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APLIKASI DOSIS DAN WAKTU PEMBERIAN PUPUK KALIUM (K2O)
TERHADAP PRODUKSI DAN TINGKAT KEMANISAN

JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata Sturt)

Moh. Ardani
Fakultas Pertanian Universitas Moch. Sroedji Jember

ABSTRAKSI

Salah satu usaha meningkatkan hasil panen jagung manis baik secara kualitatif
maupun kuantitatif antara lain melalui pemupukan atau penambahan unsur hara yang
diperlukan tanaman. Mengingat tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan
produksi yang tinggi, diperlukan unsur hara atau makanan yang cukup, salah satunya
adalah unsur hara Kalium (K).

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi dosis
pupuk kalium (K2O) dan  waktu pemberian pupuk Kalium (K2O) serta interaksi antara
aplikasi dosis dan waktu pemberian pupuk kalium (K2O) terhadap produksi dan tingkat
kemanisan jagung manis (Zea mays saccharata Sturt).

Penelitian ini dilaksanakan dengan pola dasar Rancangan Acak Kelompok (RAK)
secara Faktorial yang terdiri 2 faktor dengan 3 kali ulangan, dan dilanjutkan dengan uji
Duncan α 5%. Faktor-faktor tersebut adalah: (1) Faktor dosis pupuk kalium (K) terdiri dari
4 taraf, yakni  K0 = 0 g K20/tan,  K1= 1,3 g K20/tan, K2 =1,6 g K20/tan dan K3 = 1,9 g
K20/tan. (2) Faktor waktu pemberian pupuk Kalium (W) terdiri dari 3 taraf, yakni W1= 0
HST,  W2 = 10 HST dan  W3 = 20 HST.

Hasil penelitian diperoleh bahwa perlakuan dosis pupuk kalium (K2O) berpengaruh
sangat nyata terhadap semua parameter dengan dosis optimal sebesar 1,6 g K2O/tanaman.
Sedangkan perlakuan waktu pemberian pupuk kalium (K2O) berpengaruh tidak nyata serta
tidak adanya interaksi antara dosis dan waktu pemberian pupuk kalium (K2O) terhadap
semua parameter pengamatan.

Kata kunci : Pupuk Kalium, Produksi dan tingkat Kemanisan Jagung

PENDAHULUAN

Latar Belakang
    Di Indonesia sweet corn (Zea mays

var. saccharata Sturt) termasuk tanaman
hortikultura yang lebih dikenal dengan
nama jagung manis, dan keberadaannya
lebih dikenal dan dicari oleh masyarakat
karena rasanya manis. Ciri inilah
menjadikan varitas jagung ini lebih
diminati oleh masyarakat (Tim Penulis PS,
2002).

   Tanaman jagung manis dapat
menyumbangkan hasil untuk keperluan
konsumsi manusia. Hasil konsumsi yang
berupa jagung muda, apabila telah direbus
mempunyai rasa yang enak dan manis.
Menurut Koswara (1986) dalam Tim
Penulis PS (2002), sifat manis pada sweet
corn disebabkan oleh adanya gen su-1
(sugery), bt-2 (brittle) ataupun sh-2
(shrunken). Gen ini mencegah pengubahan
gula menjadi zat pati pada endosperm
sehingga jumlah gula menjadi dua kali
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lebih banyak dibanding jagung biasa.
Kandungan zat makanan yang mendekati
bahan pangan beras, jagung ini dapat
diolah menjadi berbagai masakan dengan
bentuk yang menarik dan meningkatkan
permintaan konsumen akan komoditi
jagung manis (AAK, 2002).

  Permintaan pasar terhadap produksi
jagung manis semakin meningkat, hasil
penelitian menunjukkan, bahwa jagung
manis mampu menghasilkan produksi
sebesar 30.000 tongkol per Ha (Tim
Penulis PS, 2002). Salah satu usaha
meningkatkan hasil panen jagung manis
baik secara kualitatif maupun kuantitatif
antara lain melalui pemupukan atau
penambahan unsur hara yang diperlukan
tanaman. Kebutuhan unsur hara utama atau
anjuran pupuk yang dibutuhkan oleh sweet
corn untuk meningkatkan hasil panen yaitu
unsur N 200 kg per Ha (Urea 435 kg per
Ha), P2O5 150 kg per Ha (TSP 325 kg per
Ha), K2O 150 kg per Ha (KCl 250 kg per
Ha). Hasil produksi menunjukkan sebesar
30000 tongkol per hektar (Tim Penulis PS,
2002). Pada umumnya pemupukan dari
ketiga pupuk tersebut dilakukan dalam tiga
aplikasi berturut-turut 0 HST, 15 HST dan
45 HST (Ipteknet, 2009).

   Usaha meningkatkan kuantitas dan
kualitas jagung manis khususnya dalam
meningkatkan kemanisan sesuai dengan
permintaan konsumen maka diperlukan
dosis pupuk yang sesuai, terutama dalam
penambahan pupuk kalium dan waktu
pemberian yang tepat agar tercapai kualitas
dan kuantitas produksi jagung manis yang
lebih optimal. Menurut Novizan (2002),
bahwa pupuk kalium (K2O) berperan
diantaranya (a) meningkatkan translokasi
gula pada pembentukan pati dan protein;
(b) memperkuat bagian tanaman seperti
daun, bunga dan buah tidak mudah rontok;
(c) memperbaiki ukuran dan kualitas buah
pada masa generatif, serta menambah rasa
manis pada buah; (d) meningkatkan
ketahanan tanaman terhadap kekeringan,
serangan hama dan penyakit.

Rumusan Masalah
Apakah aplikasi dosis pupuk Kalium

(K2O) dan waktu pemberian pupuk
Kalium (K2O) serta interaksi antara
aplikasi dosis dan waktu pemberian pupuk
Kalium (K2O) berpengaruh terhadap
produksi dan tingkat kemanisan jagung
manis (Zea mays saccharata Sturt).

Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan

tujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi
dosis pupuk Kalium (K2O) dan waktu
pemberian pupuk Kalium (K2O) serta
interaksi antara aplikasi dosis dan waktu
pemberian pupuk Kalium (K2O) terhadap
produksi dan tingkat kemanisan jagung
manis (Zea mays saccharata Sturt)

TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman jagung dapat beradaptasi
luas terhadap lingkungan tumbuh., daya
adaptasinya terhadap lingkungan tinggi,
maka baby corn dapat berproduksi tinggi
pada tanah yang kurang subur asalkan
mendapat pemeliharaan yang teliti. Selain
itu, tanaman baby corn juga membutuhkan
curah hujan yang tidak terlalu tinggi, tapi
mencukupi kebutuhan terutama saat
pertumbuhan dan pembentukan tongkol
(Rukmana, 2004).

Jagung adalah tanaman berumah
satu, yang menghasilkan bunga-bunga
jantanya (malai) dalam suatu pembungaan
terminal dan bunga-bunga betinanya
(tongkol) pada tunas-tunas samping.
Pertumbuhan tanaman jagung bersifat
dominasi pucuk (apical dominancy).
Sehingga tongkol yang paling atas
berkembang lebih besar daripada tongkol
sebelah bawahnya. Terdapat enam sampai
tujuh tongkol tiap tanaman, namun
hanyasatu atau kadang-kadang dua tongkol
yang diserbuki.

Sifat manis pada sweet corn
disebabkan oleh adanya gen su–1 (sugary),
bt–2 (brittle) ataupun sh–2 (shrunken).
Gen ini dapat mencegah perubahan gula
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menjadi zat pati pada endosperm sehingga
jumlah gula yang ada kira–kira dua kali
lebih banyak dibandingkan jagung biasa.
Sweet corn lebih banyak mengandung gula
dalam endospermnya dari pada jagung
biasa dan pada proses pematangan kadar
gula yang lebih tinggi menyebabkan
jagung keriput. Kandungan gula yang
disimpan dalam biji sweet corn adalah gula
sukrosa dapat mencapai 11% (Rukmana,
2004).

Pemupukan merupakan hal yang
penting dalam proses budidaya, hal ini
sangat menentukan produktivitasnya, maka
harus benar-benar diperhatikan pengguna-
an dosis pupuk yang benar. Pemupukan
dimaksudkan untuk memperbaiki pertum-
buhan vegetatif dan generatif. Bentuk hara
yang diberikan berupa pupuk organik dan
anorganik. Kelebihan pupuk akan
merangsang pertumbuhan vegetatif, yang
mengganggu pertumbuhan generatifnya,
sehingga produktifitas kurang optimal.

 Faktor–faktor iklim yang paling
mempengaruhi pertumbuhan tanaman
adalah curah hujan. Jumlah dan sebaran
curah hujan memberikan pengaruh
terhadap kualitas jagung manis. Secara
umum, sweet corn memerlukan air
sebanyak 200–300 mm/bulan, sedangkan
selama pertumbuhannya sebanyak 300–
600 mm. Apabila terjadi kekurangan air
akibat kelembaban rendah dan cuaca
panas, maka pembentukan fotosintat akan
berkurang dan hasilnya rendah. Keadaan
suhu yang baik untuk pertumbuhan sweet
corn adalah 21–30°C.

Pada suhu rendah sampai 16°C dan
suhu tinggi sampai 35°C sweet corn masih
dapat tumbuh. Suhu optimum untuk
perkecambahan benih berkisar antara 21–
27°C. Sweet corn dapat tumbuh hampir
pada semua jenis tanah, asalkan
drainasenya baik serta persediaan humus
dan pupuk tercukupi. Kemasaman tanah
yang baik untuk pertumbuhan sweet corn
adalah 5,5 –7,0 (Tim Penulis PS, 2002).

Pemupukan merupakan hal yang
penting dalam proses budidaya, hal ini
sangat menentukan produktivitasnya, maka
harus benar-benar diperhatikan pengguna-
an dosis pupuk yang benar. Pemupukan
dimaksudkan untuk memperbaiki pertum-
buhan vegetatif dan generatif. Bentuk hara
yang diberikan berupa pupuk organik dan
anorganik. Kelebihan pupuk akan me-
rangsang pertumbuhan vegetatif, yang
mengganggu pertumbuhan generatifnya,
sehingga produktifitas kurang optimal (Sri
Setyati, 2002).

Tanaman dapat tumbuh dengan baik
dan menghasilkan produksi yang tinggi,
diperlukan unsur hara atau makanan yang
cukup. Unsur hara utama yang dibutuhkan
tanaman adalah Nitrogen (N) Fosfor (P)
dan Kalium (K). tidak terpenuhinya salah
satu unsur hara tersebut akan meng-
akibatkan menurunnya kualitas dan
kuantitas hasil produksi pertanian. Unsur
hara N, P dan K didalam tanah tidak cukup
tersedia dan terus berkurang karena
diambil untuk pertumbuhan tanaman dan
terangkut pada waktu panen tercuci,
menguap, dan erosi.

Menurut Sarwono (2003), mengata-
kan bahwa untuk mencukupi kekurangan
unsur hara N, P, dan K perlu dilakukan
pemupukan. KCl (Muriate of Potash)
merupakan salah satu pupuk sumber unsur
Kalium yang mengandung ± 55–60%
K2O, dengan sifat agak higroskopis,
bereaksi fisiologis asam lemah dan
berwarna kristal kemerahan.

Peran pupuk kalium (K2O) di
antaranya: (a) meningkatkan translokasi
gula pada pembentukan pati dan protein;
(b) memperkuat bagian tanaman seperti
daun, bunga dan buah tidak mudah rontok;
(c) memperbaiki ukuran dan kualitas buah
pada masa generatif, serta menambah rasa
manis pada buah; (d) meningkatkan
ketahanan tanaman terhadap kekeringan,
serangan hama dan penyakit (Novizan,
2002). Tanaman yang kekurangan unsur
hara ini menunjukkan gejala pada daun
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bawah ujungnya menguning dan mati,
kemudian menjalar kebagian pinggir daun.
Tanaman yang kekurangan kalium masih
mampu berbuah, tetapi tongkol yang
dihasilkan kecil dan ujungnya meruncing
(Tim Penulis PS, 2002).

Unsur hara kalium dalam tanaman
berperan juga dalam proses aktivitas
enzim, metabolisme nitrogen, sintesis
protein, menetralisasi asam-asam organik
yang penting bagi proses fisiologis,
mengatur berbagai aktivitas berbagai unsur
dan mempercepat pertumbuhan jaringan
marismatik serta pembukaan stomata (Bull
dan Vilela, 2003 dalam Wuryan, 2008).
Kalium terdapat di dalam cairan sel
berbentuk ion–ion K– yang mempunyai
sifat dapat meningkatkan ketahanan
tanaman terhadap kekeringan.

Secara fisiologis kalium (K)
mempunyai fungsi mengatur pergerakan
stomata dan hal-hal yang berhubungan
dengan cairan sel, mengatur membuka dan
menutupnya sel-sel stomata tanaman,
sehingga mempengaruhi transpirasi. Apa-
bila kandungan unsur kalium tinggi maka
sel-sel sromata tanaman menutup,
sehingga penguapan berkurang atau
menurun (Noggle dan Fritz, 1983 dalam
Huda, 2008). Kalium juga berperan dalam
fotosintesis, respirasi, aktivitas enzim dan
pembentukan karbohidrat (Liebhart, 1968
dalam Wuryan, 2008).

Menurut Iskandar (2003), mengata-
kan bahwa pemberian pupuk dengan dosis
Urea 450 Kg/Ha, SP-36 600 Kg/Ha, dan
KCl 300 Kg/Ha di areal desa Plumpang,
Tuban memberikan tingkat pertumbuhan
dan produksi tongkol jagung manis
tertinggi yaitu 6.291 ton/ha.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan bulan

Januari sampai dengan bulan April 2010,
di Desa Sumbersari Kec. Sumbersari Kab
Jember dengan ketinggian tempat 126 m di
atas permukaan laut (dpl).

Alat dan Bahan Penelitian
Alat yang dipergunakan pada

penelitian ini antara lain hand traktor
sebagai pengolahan tanah pertama dan
cangkul sebagai pengganti pengolahan
tanah ke dua, Refractometer, knapsack
sprayer, jangka sorong (sketmat),
timbangan analitis, sabit, alat tugal,
timbangan O’haus, mistar 30 cm, spidol,
penggaris, pensil dan alat penunjang lain
seperti kapas / tissue sebagai pembersih
kaca Refractometer, dan alat penunjang
lainnya.

Bahan yang digunakan adalah benih
jagung manis varietas Virginia 2, pupuk
Urea, pupuk SP-36, pupuk KCl Kanada
(K2O 60%), Furadan dan bahan penunjang
lainnya.

Metode Penelitian
          Penelitian ini dilaksanakan dengan
pola dasar Rancangan Acak Kelompok
(RAK) secara Faktorial yang terdiri 2
faktor dengan 3 kali ulangan, dan
dilanjutkan dengan uji Duncan α 5%.
Faktor-faktor tersebut adalah: (1) Faktor
dosis pupuk kalium (K) terdiri dari 4 taraf,
yakni  K0 = 0 g K20/tan, K1= 1,3 g
K20/tan,  K2 = 1,6 g K20/tan dan K3= 1,9
g K20/tan. (2) Faktor waktu pemberian
pupuk Kalium (W) terdiri dari 3 taraf,
meliputi  W1 =   0 hari setelah tanam (saat
tanam),  W2 = 10 hari setelah tanam dan
W3 = 20 hari setelah tanam.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan
melalui analisis sidik ragam diperoleh
bahwa perlakuan dosis pupuk kalium
(K2O) berpengaruh sangat nyata terhadap
semua parameter pengamatan. Sedangkan
perlakuan waktu pemberian pupuk kalium
(K2O) berpengaruh tidak nyata terhadap
semua parameter pengamatan serta tidak
adanya interaksi antara dosis dan waktu
pemberian pupuk kalium (K2O) terhadap
semua parameter pengamatan. Hasil secara
rinci disajikan pada tabel berikut :
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Berdasarkan hasil uji Duncan pada
perlakuan dosis pupuk kalium (K2O)
terhadap parameter pertumbuhan yang
meliputi parameter panjang daun, lebar
daun dan luas daun tanaman disajikan pada
Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 nampak bahwa
pemberian pupuk kalium (K2O) sebesar
1,6 g K20/tanaman berpengaruh paling
baik pada parameter pertumbuhan
(panjang, lebar dan luas daun). Hal ini
berarti pemberian Kalium yang cukup akan
mengoptimalkan peran N terutama dalam
pertumbuhan vegetatif tanaman seperti
organ–organ yang berkaitan dengan
fotosintesis yaitu daun. Oleh sebab itu
tanaman yang mengandung cukup N akibat
pemberian hara K yang sesuai aturan akan

membentuk helaian lebih luas (panjang
dan lebar daun menjadi optimal),
kandungan klorofil lebih tinggi, sehingga
tanaman mampu menghasilkan karbohidrat
/asimilat dalam jumlah cukup untuk
menopang pertumbuhan vegetatifnya.
Dengan kata lain unsur Kalium berperan
dalam proses aktivitas enzim, metabolisme
nitrogen, sintesis protein, menetralisasi
asam-asam organik yang penting bagi
proses fisiologis, mengatur berbagai
aktivitas berbagai unsur dan mempercepat
pertumbuhan jaringan marismatik serta
pembukaan stomata

Menurut Liebhart, 1968 dalam
Wuryan (2008) mengatakan bahwa Kalium
berperan dalam fotosintesis, respirasi,
aktivitas enzim dan pembentukan

Tabel 1 : Nilai F hitung dari parameter pengamatan panjang daun,  lebar daun dan luas
daun jagung manis.

F TabelSumber
Keragaman

db Panjang daun
tanaman

Lebar daun
tanaman

Luas daun
tanaman 5% 1%

Ulangan 2 1,77 ns 2,56 ns 0,67 ns 3,44 5,72
Perlakuan 11 3,10 * 2,38 * 4,37 * 2,26 3,18
K 3 7,90 ** 6,73 ** 13,56 ** 3,05 4,82
W 2 0,53 ns 0,34 ns 0,06 ns 3,44 5,72
K x W 6 1,56 ns 0,89 ns 1,21 ns 2,56 3,76
Galat 22
Total 35
KK  (%) 2,61 0,87 33,81
Keterangan : **) = sangat nyata ; *) = nyata ; ns = tidak nyata

Tabel  2 : Nilai F hitung dari parameter pengamatan panjang tongkol, diameter tongkol,
berat tongkol dan tingkat kemanisan buah jagung manis.

F TabelSumber
Keragaman

db
Panjang
tongkol

Diameter
tongkol

Berat
tongkol

Tingkat
kemanisan

buah 5% 1%

Ulangan 2 1,29 ns 4,03 * 4,68 * 1,09 ns 3,44 5,72
Perlakuan 11 2,77 * 4,49 ** 3,29 ** 6,61 ** 2,26 3,18
K 3 8,74 ** 9,92 ** 6,84 ** 19,96 ** 3,05 4,82
W 2 0,10 ns 2,70 ns 1,16 ns 1,80 ns 3,44 5,72
K x W 6 0,68 ns 2,36 ns 2,22 ns 1,54 ns 2,56 3,76
Galat 22
Total 35
KK  (%) 2,35 0,24 0,08 1,45
Keterangan : **) = sangat nyata ; *) = nyata ; ns = tidak nyata
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karbohidrat. Hal ini juga diperkuat oleh
pendapatnya Wolf et al., 1976 dalam
Gardner et al. (2002) yang mengatakan
bahwa Kalium berperanan penting dalam
fotosintesis yang secara langsung,
meningkatkan pertumbuhan dan indeks
luas daun, meningkatkan asimilasi CO2
dan translokasi hasil fotosintesis keluar
daun.  Lebih lanjut menurut Humphries
dan Wheeler, 1963 dalam Gardner et al.,
(2002), dikatakan bahwa selain hara
kalium, bahwa hara nitrogen mempunyai
pengaruh yang nyata terhadap perluasan
daun, terutama pada lebar dan luas daun.

Tabel 3: Hasil uji Duncan untuk penga-
ruh perlakuan dosis pupuk
kalium (K2O) pada pengamatan
panjang daun, lebar daun dan
luas tanaman.

Perlakuan
Panjang

daun
(cm)

Lebar
daun
(cm)

Luas
daun
(cm2)

K0 81,99 a 8,02 a 259,62  a
K1 84,01 ab 8,52 ab 286,14  b
K2 86,32 b 8,60 b 293,41  b
K3 85,83 b 8,58 b 297,46  b

Keterangan : Notasi huruf yang sama pada
kolom yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada uji
Duncan taraf nyata α 5%.
K0 =  0 g K20 /tanaman;
K1 =  1,3 g K20/tanaman;
K2 =  1,6 g K20/tanaman.
K3 =  1,9 g K20/ tanaman.

Berdasarkan hasil uji Duncan pada
perlakuan dosis pupuk kalium (K2O)
terhadap parameter produksi yang meliputi
parameter panjang tongkol, diameter
tongkol dan berat tongkol tanaman
diperoleh disajikan pada Tabel 4.

Berdasarkan tabel diatas nampak
bahwa pemberian pupuk kalium (K2O)
sebesar 1,6 g K20/tanaman berpengaruh
paling baik pada parameter produksi
(panjang, diameter dan berat tongkol). Hal
ini berarti pemberian Kalium yang cukup
akan mengoptimalkan peranan Kalium

dalam mengaktifkan enzim-enzim yang
berperan dalam metabolisme dan bio-
sintesis pada tanaman, sehingga aktifitas
enzim tersebut mampu mengontrol per-
tumbuhan dan tekanan turgor sel tanaman,
meningkatkan transportasi asimilat dan
memperbesar ukuran buah serta mampu
meningkatkan ukuran dan bobot biji/bulir
pada jagung. Hal ini sesuai dengan
pendapat dari Novizan (2002) yang
mengatakan bahwa hara Kalium berperan
dalam meningkatkan translokasi gula pada
pembentukan pati dan protein, memper-
baiki ukuran dan kualitas buah pada masa
generatif, menambah rasa manis pada
buah, meningkatkan ketahanan tanaman
terhadap kekeringan, serangan hama dan
penyakit serta memperbaiki transportrasi
asimilat.

Tabel 4 : Hasil uji Duncan untuk penga-
ruh perlakuan dosis pupuk
kalium (K2O) pada pengamatan
panjang daun tanaman.

Perlakuan
Panjang
tongkol

(cm)

Diameter
tongkol

(cm)

Berat
tongkol

(kg)
K0 13,14 a 3,61 a 0,114 a
K1 14,06 b 3,82 b 0,130 b
K2 14,93 c 3,93 c 0,143 c
K3 14,72 bc 3,88 bc 0,137 bc

Keterangan : Notasi huruf yang sama pada
kolom yang sama menunjuk-
kan berbeda tidak nyata pada
uji Duncan taraf nyata α 5%.
K0  =    0 g K20 / tanaman;
K1  = 1,3 g K20 / tanaman;
K2  =  1,6 g K20 / tanaman;
K3  =  1,9 g K20 / tanaman.

Menurut Wijaya (2008), mengatakan
bahwa hara Kalium berperan dalam
mengoptimalkan pemanfaatan cahaya
matahari, menghemat penggunaan air
melalui pengaturan membuka dan menutup
stomata, mengaktifasi enzim-enzim yang
berperan dalam metabolisme dan
biosintesis pada tanaman, mengontrol
pertumbuhan dan tekanan turgor sel
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tanaman, meningkatkan transportasi
asimilat dan daya simpan hasil, memper-
besar ukuran umbi/buah, memperbaiki
pengisian polong/biji, meningkatkan
ukuran dan bobot biji/bulir pada kacang-
kacangan, padi dan jagung, memperbesar
krop kubis, memperbaiki mutu daun
bawang pre, serta memacu sintesis
karbohidrat.

Berdasarkan hasil penelitian ini
diperoleh bahwa rata-rata berat tongkol ±
0,131 kg per tanaman  atau rata – rata berat
tongkol per hektar ± 6,55 ton dengan
asumsi jarak tanam 70 cm x 15 cm, jumlah
populasi 50.000 tanaman per hektar. Hal
ini kurang lebih hampir sama dengan hasil
penelitian di areal desa Plumpang, Tuban
yang memberikan tingkat pertumbuhan
dan produksi tongkol jagung manis
tertinggi yaitu 6,291 ton per hektar.
(Iskandar, 2003).

Berdasarkan hasil uji Duncan pada
perlakuan dosis pupuk kalium (K2O)
terhadap parameter tingkat kemanisan
buah jagung diperoleh hasil sebagai
berikut :

Tabel 5. Hasil uji Duncan untuk penga-
ruh perlakuan dosis pupuk
kalium pada pengamatan
tingkat kemanisan buah jagung
manis.

Perlakuan
Tingkat kemanisan buah

jagung manis
K0 12,14 a
K1 13,84 b
K2 14,25 b
K3 13,79 b

Keterangan: Notasi huruf yang sama pada
kolom yang sama menunjukkan
berbeda tidak nyata pada uji
Duncan taraf nyata α 5%.
K0  =    0 g K20 / tanaman ;
K1  = 1,3 g K20 / tanaman ;
K2  =  1,6 g K20 / tanaman.
K3  =  1,9 g K20 / tanaman.

Berdasarkan tabel diatas nampak
bahwa pemberian pupuk kalium (K2O)
sebesar 1,6 g K20/tanaman berpengaruh

paling baik pada parameter tingkat
kemanisan buah jagung. Hal ini berarti
pemberian Kalium yang cukup akan
mengoptimalkan peranan Kalium dalam
mengaktifkan enzim-enzim yang berperan
dalam metabolisme dan biosintesis pada
tanaman, sehingga aktifitas enzim tersebut
mampu meningkatkan translokasi gula
pada pembentukan pati dan protein,
sehingga akan menambah rasa manis pada
buah.

Menurut Koswara (1986) dalam Tim
Penulis PS (2002), mengatakan  bahwa
sifat manis pada sweet corn disebabkan
oleh adanya gen su–1 (sugary), bt–2
(brittle) ataupun sh–2 (shrunken). Gen ini
dapat mencegah perubahan gula menjadi
zat pati pada endosperm sehingga jumlah
gula yang ada kira–kira dua kali lebih
banyak dibandingkan jagung biasa. Sweet
corn lebih banyak mengandung gula dalam
endospermnya dari pada jagung biasa dan
pada proses pematangan kadar gula yang
lebih tinggi menyebabkan jagung keriput.
Hasil  penelitian ini diperoleh bahwa rata–
rata nilai tingkat kemanisan buah jagung
manis adalah sebesar 13,79 – 14,25.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada
tanaman jagung manis ini dapat
disimpulkan  bahwa perlakuan dosis pupuk
kalium (K2O) berpengaruh sangat nyata
terhadap semua parameter dengan dosis
optimal sebesar 1,6 g K2O/tanaman.
Sedangkan perlakuan waktu pemberian
pupuk kalium (K2O) berpengaruh tidak
nyata serta tidak adanya interaksi antara
dosis dan waktu pemberian pupuk kalium
(K2O) terhadap semua parameter
pengamatan.

Saran

Untuk mengetahui tingkat efektifitas
penggunaan unsur hara Kalium, perlu
dilakukan penelitian lanjutan pada skala
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tempat dengan kondisi iklim yang
beragam. Pemakaian dosis pupuk kalium
(K2O) sebesar 1,6 g K2O/tan dapat
dianjurkan dalam meningkatkan hasil
jagung manis terutama berat tongkol dan
tingkat kemanisan jagung.
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