tanaman sayuran dan memperbaiki 

sifat fisik, kimia, dan  biologi tanah maka salah satu alternatif dengan 

menggunakan pupuk yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan optimal tanaman. 

Pupuk yang digunakan adalah perpaduan pupuk organik dan anorganik (Yuliartini, 

2018). 

  Menurut Winarso (2011), pemupukan dilakukan sebagai upaya untuk 

mencukupi kebutuhan hara tanaman sehingga tujuan produksi dapat dicapai. 

Penggunaan pupuk yang tidak bijaksana atau berlebihan dapat menimbulkan 

masalah bagi tanaman yang dibudidayakan, seperti keracunan, rentan terhadap 

hama dan penyakit, kualitas produksi rendah, biaya produksi tinggi dan dapat 

menimbulkan pencemaran. Pemupukan dengan menggunakan pupuk anorganik 

secara terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan pada tanah, walaupun 

kandungan dalam pupuk anorganik terdapat unsur hara dalam jumlah banyak. 

Kondisi seperti ini perlu segera diatasi dengan cara menggunakan teknik 

pemupukan yang efisien serta ramah lingkungan. 

  Peningkatan efisiensi dalam pemupukan dapat dilakukan dengan 

penambahan bahan organik. Pemberian pupuk dari kotoran ternak dapat 

mengurangi jumlah penggunaan pupuk anorganik serta dapat meningkatkan 

serapan unsur hara oleh tanaman. Selain itu pemberian pupuk kandang juga dapat 

memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah (Sarno 2009 dalam Adi et al 

2017). 



3 

 

  Menurut Wigati et al. (2006) dalam Aisyah et al. (2018) bahwa pupuk 

kandang mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan bagi pertumbuhan 

tanaman karena mengandung unsur hara makro seperti N, P, serta K, dan unsur 

mikro seperti Cu, Mn, B, Fe juga akan menyumbangkan unsur hara terhadap 

tanaman serta meningkatkan serapan unsur hara oleh tanaman. Selain itu pemberian 

pupuk kandang juga dapat memperbaiki sifat fisika tanah, yaitu kapasitas tanah 

menahan air, kerapatan massa tanah, dan porositas total, memperbaiki agregat 

tanah, meningkatkan kandungan humus tanah, dan meningkatkan kesuburan tanah. 

1.2. Rumusan masalah  

 Salah satu kendala dalam budidaya tanaman okra adalah pemupukan,  

penggunaan pupuk kimia serta dosis yang kurang tepat menyebabkan hasil produksi 

tanaman okra kurang optimal. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan juga dapat 

menyebabkan kerusakan fisik, kimia, dan bilogi tanah. Salah satu upaya untuk 

mengurangi penggunaan dosis pupuk kimia yang berlebihan yaitu dengan 

mengombinasikan pupuk kimia dengan pupuk organik berupa pupuk kandang, 

selain untuk menambah unsur hara pupuk kandang juga dapat memperbaiki struktur 

tanah.  

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh interaksi antara kombinasi dosis pupuk NPK mutiara 

dan pupuk kandang ayam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman okra 

hijau. 

2. Mengetahui pengaruh dosis pupuk NPK mutiara terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman okra hijau. 
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3. Mengetahui pengaruh dosis pupuk kandang ayam terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman okra hijau. 

1.4.  Hipotesis 

1. Diduga terdapat pengaruh interaksi antara dosis pupuk NPK dan pupuk 

kandang ayam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman okra hijau. 

2. Diduga terdapat pengaruh dosis pupuk NPK mutiara terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman okra hijau. 

3. Diduga terdapat pengaruh dosis pupuk kandang ayam pertumbuhan dan 

hasil tanaman okra hijau. 
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