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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Botani Tanaman Okra Hijau (Abelmochus esculentus L.) 

Menurut Departement of Biotechnology Ministry of Science and 

Technology Government of India (2011), klasifikasi tanaman okra hijau adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo  : Malvaves 

Famili   : Malvaceae 

Genus  : Abelmoschus 

Spesies : Abelmoschus esculentus (L.)  

 Okra merupakan tanaman multiguna karena banyak bagian yang dapat 

dimanfaatkan mulai dari daun segar, tunas, bunga, polong, batang sampai biji. Buah 

okra yang belum matang dikonsumsi sebagai sayuran, juga dapat digunakan untuk 

salad, sup dan minuman, dimakan segar atau kering, digoreng atau direbus. Buah 

okra memiliki lendir yang dapat digunakan sebagai obat, yaitu digunakan sebagai 

penggantian plasma atau volume darah expander. Biji okra merupakan sumber 

potensi minyak dengan konsentrasi yang bervariasi dari 20% sampai 40% yang 

terdiri dari asam linoleat hingga 47,4% yaitu sebuah asam lemak esensial tak jenuh 

ganda untuk nutrisi manusia (Habtamu et al, 2014). 

 Tanaman okra termasuk tanaman famili malvaceae. Tanaman ini memiliki 

batang berwarna hijau dengan tinggi batang tanaman subur mencapai 1,5-2 m. 
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Daun okra berbentuk lima jari, tulang daun berbentuk menyirip dan tangkai daun 

sepanjang 10-25 cm. Berdasarkan Depatement of Biotechnology Ministry of 

Science and Technology Government of India (2011) okra memiliki bunga dengan 

diameter 4-8 cm dengan 5 mahkota berwarna kuning. Pangkal petal berwarna 

merah atau ungu dan bunga hanya mempunyai self-life satu hari. Bunga muncul 

pada ketiak daun. Kuncup bunga mulai muncul pada 22-26 HST dan bunga pertama 

membuka sempurna pada 41-48 HST, kemudian bunga terus muncul selama 40-60 

hari . Okra memiliki bunga sempurna dan menyerbuk silang. Bunga okra hanya 

membuka sekali di pagi hari, setelah terjadi penyerbukan kelopak dan mahkota 

bunga akan gugur. Tanaman okra terus berbunga dan berbuah untuk waktu yang 

tidak terbatas, tergantung pada jenis varietas, musim, kesuburan tanah, dan air. 

 Buah okra berbentuk silindris panjang seperti kapsul, berongga, berujung 

runcing, berparuh dan bergerigi. Warna buah okra bervariasi dari warna hijau muda, 

hijau tua, hijau kekuningan. Panjang buah okra sekitar 6-20 cm, tetapi buah yang 

paling disukai konsumen adaalah buah muda dengan panjang sekitar 6,5-10 cm. 

Buah okra mengandung kadar air 85,70%; protein 8,30%; lemak 2,05%; 

karbohidrat 1,4% dan 38,9% kalori per 100 g (Santoso, 2016).  

2.2.  Syarat Tumbuh 

Tanaman okra dapat tumbuh di daerah tropis maupun sub-tropis. Tanaman 

okra dapat tumbuh dengan baik pada tanah lempung berpasir yang memiliki 

drainase baik. pH yang optimum untuk mendukung pertumbuhan okra berkisar 

antara 6 sampai 7. pH tanah sangat berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman, 
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seperti ketersediaan unsur hara dalam tanah  (Dharsan, 1975 dalam Werdhiwati, 

2016).  

Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (2016), tanaman okra dapat 

tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah (0 mdpl) hingga sedang 800 mdpl. 

Apabila ditanam pada ketinggian kurang dari 600 meter, umur tanaman okra lebih 

pendek, sedangkan jika ditanam di dataran tinggi umur tanaman okra dapat 

mencapai 4 – 6 bulan. Ketinggian tempat merupakan salah satu faktor pengendali 

iklim yang sangat berpengaruh terhadap suhu udara. Suhu udara berpengaruh 

terhadap kecepatan metabolisme terutama fotosintesis dan respirasi pada tanaman. 

Saat kondisi suhu lingkungan lebih rendah daripada suhu dasar maka pertumbuhan 

tanaman berhenti (dorman), sedangkan apabila kondisi suhu lingkungan lebih 

tinggi dari pada suhu maksimum maka tanaman akan mati (letal). Aspek hubungan 

iklim-tanaman dikenal suhu kardinal yang meliputi kisaran kesesuaian suhu 

minimum, optimum dan maksimum untuk pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. Kisaran toleransi terhadap suhu yang berbeda tiap kultivar menyebabkan 

kisaran toleransi terhadap ketinggian tempat juga berbeda-beda untuk tiap jenis 

kultivar (Nasir, 2003). 

Suhu yang paling baik untuk penanaman okra berkisar antara 28-30 °C. 

Tanaman okra memerlukan suhu hangat untuk dapat tumbuh dengan baik dan 

sebaliknya tanaman okra tidak dapat tumbuh dengan baik pada suhu rendah dalam 

jangka waktu yang lama. Temperatur optimum yang diperlukan tanaman okra 

adalah 21-30 °C, dengan temperatur minimum 18 °C dan maksimum 35 °C 

(Raditya et al, 2017). 
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Tanaman okra dapat tahan terhadap kekeringan dan naungan, namun tidak 

tahan genangan air. Tanaman okra sangat baik ditanam pada daerah dengan curah 

hujan antara 1.700-3.000 mm/tahun. Jumlah curah hujan secara keseluruhan sangat 

penting dalam menentukan hasil produksi tanaman (Suciantini, 2015), terlebih 

apabila ditambah dengan peningkatan suhu yang dapat menurunkan hasil. Curah 

hujan yang meningkat dapat berpotensi menimbulkan banjir, sebaliknya jika terjadi 

penurunan dari kondisi normalnya akan berpotensi terjadinya kekeringan, kedua hal 

tersebut tentu akan berdampak buruk terhadap metabolisme tubuh tanaman dan 

berpotensi menurunkan produksi, hingga kegagalan panen. 

2.3.  Pertumbuhan Tanaman Okra 

Tanaman okra memiliki karakteristik pertumbuhan secara indeterminasi, 

dimana proses pembungaan selalu terjadi secara berkesinambungan tergantung atas 

kondisi biotik dan abiotik stress. Tanaman okra hampir selalu memunculkan bunga 

satu atau dua bulan setelah proses penanaman (Yuliartini et al, 2018). 

Tanaman okra dalam proses pertumbuhanya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman okra yang bahkan dapat menghambat proses 

pertumbuhan tanaman okra. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

okra adalah intensitas cahaya, pH, suhu, dan kelembaban. Pertumbuhan tanaman 

okra juga dapat dipengaruhi oleh kesuburan tanah dan pupuk yang diberikan (Wea, 

2018). 

Hasil Penelitian Pranata et al (2017), bahwa perlakuan pukan ayam dengan 

dosis 10 ton/ha diperkaya BP (Batuan Pospat) mampu meningkatkan tinggi 
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tanaman dan jumlah daun. Menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik 

berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun okra. Dapat diketahui 

bahwa perlakuan pukan ayam diperkaya BP (Batuan Pospat) menghasilkan tinggi 

tanaman 154 cm nyata lebih tinggi dibanding perlakuan lainnya. Perlakuan pukan 

ayam diperkaya BP (Batuan Pospat) menghasilkan jumlah daun 22,56 helai nyata 

lebih tinggi dibanding perlakuan lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian Yuliartini et al (2018), bahwa perlakuan 

kombinasi antara dosis pupuk kompos dengan NPK phonska maupun perlakuan 

tunggal NPK phonska dengan dosis 200 kg/ha dan 400 kg/ha berpengaruh tidak 

nyata terhadap seluruh variabel yang diamati termasuk terhadap jumlah daun 

tanaman okra dan tinggi tanaman okra. Perlakuan NPK phonska 200 kg ha-1 (P1) 

memberikan jumlah daun maksimum tertinggi sebanyak 9,58 helai, yang berbeda 

tidak nyata dengan perlakuan NPK phonska lainnya. 

2.4. Hasil Tanaman Okra 

Buah tanaman okra berbentuk seperti kapsul dan tumbuh dengan cepat 

setelah melalui proses pembungaan. Pertambahan maksimal dari panjang, lebar, 

dan diameter buah berada di kisaran antara 4 sampai 6 hari setelah bunga mekar. 

Pada fase ini buah okra sudah dapat diambil untuk dikonsumsi, buah okra dipanen 

ketika masih muda. Secara umum produksi fiber didalam buah berawal sejak hari 

ke 6 berdasarkan formasi buah dan mengalami kenaikan kandungan fiber mulai hari 

ke 9 saat diobservasi. Tanaman okra akan terus berbunga dan berbuah dalam waktu 

yang tidak dapat ditentukan, tergantung atas varietasnya, musim dan kesuburan 

tanah. Dapat diketahui bahwa pemanenan yang biasa dilakukan secara terus 
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menerus menstimulasi tanaman untuk terus berbuah, buah yang dihasilkan akan 

sangat banyak sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan proses panen setiap 

hari pada wilayah dengan iklim dimana dapat mendukung pertumbuhan tanaman 

secara maksimal (Yuliartini et al, 2018 ). 

Berdasarkan hasil penelitian Pranata et al (2017) bahwa perlakuan kompos 

dan pukan dengan dosis 10 ton/ha diperkaya BP (Batuan Pospat)  maupun tidak, 

belum mampu meningkatkan produksi jumlah buah okra. bahwa perlakuan kompos 

azolla, pukan sapi, kambing, dan ayam diperkaya BP (Batuan Pospat) maupun tidak 

menghasilkan jumlah buah yang tidak berbeda nyata. Perlakuan BP (Batuan Pospat) 

tunggal (T1) menghasilkan jumlah buah 15,92 buah/tanaman nyata lebih rendah 

dibanding dengan perlakuan lainnya. Aplikasi BP (Batuan Pospat) secara langsung 

belum mampu memenuhi kebutuhan P tanaman sehingga produksi buah tidak 

maksimal. 

Berdasarkan penelitian Yuliartini et al (2018), bahwa perlakuan interaksi 

antara dosis pupuk kompos dengan NPK phonska maupun perlakuan tunggal NPK 

phonska dengan dosis 200 kg/ha dan 400 kg/ha berpengaruh tidak nyata terhadap 

seluruh variabel yang diamati termasuk pada parameter hasil tanaman okra yang 

meliputi jumlah buah, berat segar buah pertanaman, berat segar berangkasan, berat 

kering oven buah, dan berat kering oven berangkasan. Pemberian NPK phonska 

pada beberapa taraf dosis berbeda tidak nyata, namun berat segar buah tertinggi 

diperoleh pada perlakuan NPK 400 kg ha-1 yaitu 351,75g , mengalami peningkatan 

sebesar 7,02% bila dibandingkan dengan berat segar buah terendah diperoleh pada 

200 kg ha-1 yaitu 328,67 g.  
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2.5. Pupuk NPK Mutiara 

Menurut Rosmarkam dan Yuwono (2002), pupuk majemuk merupakan 

pupuk campuran yang mengandung lebih dari satu macam unsur hara (makro 

maupun mikro) terutama NPK. Kelebihan pupuk majemuk dari pupuk tunggal yaitu 

pupuk majemuk dengan satu kali aplikasi pupuk sudah mencakup beberapa unsur 

hara, sehingga dalam penggunaannya lebih cepat tersedia bagi tanaman. Pemberian 

pupuk majemuk NPK akan memberi suplai unsur N, P, dan K yang seimbang, 

sehingga dengan pemberian pupuk NPK yang mengandung unsur N, P dan K 

tersebut akan membantu pertumbuhan tanaman maupun produksi tanaman. 

Pupuk NPK mutiara 16:16:16 adalah pupuk majemuk butiran dengan 

komposisi yang seimbang, sehingga memudahkan aplikasi baik sebagai pupuk 

dasar maupun pupuk susulan. Pupuk ini mengandung unsur N, P2O5, K2O, MgO, 

CaO, selain itu pupuk pupuk NPK mudah larut sehingga bisa diserap langsung oleh 

tanaman (Aisyah et al, 2018). 

Fungsi N, P, dan K berkaitan erat dalam mendukung proses fotosintetis dan 

produksi fotosintat yang dihasilkan, serta meningkatkan pertumbuhan tanaman 

melalui mekanisme pengubahan unsur hara NPK menjadi senyawa organik atau 

energi disebut metabolisme, unsur hara tidak dapat digantikan dengan unsur hara 

lain sehinga dengan unsur hara tanaman dapat memenuhi siklus hidup (Firmansyah 

et al, 2017). 

Peranan utama  nitrogen (N) bagi tanaman adalah untuk merangsang 

pertumbuhan secara keseluruhan khususnya batang, cabang, daun dan 

pembentukan hijau daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis serta 
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membentuk protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya (Lingga 

dan Marsono, 2003). Hara N terlibat langsung dalam pembentukan asam amino, 

protein, asam nukleat, enzim, nucleoprotein, dan alkaloid, yang sangat dibutuhkan 

untuk proses pertumbuhan tanaman,  terutama perkembangan daun, meningkatkan 

warna hijau daun, dan pembentukan cabang atau anakan (Suwandi et al, 2015). 

Salah satu hara yang di butuhkan oleh tanaman adalah fosfor (P). Fosfor 

merupakan faktor pembatas dalam produktivitas tanaman karena konsentrasi 

terlarutnya dalam tanah sangat rendah yang di sebabkan oleh fiksasi P tinggi pada 

tanah sehingga P tersedia sedikit. Fosfor (P) termasuk unsur hara makro yang sangat 

dibutuhkan oleh tanaman. Apabila tanaman kekurangan unsur P, pertumbuhannya 

akan terhambat, daun menjadi tipis, kecil serta tidak mengkilat, daun dan buah 

rontok sebelum waktunya, batangnya menjadi gopong (lubang di tengah), 

terkadang terdapat bercak pada tepi dan ujung daun (nekrosis). Fungsi lain dari 

unsur P adalah sebagai penyusun adenosin triphosphate (ATP) yang terkait dalam 

metabolisme tumbuhan (Ichsan et al, 2016). Tidak ada unsur hara lain yang dapat 

menggantikan fungsi P di dalam tanaman, sehingga tanaman harus mendapatkan P 

yang cukup untuk meningkatkan perkembangan akar dan kandungan karbohidrat 

tanaman yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman (Suwandi, 

2015). 

Fungsi utama kalium (K) adalah membantu dalam pembentukan protein dan 

karbohidrat. Kalium berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, 

dan buah tidak mudah gugur. Kalium juga merupakan sumber kekuatan bagi 

tanaman terhadap kekeringan dan penyakit (Lingga dan Marsono, 2003). Kalium 
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berperan sebagai aktivator enzim dalam reaksi fotosintesis. Ketersediaan kalium 

yang cukup bagi tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman. 

Nitrogen dan Kalium akan mendorong aktivitas metabolisme tanaman dan 

meningkatkan pertumbuhan sel-sel baru. Aisyah et al. (2018) menyatakan bahwa 

kalium akan meningkatkan penyerapan unsur hara dan berperan dalam respirasi, 

transpirasi kerja enzim dan translokasi karbohidrat. Ketersediaan hara yang cukup 

bagi tanaman dan daya laju fotosintesis, sehingga fotosintat yang dihasilkan akan 

meningkat. 

2.6. Pupuk Kandang Ayam 

Pupuk kandang dari ayam atau unggas memiliki kandungan unsur hara yang 

lebih besar daripada jenis ternak lain. Penyebabnya adalah kotoran padat pada 

unggas tercampur dengan kotoran cairnya. Sebelum digunakan pupuk kandang 

perlu mengalami proses penguraian terlebih dahulu dengan demikian kualitas 

pupuk kandang juga turut ditentukan oleh C/N rasio. Pupuk kandang yang banyak 

mengandung jerami memiliki C/N rasio yang tinggi sehingga mikroorganisme 

memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses penguraiannya 

(Novizan, 2005). 

Sari et al (2016) menyatakan bahwa pupuk kandang ayam mempunyai 

potensi yang baik, karena selain berperan dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan 

biologi tanah pupuk kandang ayam juga mempunyai kandungan N, P, dan K yang 

lebih tinggi bila dibandingkan pupuk kandang lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian Aisyah et al (2018) diketahui pupuk kandang 

ayam dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga tanah 
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menjadi lebih gembur. Pupuk kandang ayam juga dapat memberikan kontribusi 

hara yang mampu mencukupi pertumbuhan tinggi tanaman, karena pupuk kandang 

ayam mengandung hara yang lebih tinggi dari pupuk kandang lainnya. 

Berdasarkan hasil analisis pupuk kandang ayam broiller memiliki 

kandungan Nitrogen (N) 2,44%, Phospor (P) 0,67%, Kalium (K) 1,24%, dan C-

Organik 16,10% (Sari et al, 2016). 

Secara umum fungsi pupuk organik adalah sebagai berikut : 

1. Menambah kesuburan tanah. Adanya penambahan unsur hara, humus, dan 

bahan organik ke dalam tanah menimbulkan efek residual, yaitu 

berpengaruh dalam jangka panjang.  

2. Memperbaiki sifat fisik, kimia tanah. Pemberian pupuk organik 

menyebabkan terjadinya struktur tanah, sehingga sifat fisik dan kimia tanah 

diperbaiki. Tata udara tanah yang baik dengan kandungan air cukup akan 

menyebabkan suhu tanah lebih stabil serta aliran air dan aliran udara tanah 

lebih baik  

3. Memperbaiki sifat biologi tanah dan mekanisme jasad renik menjadi hidup. 

Pendapat beberapa ahli menyebutkan bahwa pemberian pupuk organik akan 

meningkatkan populasi musuh alami mikroba tanah, sehingga dapat 

menekan aktifitas saprofitik dari patogen tanaman.  

4. Keamanan penggunaannya dapat terjamin. Pupuk organik tidak akan 

merugikan terhadap kesehatan maupun mencemari lingkungan sekitar 

(Musnamar, 2003). 
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2.7. Kombinasi Pupuk NPK Mutiara dan Pupuk Kandang Ayam  

Pemberian pupuk kandang ayam dan pupuk NPK mampu menyediakan 

unsur hara bagi tanaman seperti unsur N, P, K, Ca, Mg dan S yang membantu proses 

metabolisme tanaman. Salah satu unsur yang diperlukan dalam proses pertumbuhan 

vegetatif tanaman adalah unsur nitrogen. Unsur nitrogen dimanfaatkan oleh 

tanaman untuk pembentukan klorofil. Semakin banyak klorofil yang terbentuk 

maka semakin meningkatkan fotosintat yang dihasilkan, sehingga dapat 

dimanfaatkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya (Aisyah et al 

,2018). 

Hasil penelitian Hulopi (2008) menunjukkan bahwa terdapat interaksi nyata 

antara perlakuan dosis pupuk organik (pupuk kandang ayam) dan anorganik (pupuk 

NPK mutiara) terhadap variabel tinggi tanaman, jumlah cabang, dan jumlah daun. 

Artinya kombinasi dari kedua pupuk tersebut cenderung dapat memenuhi 

kebutuhan akan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman kacang tanah varietas singa. 

Hulopi (2008), pemberian pupuk organik yang dipadukan dengan pupuk 

anorganik dapat meningkatkan produktivitas tanah, fisiensi penggunaan pupuk. 

Penggunaan pupuk organik secara terus menerus dalam rentang waktu tertentu akan 

menjadikan kualitas tanah lebih baik, dan tidak meninggalkan residu pada hasil 

tanaman sehingga aman bagi kesehatan manusia. Hal ini juga tidak terlepas dari 

peranan pupuk N, P, dan K yang terkandung dalam pupuk NPK mutiara. 

Hasil penelitian Aisyah et al (2018) menunjukkan bahwa kombinasi 

perlakuan pupuk kandang ayam dan NPK 75 g/2 m2 nyata dapat meningkatkan 

tinggi tanaman, jumlah daun, berat umbi segar bawang merah dibandingkan dengan 
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kombinasi perlakuan lainnya. Hal ini dikarenakan kombinasi perlakuan pupuk 

kandang ayam dan NPK mampu memberikan lingkungan tumbuh yang baik bagi 

tanaman. Penggunaan pupuk kandang kandang ayam sebagai pupuk organik dapat 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah menjadi lebih baik serta 

mengkombinasikan dengan pupuk NPK akan meningkatkan pertumbuhan tanaman 

menjadi maksimal, sehingga ketersediaan unsur hara dalam tanah akan meningkat. 

Meningkatnya unsur hara dapat memenuhi kebutuhan bawang merah untuk tumbuh 

dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan tinggi tanaman. 
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