Pemupukan NPK Optimal pada Kacang Tanah di Lahan Sawah Desa Jenggala
Kecamatan Tanjung KLU
Fitria Zulhaedar, Moh. Nazam, dan Ahmad Suriadi

Kacang tanah merupakan salah satu komoditas pangan yang bernilai ekonomi tinggi
dan merupakan sumber pangan yang cukup penting, salah satunya sebagai sumber protein
nabati. Seperti komoditas penting lainnya, ketersediaan kacang tanah lebih rendah
dibandingkan dengan angka konsumsi. Di Indonesia produktivitas kacang tanah masih
rendah, sekitar 1 t/ha,atausetengah dari hasil kacang tanah di negara lain seperti Amerika
Serikat, China, dan Argentina yang telah mencapai lebih dari 2 t/ha (Adi Sarwanto dalam
Wijaya, 2011). Lombok Utara merupakan salah satu daerah penghasil kacang tanah di Nusa
Tenggara Barat, namun produktivitasnya belum optimal. Sistem budidaya petani setempat
masih konvensional, antara lain tanpa pupuk, benih ditebar, dan jarang sekali dilakukan
penyiangan.
Respon tanaman kacang tanah cukup beragam terhadap pemberian pupuk, baik
organik maupun anorganik (Migawer and Soliman 2001; Sunanjaya and Resiani 2013;
Sondakhet. al. 2012). Pada kondisi tertentu,hasil kacang tanah yang diberi pupuk organik
lebih baikdari pupuk anorganik (Azis et. al. 2011).Pada kondisi yang berbeda justru
pemberian pupuk organik memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan
komponen hasil kacang tanah (Subiksa, Jakusko and Dakato, 2015). Pemberian pupuk
anorganik dengan dosis yang berbeda memberikan pengaruh sangat nyata pada
penambahan tinggi tanaman (Herdiana et. al. 2008; Hayati et. al. 2012), maupun komponen
hasil (Hidayat 2008).
Lombok Utara (KLU) merupakan kabupaten penyumbang produksi kacang tanah
terbesar di NTB setelah Kabupaten Bima.Pada tahun 2014 luas panen kacang tanah di KLU
adalah 736 ha dengan produksi 11.295 ton (BPS 2014). Teknologi yang digunakan petani
setempat cukup beragam, terutama dalam hal pemupukan. Sebagian petani tidak
menggunakan pupuk sama sekali, sebagian lagi menggunakan pupuk tetapi dengan dosis
yang sangat rendah, sebagian lainnya menggunakan pupuk dengan dosis cukup tinggi.
Pupuk yang digunakan rata-rata phonska.
Pemberian pupuk phonska berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman
kacang tanah. Hasil analisis sidik ragam terhadap parameter tinggi tanaman menunjukkan
perbedaan nyata antara tanaman yang tidak diberikan pupuk phonska (P0) dengan yang
diberi pupuk phonska (P1, P2, P3, dan P4).Tanaman yang tidak diberi pupuk phonska nyata
lebih rendah dibandingkan dengan yang diberi pupuk phonska (Tabel 1).
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Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman, bobot basah akar, bobot basah biomas, dan jumlah rumpun
tanaman kacang tanah di lokasi penelitian. Lombok Utara Juni-September 2015
Bobot basah biomas
(gr)
P0
45b
13,86b
174,89b
P1
62a
13,19b
194,99b
P2
57a
11,52b
219,37ab
P3
60a
13,07b
209,03b
P4
59a
17,74a
269,7a
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%
Perlakuan

Tinggi tanaman (cm)

Bobot basah akar (gr)

Bobot basah akardan bobot basah biomastanaman yang diberi Phonska dengan
dosis 200 kg/ha berbeda nyata dengan dosis lainnya, termasuk tanpa pemberian pupuk
(Tabel 2). Adanya perbedaan bobot basah akar antara perlakuan P0 hingga P4 menunjukkan
penambahan hara N, P, dan K memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan
kacang tanah. Unsur N, P, dan K dibutuhkan oleh tanaman dari fase vegetatif hingga
generatif. Semakin tinggi dosis pupuk yang diberikan semakin tinggi hasil kacang tanah yang
diperoleh. Brady (1982), Sumarno (1986), Sutartoetal. (1988), Gardner et al. (1991), Lingga
(1994), dan Marzuki (2007) menjelaskanbahwa unsur N, P, dan K memiliki fungsi masingmasing yang sama pentingnya bagi pertumbuhan tanaman, baik pada fase vegetatif maupun
fase generatif.
Pengaruh pemberian pupuk NPKphonska terhadap komponen hasil kacang tanah
pada penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang nyata, baik antara dosis pemberian
pupuk maupun terhadap kontrol/tanpa pupuk phonska. Dampak pemberian pupuk
majemuk phonska pada tanaman kacang tanah akan berbeda terhadap parameter
pertumbuhan maupun hasil, tergantung dari faktor jenis tanah tingkat kesuburan tanah,
varietas yang digunakan, dan fase pertumbuhan kacang tanah (Kabir et al., 2013).
Tabel 2. Rata-rata bobot polong basah dan polong kering kacang tanah di lokasi penelitian.
Perlakuan
Polong Basah (t/ha)
Polong Kering (t/ha)
BK_100_Biji (g)
P0
7,83a
4,7a
46,74a
P1
7,67a
4,6a
44,73a
P2
7,21a
4,33a
47,37a
P3
7a
4,2a
44,59a
P4
6,99a
4,19a
46,24a
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa pemberian pupuk NPK phonska dengan dosis yang
berbeda memberikan nilai yang beragam pada komponen hasil, namun tidak berbeda nyata.
Bobot polong basah dan kering menunjukkan nilai tertinggi pada perlakuan P0, sedangkan
pada bobot 100 g tertinggi diberikan oleh perlakuan P2. Tidak adanya perbedaan yang
signifikan antara hasil kacang tanah yang diberikan pupuk NPK phonska dengan beberapa
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dosis diduga karena status hara P total dan P tersedia berada pada harkat sangat tinggi dan
sedang (tabel 1).
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