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ABSTRAK
Penelitian dengan tujuan mengkaji pengaruh dosis pupuk NPK dan frekuensi pemupukan daun telah
dilakukan di lahan percobaan (Ex Farm) Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman.
Penelitian merupakan percobaan faktorial dua faktor dengan menggunakan rancangan acak
kelompok lengkap (RAKL). Faktor pertama yang diteliti adalah dosis pupuk NPK yaitu: 0 g/pohon,
25 g/pohon, 50 g/pohon, dan 75 g/pohon. Faktor kedua adalah frekuensi pemupukan daun yaitu 0
kali, 2 kali, 4 kali, dan 6 kali. Ada 16 bentuk perlakuan dengan 3 kali ulangan, sehingga dibutuhkan
48 tanaman jeruk yang ditanam di planterbag. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain fruitset,
variabel yang diamati dipengaruhi oleh interaksi antara dosis pemupukan NPK dan frekuensi
pemupukan daun. Jumlah bunga, jumlah buah, dan jumlah dompol buah tertinggi dicapai melalui
pemupukan NPK 25 g/pohon dan pemupukan daun dua kali. Fruit set tertinggi dicapai melalui
pemupukan NPK dengan dosis 25 g/ pohon.
Kata kunci: pupuk NPK, pupuk daun, jeruk, fruitset

ABSTRACT
The research aimed to study the effect of fertilizer dosages of NPK and frequency of foliar application
was conducted at Ex Farm of Faculty of Agriculture, Jenderal Soedirman University. This factorial
experiment of two factors used randomized completely block design (RCBD). First factor was NPK
dosages namely 0 g/tree, 25 g/tree, 50 g/tree, and 75 g/tree. The second factor was frequency of
foliar application : 0, 2, 4, and 6 times. There were 16 treatment combinations with 3 replication so
there were 48 trees planted at planterbag. The result of research showed that except fruitset, all
variables were influenced by interaction between NPK dosages and frequency of foliar application.
The highest number of flower, fruits, and clusters were achieved by NPK dosage of 25 g/tree and two
times of foliar application. Application of NPK by 25 g/tree gave the highest diameter of fruits.
Keywords: NPK fertilizer, foliar application, citrus, fruitset
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PENDAHULUAN
Jeruk merupakan salah satu jenis buah cukup penting yang banyak disukai konsumen. Jeruk
merupakan salah satu jenis buah yang kaya nutrisi dan mineral terutama sebagai sumber vitamin C
sehingga penting bagi kesehatan (Directorate of Fruit Crop, 2008). Menurut Pracaya (2009), setiap
100 g bahan jeruk manis mengandung 0,9 g protein, 0,2 g lemak, 11,2 g karbohidrat, 23 mg fosfor,
33 mg kalsium, 0,4 mg besi, 190 IU vitamin A, 0,08 mg vitamin B1, 49 mg vitamin C, dan 87,2 g air.
Dengan cita rasa khas yang dimiliki, peranan buah jeruk semakin penting baik dalam
pemenuhan gizi masyarakat maupun dalam dunia agribisnis. Namun, permintaan jeruk yang semakin
meningkat di dalam negeri belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh produksi nasional. Sebetulnya
Indonesia berhasil mengekspor jeruk, namun juga melakukan impor bahkan melebihi ekspornya,
sehingga secara neto Indonesia termasuk importir buah jeruk. Fenomena ini diperkirakan terjadi
karena permintaan konsumen menengah-atas menghendaki kualitas buah prima yang dapat diperoleh
dari buah import dan belum dipenuhi dari buah dalam negeri (Supriyanto, 2014). Menurut Hanif
(2013), penyebab lain terjadinya impor buah jeruk adalah ketersediaan jeruk lokal tidak dapat
memenuhi kebutuhan pasar domestik sepanjang tahun, kendala pengembangan program keproknisasi
nasional, dan masih rendahnya kualitas buah nasional dibandingkan dengan buah impor.
Kecukupan unsur hara merupakan salah satu faktor penting yang menentukan produksi buah
jeruk (Ashari, 1995). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemupukan tanaman jeruk
dengan dosis 4% terhadap bobot buah jeruk yang dipanen sebelumnya menghasilkan komponen
pertumbuhan dan hasil lebih tinggi dibandingkan dosis 0 dan 2% (Sakhidin et al., 2017), namun
pengaruhnya terhadap kualitas buah jeruk perlu dikaji lebih lanjut.
Dorji et al. (2016) menyatakan bahwa pengelolaan unsur hara melalui pemupukan
merupakan hal yang krusial untuk mengoptimalkan produksi tanaman. Wang et al. (2006)
menyatakan bahwa tanaman jeruk memerlukan unsur hara yang relatif banyak sehingga defisiensinya
akan sangat berpengaruh terhadap produksi dan kualitas buah jeruk. Hasil penelitian Muhammad
(2007) menunjukkan bahwa pemupukan 180 g P2O5 + 720 g K2O meningkatkan produksi dan kualitas
buah jeruk keprok Selayar.
Produksi yang optimal membutuhkan bentuk pupuk, dosis, waktu pemberian, dan cara
pemberian pupuk yang tepat. Hal yang sama disampaikan oleh Li et al. (2014), pemupukan sangat
penting dilakukan untuk mengatasi fluktuasi produksi. Dengan pemupukan yang tepat akan
mendukung terciptanya keseimbangan antara kebutuhan fotosintat dan kemampuan menghasilkan
fotosintat di dalam tanaman. Hal ini akan mendukung kesehatan tanaman dan stabilitas produksi.
Alva dan Tucker (1999) menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan hara makro lainnya,
K dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak walaupun N dan P juga sangat penting. Menurut Liu
et al. (2000), K terlibat berbagai proses fisiologis seperti pembentukan gula dan pati, sintesis protein,
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pembelahan sel, pertumbuhan, dan netralisasi asam organik. K berperan dalam memperbaiki kualitas
buah jeruk melalui peningkatan warna buah, ukuran, dan aroma buah (Tiwari, 2005).

METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan tanaman jeruk keprok dataran rendah (Chokun) berumur satu
setengah tahun yang sudah memasuki fase generatif, ditanam di planterbag. Planterbag ditempatkan
di lahan terbuka yang berada di lahan percobaan (Ex Farm) Fakultas Pertanian UNSOED. Penelitian
direncanakan berlangsung sampai dengan Desember 2019.
Penelitian merupakan percobaan faktorial dua faktor dengan menggunakan rancangan acak
lengkap (RAL). Faktor pertama yang diteliti adalah dosis pupuk N, P, K yaitu : 0 g/pohon (D0), 25
g/pohon (D1), 50 g/pohon (D2), dan 75 g/pohon (D3). Faktor kedua adalah frekuensi pemupukan
daun yaitu 0 kali (P0), 2 kali (P1), 4 kali (P2), dan 6 kali (P3). Ada 16 bentuk perlakuan dengan 3
kali ulangan, sehingga dibutuhkan 48 tanaman jeruk yang ditanam di planterbag.
Pertama-tama menyiapkan 48 pohon jeruk yang mempunyai keseragaman umur, diameter
batang, tinggi tanaman, dan diameter tajuk serta sudah memasuki fase generatif. Untuk lebih
menyeragamkan obyek penelitian, maka semua pohon jeruk dikondisikan dengan tindakan yang
sama sebelum perlakuan diberikan. Apabila semua pohon jeruk sebagai obyek penelitian sudah
menyesuaikan dengan lingkungan, maka perlakuan diberikan
Variabel yang diamati meliputi jumlah bunga, jumlah buah terbentuk, fruit set, diameter buah
jeruk, dan jumlah dompol. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang dicoba maka data dianalisis
sidik ragam (uji F), apabila hasilnya nyata dilanjutkan dengan uji DMRT 5% untuk menentukan
perlakuan terbaik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaruh Interaksi antara Dosis Pemupukan NPK dan Frekuensi Pemberian Pupuk Daun
Tabel 1 menunjukkan bahwa pengaruh dosis pemupukan NPK terhadap jumlah bunga
tergantung frekuensi pemberian pupuk daun. Tanaman jeruk yang tidak diberi pupuk daun atau diberi
pupuk daun sebanyak empat kali, dosis pupuk NPK tidak berpengaruh terhadap jumlah bunga.
Apabila tanaman jeruk diberi pupuk daun dua atau enam kali, dosis pupuk NPK berpengaruh
terhadap jumlah bunga. Pada frekuensi pemberian pupuk daun dua kali, jumlah bunga jeruk tertinggi
dicapai pada dosis NPK 50 g, sedangkan pada frekuensi pemberian pupuk daun enam kali, jumlah
bunga tertinggi dicapai melalui dosis pupuk NPK 75g/pohon. Secara keseluruhan, jumlah bunga
tertinggi dicapai melalui dosis pupuk NPK 50 g/pohon dan pemberian pupuk daun sebanyak dua kali.
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Tabel 1. Pengaruh Interaksi antara Dosis Pemupukan NPK dan Frekuensi Pemberian Pupuk Daun
terhadap Jumlah Bunga per Pohon
Dosis
Pemupukan Frekuensi Pemberian Pupuk Daun (kali)
NPK (g/pohon)

0

2

4

6

0

3,0 aA

4,3 aA

2,3 aA

2,0 aA

25

4,0 aA

14,0 aA

13,7 aA

15,0 aA

50

7,3 aA

78,0 bB

16,7 aA

21,7 aA

75

10,7 aA

29,7 aA

19,7 aA

63,7,3bB

Keterangan: Angka yang diikuti huruf kecil sama pada kolom yang sama dan angka yang dikuti
huruf kapital sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%.
Seperti halnya dengan jumlah bunga, jumlah buah per pohon dipengaruhi oleh interaksi
antara dosis pupuk NPK dan frekuensi pemberian pupuk daun. Apabila tanaman jeruk tidak diberi
pupuk daun atau diberi empat kali, jumlah buah tidak dipengaruhi oleh dosis pupuk NPK. Apabila
tanaman jeruk diberi pupuk daun dua kali, jumlah buah tertinggi dicapai melalui pemupukan NPK
dengan dosis 50 g/pohon. Untuk tujuan yang sama, tanaman jeruk yang diberi pupuk daun enam kali
memerlukan pemupukan NPK dengan dosis 75 g/pohon. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah
buah terrtinggi dicapai melalui pemupukan NPK dengan dosis 50 g/pohon dan pemberian pupuk
daun dua kali (Tabel 2).
Tabel 2. Pengaruh Interaksi antara Dosis Pemupukan NPK dan Frekuensi Pemberian Pupuk Daun
terhadap Jumlah Buah per Pohon
Dosis
Pemupukan Frekuensi Pemberian Pupuk Daun (kali)
NPK (g/pohon)

0

2

4

6

0

2,0 aA

3,3 aA

1,3 aA

1,0 aA

25

3,0 aA

10,3 aA

10,3 aA

11,3 aA

50

5,7 aA

62,7 bB

13,0 aA

18,3 aA

75

7,7 aA

23,3 aA

16,0 aA

51,3bB

Keterangan: Angka yang diikuti huruf kecil sama pada kolom yang sama dan angka yang dikuti
huruf kapital sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%.
Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah dompol buah tidak dipengaruhi oleh dosis pemupukan
NPK pada saat tanaman jeruk tidak diberi pupuk daun atau diberi pupuk daun dengan frekuensi empat
kali. Namun apabila diberi pupuk daun sebanyak dua kali, jumlah dompol buah tertinggi diperoleh
melalui pemupukan NPK dengan dosis 50 g/pohon. Apabila diberi pupuk daun enam kali, jumlah
dompol buah tertinggi diperoleh melalui pemupukan NPK dengan dosis 75 g/pohon. Jumlah dompol
buah tertinggi dicapai melalui pemupukan NPK dengan dosis 50 g/pohon dan pemupukan daun dua
kali.
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Tabel 3. Pengaruh Interaksi antara Dosis Pemupukan NPK dan Frekuensi Pemberian Pupuk Daun
terhadap Jumlah Dompol Buah per Pohon
Dosis
Pemupukan Frekuensi Pemberian Pupuk Daun (kali)
NPK (g/pohon)

0

2

4

6

0

3,0 aA

5,0 aA

3,0 aA

5,3 aA

25

3,0 aA

5,0 aA

7,3 aA

7,3 aA

50

5,3 aA

35,7 cB

8,0 aA

14,7 aA

75

7,7 aA

19,0 bB

11,0 aA

30,7 bC

Keterangan: Angka yang diikuti huruf kecil sama pada kolom yang sama dan angka yang dikuti
huruf kapital sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%.
Diameter buah jeruk tidak dipengaruhi oleh dosis pemupukan NPK apabila tidak diberi
pupuk daun atau diberi pupuk daun dengan frekuensi enam kali. Namun demikian dosis pupuk NPK
akan berpengaruh terhadap diameter buah pada saat diaplikasikan pupuk daun dua atau empat kali.
Pada saat diaplikasikan pupuk daun dua atau empat kali, diameter buah jeruk tertinggi dicapai melalui
pemupukan NPK dengan dosis 25 g/pohon (Tabel 4).
Tabel 4. Pengaruh Interaksi antara Dosis Pemupukan NPK dan Frekuensi Pemberian Pupuk Daun
terhadap Diameter Buah (mm)
Dosis
Pemupukan Frekuensi Pemberian Pupuk Daun (kali)
NPK (g/pohon)

0

2

4

6

0

28,6 aA

25,5 aA

28,9 aA

31,6 aA

25

32,8 aA

35,1 bA

38,2 bcA

35,9 aA

50

35,8 aAB

27,3 abA

42,9 cB

31,6 aA

75

30,0 aA

26,0 abA

31,5 abA

30,0 aA

Keterangan: Angka yang diikuti huruf kecil sama pada kolom yang sama dan angka yang dikuti
huruf kapital sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa fruitset dipengaruhi oleh dosis pupuk NPK. Fruit set
tertinggi dicapai melalui pemupukan NPK dengan dosis 25 g/ pohon (74,7 %). Tanaman jeruk yang
tidak dipupuk dengan NPK menghasilkan fruitset 70,9%. Iglesias et al. (2007) menyatakan bahwa
pemupukan akan menentukan status hara, status hara akan menentukan pembentukan dan
perkembangan buah sehingga dapat meningkatkan fruitset jeruk. Li et al. (2017) menyatakan bahwa
hasil Citrus grandis var Longanyou berkorelasi posistif dengan kandungan hara N, P, dan K pada
daun dengan nilai korelasi masing-masing 0,472; 0,529, dan 0,727.
Hasil penelitian di atas yang menunjukkan bahwa dosis pemupukan berpengaruh terhadap
hasil jeruk. Alva et al. (2006) menyatakan bahwa pemupukan sangat penting dilakukan untuk
memperbaiki status hara di dalam jaringan tanaman jeruk. Menurut hasil penelitian Muhammad
(2007), aplikasi pupuk P dan K baik secara terpisah maupun kombinasi meningkatkan hasil buah
jeruk.
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Dosis pupuk NPK yang terbaik menurut hasil penelitian ini adalah 25 g/pohon. Apabila dosis
tersebut dikonversikan ke N, P2O5, dan K2O maka menjadi 6,25 g/pohon. Hal ini tidak berbeda
jauhmdengan yang dikemukakan oleh Sutopo (2009) yang menyatakan bahwa tanaman jeruk yang
berumur sekitar 1,5 tahun membutuhkan unsur hara terutama P2O5 dan K2O dengan dosis 5 – 10
g/pohon.

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain fruitset, variabel yang diamati dipengaruhi oleh
interaksi antara dosis pemupukan NPK dan frekuensi pemupukan daun. Jumlah bunga, jumlah buah,
dan jumlah dompol buah tertinggi dicapai melalui pemupukan NPK 25 g/pohon dan pemupukan daun
dua kali. Diameter buah tertinggi dicapai melalui pemupukan NPK 50 g/pohon dan pemupukan daun
empat kali. Fruit set tertinggi dicapai melalui pemupukan NPK dengan dosis 25 g/ pohon.
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