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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk N yang berbeda 

dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman tembakau (Nicotiana tabacum L.) varietas 
Prancak pada populasi 36000/Ha di Kabupaten Pamekasan, dirancang menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) dengan perlakuan dosis 30 kg N/ha, 60 k g N/ha, dan 90 kg  N/ha sebanyak tiga 
ulangan. Variabel respon yang diamati berupa tinggi tanaman, diameter kanopi, jumlah daun, panjang 
daun, lebar daun, luas daun, berat basah dan berat kering tanaman tembakau. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberian dosis pupuk Nitrogen (30 kg N/ha, 60 kg N/ha, dan 90 kg N/ha) tidak 
berpengaruh nyata terhadap variabel respon tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, luas 
daun, diameter kanopi, berat basah dan berat kering tanaman tembakau. Hasil nilai rata-rata tertinggi 
berada pada pemberian dosis pupuk 90 kg N/ha sedangkan untuk nilai terendah rata-rata terdapat pada 
dosis 30 kg N/ha. 
Kata Kunci : Nicotiana tabacum (L.), Nitrogen, pamekasan, Populasi 36000/Ha. 

 
ABSTRACT 

This research was conducted to determine the effect of N fertilizer dose that differ in growth and 
productivity increases of tobacco plants Nicotiana tabacum (L.) at 36 000/Ha population in Pamekasan, 
designed using the Random Group Design (RAK) with treatment doses of 30 kg N/ha, 60 kg N/ha, and 90 
kg N/ha as many as three replicates. Variable responses were observed in the form of plant height, 
canopy diameter, leaf number, leaf length, leaf width, leaf area, wet weight and dry weight of tobacco 
plants. The results showed that administration of a dose of fertilizer nitrogen (30 kg N/ ha, 60 kg N/ha, 
and 90 kg N/ha) did not significantly affect the response variable plant height, leaf number, leaf length, 
leaf width, leaf area, diameter canopy, wet weight and dry weight of tobacco plants. The average value of 
the highest doses of fertilizer are at 90 kg N/ha while the lowest values found in the average dose of 30 kg 
N/ha. 
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I. PENDAHULUAN 

Tembakau Madura merupakan salah 
satu tembakau lokal aromatis yang mempunyai 
kualitas spesifik dan aroma yang menjadi ciri 
khas. Sejak tahun tanam 1980, tanaman 
tembakau ini tidak hanya dibudidayakan di 
Pamekasan dan Sumenep, tetapi telah meluas ke 
daerah Sampang (Santoso, 2001). Komoditi 
tembakau Madura yang dibudidayakan oleh 

petani berada di tiga lahan pertanaman, yaitu 
lahan gunung yang kebutuhan airnya hanya dari 
air hujan (13%), lahan tegal yang berpengairan 
dari sumur atau air tanah dalam (52%), dan 
lahan sawah (35%) (Mukani dan Murdiyati, 
2003). Produktivitas lahan gunung hanya 0,4-0,5 
ton/ha rajangan kering, tetapi mutunya tinggi 
dan sangat aromatis. Produktivitas lahan tegal 
0,7-0,8 ton/ha rajangan kering, mutunya tinggi 
dan aromatis; sedangkan produktivitas lahan 



sawah tinggi yaitu 1,1-1,2 ton/ ha, tetapi 
mutunya agak rendah dan kurang aromatis 
(Murdiyati et al., 1999). Produksi tembakau 
tergolong rendah, yakni 300-500 kg/ha dengan 
kenaikan rata-rata 9,75% per tahun (Senokarto et 
al, 1990). Salah satu masukan dalam bidang 
pertanian yang perlu diperhatikan dalam 
peningkatan produksi tembakau adalah dengan 
pemupukan. 

Pemupukan adalah setiap usaha 
pemberian pupuk yang bertujuan untuk 
menambah persediaan unsur hara yang 
dibutuhkan oleh tanaman untuk meningkatkan 
produksi tanaman yang bermutu lebih baik 
(Wilkins, 1995). Penambahan unsur hara 
diperlukan untuk meningkatkan Produktivitas 
tanaman dan mempertahankan kesuburan tanah 
(King, 1990). Salah satu pupuk yang digunakan 
petani Madura adalah pupuk yang mengandung 
Nitrogen diantaranya adalah pupuk Urea dan 
ZA. Selama ini, pemupukan yang dilakukan oleh 
petani tembakau Madura adalah tidak ada 
standar baku atau tanpa dosis yang tepat. Dosis 
yang digunakan oleh petani berkisar antara 30 - 
200 kg N/ha dengan populasi 20.000 – 42.000 
tanaman/ha (Soetopo et al., 2006). Namun pada 
kondisi tertentu, dosis yang digunakan bisa 
berubah. Menurut Istiana (2007), penelitian 
tembakau Madura di lahan tegal dataran rendah, 
dataran tinggi (lahan gunung), dan sawah 
menggunakan cara pemupukan nitrogen (N) 
yang sama, yaitu pupuk diberikan dengan 
ditugal pada umur 7 dan 21 hari setelah tanam 
(HST). Di sisi lain, petani mempunyai cara 
tersendiri dalam memberikan pupuk yang 
mengandung unsur Nitrogen dan cara ini belum 
banyak diperhatikan oleh peneliti. Seperti halnya 
petani tembakau di areal pertanaman lahan tegal 
dan sawah, yang menambahkan takaran pupuk 
ZA yang telah dilarutkan sehingga dosis pupuk 
yang digunakan pada tiap tanaman belum 
diketahui secara tepat (Soetopo et al., 2006).  

Penggunaan pupuk khususnya pupuk 
yang mengandung nitrogen yang dilakukan 
dengan dosis yang tepat serta penggunaan pupuk 
yang lebih efektif diharapkan dapat 
meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas 
dari tanaman tembakau Madura sehingga hasil 
panen yang diharapkan dapat tercapai. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk 

nitrogen yang berbeda dalam meningkatkan 
pertumbuhan dan produktivitas tanaman 
tembakau (Nicotiana tabacum var. Prancak) 
pada populasi 36000/Ha di Kabupaten 
Pamekasan, Jawa Timur.  

 
II. METODOLOGI 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di lahan 
pertanian di Pamekasan, Jawa Timur pada bulan 
April 2011 sampai Oktober 2011.  

 
Alat dan Bahan  

Peralatan yang digunakan pada 
penelitian yaitu meteran lapangan, neraca 
analitik, wadah takaran, Oven, Thermometer, 
pHmeter,  a lat tulis, kertas label, kamera, alat 
pertanian. Bahan yang digunakan pada 
penelitian yaitu tembakau madura var. prancak 
95, pupuk urea, pupuk ZA, pupuk SP36. 
 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dirancang menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 
perlakuan dosis N, yaitu F1 = 30 kg/ha, F2 = 60 
kg/ha, dan F3 = 90 kg/ha, sebanyak tiga ulangan 
sehingga jumlah total unit percobaan adalah 3 x 
3 = 9. Pengambilan sampel tanaman sebanyak 
12 tegakan yang dilakukan secara acak. Analisa 
data menggunakan ANOVA diteruskan ke uji 
Tukey. 
 
Variabel Respon Yang Diamati 

Variable respon yang diamati, secara 
umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
pertumbuhan vegetatif dan produktifitas 
tanaman. 

Pertumbuhan vegetatif diukur mulai 21 
hari setelah tanam (HST). Kemudian diukur 
setiap minggu sampai pertumbuhan maksimum. 
Pengukuran dilakukan pada 12 sampel tanaman 
per unit percobaan yang diambil secara acak. 

 
Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Tembakau 
(Nicotiana tabacum) 
Tinggi tanaman (cm) : 

Tinggi tanaman diukur dengan 
menggunakan meteran dari permukaan tanah 
sampai tinggi maksimum (titik yang tertinggi) 
pada percabangan terakhir (Nurhidayati, et al., 
2007). 



Jumlah Daun Produksi : 
Perhitungan jumlah daun dilakukan 

pada semua daun yang telah berkembang 
sempurna (tidak termasuk kuncup daun) 
Panjang dan Lebar Daun (cm) 

Panjang dan lebar daun yang diukur 
adalah pada semua daun yang sudah 
berkembang secara sempurna. Panjang diukur 
mulai pangkal daun hingga ujung. Lebar daun 
diukur tegak lurus  
dengan pengukuran panjang daun pada daun 
yang terlebar. 
Luas Daun (cm2) 

Luas daun ditentukan dengan metode 
Gravimetri. Luas daun diketahui pada saat daun 
dipanen dengan cara : 
Luas kertas (Lk); Berat kertas (Bk) 
Maka luas kertas per berat (cm2/gr)  = Lk/Bk 
Setiap daun diGambar pada kertas yang sudah 
diketahui luas kertas per berat kertas.  

Berat kertas replika daun (Bd). 
Luas daun = Bd x (Lk/Bk)        

(Nurhidayati, et al., 2007). 
Untuk menentukan luas daun sebelum 

panen dilakukan dengan menggunakan 
konstanta k (konstanta k diperoleh dari 
perbandingan antara panjang kali lebar daun 
dengan luas daun yang diperoleh dari metode 
Gravimetri pada saat panen). 

Konstanta k =  Bd x (Lk/Bk) 
 (p x l) 

 p = panjang daun; l = lebar daun 
Diameter Kanopi (cm) 

Diameter kanopi diukur dua kali secara 
tegak lurus dan dirata-rata hasil kedua 
pengukuran tersebut. Diameter kanopi diukur 
pada waktu pertumbuhan vegetative maksimal 
(awal munculnya bunga). 
 
Rumus: Diameter Kanopi= A+B/2 
 
Produktifitas Tembakau 
Berat Basah Tanaman (gram) 

Dipanen keseluruhan bagian tanaman 
(daun, batang, dan akar), dibersihkan, 
dikeringanginkan, kemudian ditimbang. 
Berat Kering Tanaman (gram) 

Daun, batang, dan akar dimasukkan ke 
dalam oven pada temperatur 100 oC sampai 
beratnya konstan, kemudian ditimbang 
(Nurhidayati, et al., 2007). 

Data Pendukung 
 pH Tanah 

Pengukuran pH tanah dilakukan pada tiga 
titik disetiap guludan diambil tiga titik pada tiap 
subpetak lahan dengan menggunakan pH meter 
dilakukan setiap 7 hari sekali setelah tanam. 
Suhu Udara (ºC) 

Pengukuran suhu tanah dilakukan pada 
tiga titik di setiap guludan pada tiap subpetak 
lahan dengan menggunakan thermometer udara 
dilakukan setiap 7 hari sekali setelah tanam. 
Kelembaban Udara 

Pengukuran kelembapan udara dilakukan 
pada tiap subpetak dengan menggunakan sling 
meter dilakukan setiap 7 hari sekali setelah 
tanam. 

 
Analisis Tanah 

Analisis tanah dilakukan dengan 
mengambil sample tanah pada lahan yang akan 
digunakan. Kemudian diujikan kandungan kimia 
tanahnya di Laboratorium Kimia Tanah 
Universitas Brawijaya. 

 
Prosedur Kerja 
Pengolahan Lahan 

Pada tahap persiapan lahan ini, 
dilakukan pembersihan lahan terlebih dahulu 
dari sisa-sisa jerami. Kemudian dibuat got-got 
keliling agar tanah bisa dikeringkan. Setelah itu, 
lahan dibajak atau dicangkul secara merata 
dengan kedalaman 15-20 cm. pembajakan atau 
pencangkulan dilakukan 20 hari sebelum tanam. 
Lahan dibiarkan terbuka dan kering selama 10-
15 hari. Kemudian dilakukan 
pembajakan/pencangkulan II sampai tanah 
masak dan gembur serta membuat got-got dan 
saluran pembuangan, terutama got tengah dan 
keliling. Tanah diratakan sehingga tidak ada 
tempat yang tergenang air apabila terjadi hujan. 

Tanah yang sudah rata dibuat guludan-
guludan kasar sekaligus lubang tanam. 
Penanaman dilakukan dengan sistem tramline, 
panjang guludan maksimal 10 m eter dengan 
Jarak tanam (80 – 60) X 40 cm dengan populasi 
tanaman 36.000 pohon/ha. Kemudian dibuat 
lubang tanam menggunakan cangkul dengan 
kedalaman sekitar 12 cm. Agar lubang tanam 
yang dibuat lurus maka digunakan tali yang 
bersimpul-simpul. Lahan yang digunakan 



berukuran 8x10 meter dengan jumlah 9 petak (3 
perlakuan dosis x 3 kali ulangan). 

 
Penanaman 

Pada tahap pertanaman, dilakukan 
pemilihan bibit yang akan ditanam terlebih 
dahulu. Bibit yang dipilih dalam keadaan sehat, 
seragam dan standard, akar dan tanah cukup 
banyak. Lubang tanam disiram air sampai basah 
(1 liter/lubang). Bibit ditanam dengan hati-hati, 
diusahakan batang bibit tidak terpencet/tertekan. 
Akar harus menyatu dengan tanah, kemudian 
segera disiram air secukupnya dan ditutup 
dengan tanah. Setelah itu, segera dilakukan 
penyulaman bila ada yang mati, tidak lebih dari 
7 HST. 

 
Pemupukan 

Tahap selanjutnya adalah pemupukan. 
Pemupukan dilakukan dengan cara dibenamkan 
dekat akar atau tugal.  Pupuk I segera dilakukan 
sehari setelah tanam, maksimum 5 hari setelah 
tanam. Pupuk yang digunakan adalah  pupuk 
UREA dengan dosis perlakuan pada unit 
percobaan 50 kg/ha (6.94 gram/pohon), 75 kg/ha 
(8.33 gram/pohon) dan 100 kg/ha (9.25 
gram/pohon). Pupuk dibenamkan didekat akar 
dengan menggunakan cangkul atau tugal yang 
pipih. Pada umur 10 – 15 hari setelah tanam 
harus dilakukan pembumbunan /pendangiran 
untuk memberi aerasi yang bagus dan 
membersihkan gulma yang tumbuh. Pupuk II 
atau top dressing  di lakukan pada umur 14 hari 
setelah tanam dengan menggunakan pupuk ZA 
dengan dosis perlakuan pada unit percobaan 50 
kg/ha (6.94 gram/pohon), 125 kg/ha (13.89 
gram/pohon), dan 200 k g/ha (18.52/pohon). 
Pupuk ZA dibenamkan di dekat akar 
menggunakan cangkul atau tugal bermata pipih. 
Pembumbunan II segera dilakukan setelah 
pengairan I (umur 25 hari setelah tanam). 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pertumbuhan 

Variabel respon pertumbuhan dari 
tanaman tembakau (Nicotiana tabacum var. 
Prancak) yang diamati meliputi tinggi tanaman, 
jumlah daun, panjang daun, lebar daun, luas 
daun dan diameter kanopi. Variabel respon 
tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, dan 
lebar daun diamati pada tiap umur pengamatan 

ke- 21, 28, dan 35 hari setelah tanam, sedangkan 
untuk variabel respon diameter kanopi dilakukan 
pengamatan pada umur pengamatan ke- 35 hari 
setelah tanam dengan jumlah sampel sebanyak 
12 tanaman per unit percobaan.  

Hasil perhitungan analisis ragam 
(Anova) One-way dari pengaruh pemberian 
dosis pupuk terhadap variabel respon 
pertumbuhan tanaman tembakau (Nicotiana 
tabacum var. Prancak) disajikan pada Tabel 2. 
berikut :  
Tabel 2. Nilai P-value variabel respon 
pertumbuhan tanaman tembakau tiap umur 
pengamatan 

Variabel 
Respon 

P-value pada pengamatan 
ke- 

21 HST 28 HST 35 HST 
Tinggi 
Tanaman 0.94 0.993 0.988 

Jumlah Daun 0.942 0.878 0.882 
Panjang Daun 0.798 0.982 0.912 
Lebar Daun 0.865 0.993 0.841 
Luas Daun 0.827 0.993 0.892 
Diameter 
Kanopi   0.648 

 
Berdasarkan Tabel 2. diatas dapat 

diketahui bahwa nilai P-value lebih besar dari 
0.05. Hal ini dapat diartikan bahwa pemberian 
dosis pupuk nitrogen (30 Kg N/ha, 60 Kg N/ha, 
dan 90 K g N/ha) tidak memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel respon 
pertumbuhan tanaman tembakau (Nicotiana 
tabacum var. Prancak). Hal ini diduga dapat 
terjadi kemungkinan disebabkan oleh adanya 
faktor lingkungan lain. Faktor lingkungan 
tersebut antara lain kandungan unsur hara (N, P, 
dan K), dan pH tanah. 

Tanah yang digunakan untuk penelitian 
ini mengandung unsur hara N, P, dan K yang 
tergolong rendah (Lampiran 3). Penelitian 
pemberian dosis pupuk N (30 Kg N/ha, 60 Kg 
N/ha, dan 90 K g N/ha) ini tidak berbeda nyata 
dimugkinkan karena kandungan N.totalnya yang 
rendah sehingga pemberian pupuk N pada dosis 
(30 Kg N/ha, 60 Kg N/ha, dan 90 Kg N/ha) 
masih memberikan pertumbuhan yang hampir 



sama atau tidak berbeda secara signifikan 
(Lampiran 1). 

Unsur Nitrogen mempunyai pengaruh 
terbesar pada pertumbuhan, hasil dan mutu 
tembakau dibanding unsur-unsur yang lain (Tso, 
1972). Ketersediaan Nitrogen pada saat 
menjelang muncul daun merupakan faktor kritis 
yang menentukan ukuran daun terakhir. 
Pertumbuhan daun memerlukan ketersediaan 
Nitrogen yang cukup sepanjang pertumbuhan 
tanaman (Raper dan Mc.Cant, 1967). Nitrogen 
termasuk unsur yang paling banyak dibutuhkan 
oleh tanaman karena 16-18% protein terdiri dari 
nitrogen. Susunan komplek protein merupakan 
polimer alam dari asam-asam alfa amino. 
Sintesis protein terjadi pada daerah terbentuknya 
sel-sel baru dan daerah pertumbuhan. Beberapa 
asam amino disintesis di dalam daun sebagai 
hasil fotosintesis dan ditranslokasikan ke bagian 
lain dari tanaman (Bidwell, 1979). 

Unsur hara P (Fosforus) diperlukan 
dalam jumlah lebih sedikit dibanding unsur 
nitrogen, namun unsur P ini memiliki peran 
dalam proses respirasi, fotosintesis, dan 
perangsang perkembangan akar yang berfungsi 
menyerap unsur hara mineral lain. Salah satunya 
dalam penyerapan unsur Nitrogen. Apabila 
kandungan unsur hara P pada tanah dalam 
kondisi maka penyerapan unsur hara yang 
dilakukan oleh akar kurang optimal (Novizan, 
1999).   

Unsur K (Kalium) juga memiliki peran 
bagi tanaman yaitu mempercepat metabolisme 
unsur nitrogen, mempengaruhi susunan dan 
mengedarkan karbohidrat hasil dari fotosintesis. 
Ketersediaan unsur K yang rendah pada lahan 
akan mempengaruhi penyerapan kation yang 
dilakukan oleh akar dalam hal ini penyerapan 
nitrogen sehingga penyerapan nitrogen yang 
berasal dari pemberian pupuk kurang optimal 
(Novizan, 1999) 

Faktor lingkungan berupa pH tanah 
dimungkinkan juga berpengaruh terhadap 
penyerapan Nitrogen yang berasal dari 
pemberian dosis pupuk. Kemasaman tanah 
aktual dan potensial atau lebih umum disebut pH 
tanah. Sifat tanah yang dapat dipengaruhi pH 
tanah antara lain ketersediaan unsur hara. Selain 
itu, kemasaman tanah atau pH tanah juga 
berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme 
di dalam tanah. Pada pH dibawah 5,0 beberapa 

unsur hara makro dan mikro seperti P, Fe, Cu, 
Zn ketersediaannya menurun karena membentuk 
senyawa komplek tidak larut air, sehingga tidak 
bisa di ambil oleh tanaman. Kondisi pH seperti 
di atas juga akan meningkatkan kelarutan Al, Fe 
dan Mn yang tinggi dan berakibat jadi racun 
bagi tanaman. Tanaman tembakau menghendaki 
pH tanah agak masam hingga netral (6,5-7,5) 
untuk pertumbuhan optimalnya (Deptrans, 1984 
dalam Sitorus. 1989). Sedangkan hasil 
pengukuran kemasaman tanah aktual pada lahan 
penelitian ini adalah sebesar 5.8 (agak masam). 

Derajat kemasaman tanah aktual atau 
pH tanah menyebabkan ketersediaan ion phospat 
dan anion lain menurun. Kebutuhan tanaman 
tembakau terhadap pH tanah berbeda-beda pada 
beberapa tingkat kemasaman. Keadaan ini 
diduga karena toleransi tanaman terhadap 
kepekatan ion H+ dan ion beracun lain juga 
berbeda-beda. Pengaruh pH dapat di tolerir bila 
unsur hara yang terkandung pada tanah dalam 
kesetimbangan optimal.  

Tinggi Tanaman 
Tinggi tanaman merupakan salah satu 

variabel respon pertumbuhan tanaman. 
Pengamatan variabel respon tinggi tanaman ini 
dilakukan dengan cara mengukur tinggi tanaman 
dengan menggunakan meteran dari permukaan 
tanah sampai tinggi maksimum (titik yang 
tertinggi) pada percabangan terakhir 
(Nurhidayati, et al., 2007). 

Hasil dari penelitian pemberian dosis 
pupuk nitrogen ini menunjukkan bahwa 
perlakuan dosis pupuk Nitrogen dengan 
perbandingan dosis 30 K g N/ ha, 60 K g N/ha 
dan 90 K g N/ha tidak memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap respon tinggi tanaman 
tembakau pada setiap umur pengamatan ke-21, 
28 dan 35 hari setelah tanam. Hal ini dibuktikan 
dengan uji Anova One-way dengan α = 5% 
menunjukkan P-value berturut-turut sebesar 
0.94, 0.993, dan 0.988 (Lampiran 3). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian tembakau Madura yang dilakukan 
oleh Helianto et al. (1988); Rachman dan 
Murdiyati (1987) serta penelitian PT. BAT 
Indonesia di Bali (Saragi dan Moesamto, 1986) 
yang menyatakan bahwa peningkatan dosis 
pupuk Nitrogen pada tembakau (Nicotiana 
tabacum var. Prancak) tidak berpengaruh 



signifikan terhadap tinggi tanaman. Devlin 
(1977) juga menambahkan bahwa peranan 
Nitrogen sebagai unsur utama pembentuk 
klorofil dan hasil fotosintesis daun lebih banyak 
dipusatkan ke ukuran daun dibanding tinggi 
tanaman dan diameter batang. Hal ini 
disebabkan pertumbuhan aktif tanaman 
didominasi oleh daun yang membutuhkan 
Nitrogen tinggi, sedangkan daerah pertumbuhan 
batang terbatas pada kambium dan ujung 
(pucuk) tanaman (Rachman, 1991). 

Respon pemberian dosis pupuk terhadap 
tinggi tanaman tidak berpengaruh secara 
signifikan, namun hasil perhitungan nilai rata-
rata dari tinggi tanaman tembakau masih 
memiliki perbedaan dari tiap dosis pupuk  N 
yang diberikan pada tiap pengamatan. Nilai dari 
rata-rata tinggi tanaman disajikan seperti  
pada Gambar 12. sebagai berikut : 

 

Gambar 12. Diagram Batang Tinggi Tanaman 
(cm) pada umur pengamatan 

Pada Gambar 12. diatas terlihat bahwa 
pada pengamatan hari ke-21 setelah tanam, nilai 
rata-rata tinggi tanaman tembakau tertinggi 
terdapat pada pemberian dosis pupuk 30 Kg 
N/ha yakni sebesar 17.03 sedangkan untuk dosis 
pupuk 60 K g N/ha dan 90 K g N/ha adalah 
sebesar 15.75 dan 16.48. Hal ini dapat terjadi 
kemungkinan karena pupuk masih belum diserap 
sempurna pada awal pertumbuhan tanaman 
tembakau, namun pada pengamatan hari ke-28 
dan hari ke-35 setelah tanam, nilai rata-rata 
tertinggi terdapat pada pemberian dosis pupuk 
90 Kg N/ha yakni sebesar 34.92  dan 56.49. 

Meningkatnya pemberian unsur hara N 
akan meningkatkan sintesa bahan makanan yang 
mengandung unsur N (nitrogenous food) pada 
tanaman (Mayer, 1952). Hara sumber bahan 

makanan unsur N yang lebih banyak akan 
menyebabkan penurunan sintesa karbohidrat 
sehingga terbentuk dinding sel yang tipis dan 
protoplasma yang besar dan tanaman menjadi 
sukulen. Riyn (2009) menambahkan bahwa 
unsur hara nitrogen juga mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman yakni menjadikan 
tanaman berwarna hijau, meningkatkan 
pertumbuhan daun dan batang, serta menjadikan 
tanaman lebih sukulen. 

 
Jumlah Daun 

Daun merupakan organ tanaman tempat 
menyintesis makanan untuk kebutuhan tanaman 
maupun sebagai cadangan makanan. Daun 
memiliki klorofil yang berperan dalam 
melakukan fotosintesis. Semakin banyak jumlah 
daun, maka tempat untuk melakukan proses 
fotosintesis lebih banyak sehingga hasil dari 
proses fotosintesis lebih banyak. 

Berdasarkan hasil analisis ragam 
(Anova) One-way pemberian dosis pupuk 30 Kg 
N/ha, 60 Kg N/ha, 90 Kg N/ha pada tanaman 
tembakau tidak menunjukkan perbedaan nyata 
pada variabel jumlah daun (Lampiran 3). Hal ini 
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Rachman dan Murdiyati (1987) bahwa 
peningkatan dosis atau takaran pupuk Nitrogen 
dari 30 Kg N/ha menjadi 90 Kg/ha tidak 
menunjukkan perbedaan nyata pada jumlah 
daun. 

Jumlah daun dari ketiga dosis pupuk 
yang diujikan menunjukkan perbedaan pada 
nilai rata-rata respon jumlah daun terhadap 
pemberian dosis pupuk pada tiap umur 
pengamatan setelah tanam. Nilai dari rata-rata 
respon jumlah daun disajikan seperti pada 
Gambar 13. sebagai berikut : 

 

Gambar 13. Diagram Batang Jumlah daun pada 
umur pengamatan  



Peningkatan dosis pupuk nitrogen 
cenderung meningkatkan jumlah daun. Hal ini 
dapat dilihat seperti pada Gambar 13. diatas 
bahwa pada umur pengamatan hari ke-21, 28, 
dan 35 setelah tanam, nilai rata-rata jumlah daun 
tertinggi terdapat pada pemberian dosis pupuk 
90 Kg N/ha yakni berturut-turut sebesar 5.86 ; 
9.19 ; 11.89. Besar nilai rata-rata jumlah daun 
pada tanaman tembakau secara konstan berada 
pada dosis pupuk 90 K g N/ha. Nilai rata-rata 
pada ketiga dosis pupuk Nitrogen yang 
diberikan tidak berbeda terlalu jauh. Pada 
pengamatan umur 35 hari setelah tanam, nilai 
rata-rata dosis 30 Kg N/ha, 60 Kg N/ha, dan 90 
Kg N/ha berturut-turut sebesar 11.56, 11.08, 
11.89. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Soesilowati (1991) bahwa 
penambahan jumlah daun dengan bertambahnya 
umur tanaman tidak jauh berbeda jumlah 
akhirnya meskipun adanya penambahan dosis 
pupuk Nitrogen.  
Ukuran Daun 

Pengamatan variabel respon ukuran 
daun (panjang daun, dan lebar daun) dengan 
cara mengukur panjang dan lebar daun yang 
sudah berkembang secara sempurna. Panjang 
daun diukur mulai pangkal daun hingga ujung. 
Lebar daun diukur tegak lurus dengan 
pengukuran panjang daun pada daun yang 
terlebar. 

Berdasarkan hasil analisis ragam 
(Anova) One-way pemberian dosis pupuk N (30 
Kg N/ha, 60 Kg N/ha, 90 Kg N/ha) pada 
tanaman tembakau tidak menunjukkan 
perbedaan nyata pada variabel ukuran daun 
(panjang daun, lebar daun, dan luas daun) 
(Lampiran 3).  

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian 
yang dilakukan Raper dan McCant (1967) yang 
menyatakan bahwa adanya cukup nitrogen 
menjelang munculnya daun merupakan faktor 
kritis yang menentukan ukuran daun akhir. 
Rachman (1987) menambahkan bahwa semakin 
tinggi dosis pupuk Nitrogen, ukuran daun 
semakin besar. Pada tanaman yang kekurangan 
Nitrogen daunnya lebih kecil apabila 
dibandingkan dengan tanaman yang mendapat 
cukup Nitrogen (Morton dan Watson, 1948) 

Respon pemberian dosis pupuk terhadap 
ukuran daun (panjang, lebar dan luas daun) tidak 
berpengaruh secara signifikan, namun hasil dari 

perhitungan nilai rata-rata ukuran daun (panjang, 
lebar dan luas daun) tembakau terhadap 
pemberian dosis pupuk masih memiliki 
perbedaan pada tiap umur pengamatan. Nilai 
dari rata-rata panjang daun disajikan seperti 
pada Gambar 15. sebagai berikut:  

 

 
Gambar 15. Diagram Batang  p anjang daun 
(cm) pada umur pengamatan 
 

Berdasarkan Gambar 15. diatas dapat 
dilihat bahwa nilai rata-rata panjang daun 
tertinggi untuk umur pengamatan 21, 28 dan 35 
hari setelah tanam berada pada pemberian dosis 
pupuk 90 Kg N/ha berturut-turut sebesar 14.34; 
21.51; dan 26.14. Nilai rata-rata panjang daun 
untuk umur pengamatan 21 h ari setelah tanam 
berada pada pemberian dosis pupuk 60 kg N/ha 
yakni sebesar 13.25, namun nilai rata-rata 
terendah pada umur pengamatan 28, dan 35 hari 
setelah tanam berada pada pemberian dosis 
pupuk 30 Kg N/ha berturut-turut sebesar 20.89; 
dan 25.12. 

Nilai rata-rata dari respon variabel lebar 
daun terhadap pemberian dosis pupuk Nitrogen 
disajikan seperti pada Gambar 16. berikut:  

 

 
Gambar 16. Diagram Batang  l ebar daun (cm) 
pada umur pengamatan 
 



Berdasarkan Gambar 16. diatas dapat 
dilihat bahwa nilai rata-rata lebar daun tertinggi 
untuk umur pengamatan 21, 28 dan 35 hari 
setelah tanam berada pada pemberian dosis 
pupuk 90 K g N/ha berturut-turut sebesar 8.38; 
12.69; dan 15.77. Nilai rata-rata lebar daun 
untuk umur pengamatan 21 h ari setelah tanam 
berada pada pemberian dosis pupuk 60 kg N/ha 
yakni sebesar 7.8, namun nilai rata-rata terendah 
pada umur pengamatan 28, dan 35 hari setelah 
tanam berada pada pemberian dosis pupuk 30 
Kg N/ha berturut-turut sebesar 12.44; dan 14.84. 

Nilai rata-rata dari respon variabel luas 
daun terhadap pemberian dosis pupuk Nitrogen 
disajikan seperti pada Gambar 17. berikut: 

  

 
Gambar 17. Diagram Batang luas daun (cm2) 
pada umur pengamatan  

           
Berdasarkan Gambar 17. diatas dapat 

dilihat bahwa nilai rata-rata luas daun tertinggi 
untuk umur pengamatan ke- 21, 28 dan 35 hari 
setelah tanam berada pada pemberian dosis 
pupuk 90 Kg N/ha berturut-turut sebesar 122.69; 
280.63; dan 417.02. Nilai rata-rata luas daun 
untuk umur pengamatan ke- 21 hari setelah 
tanam berada pada pemberian dosis pupuk 60 kg 
N/ha yakni sebesar 106.04, namun nilai rata-rata 
terendah pada umur pengamatan ke- 28, dan 35 
hari setelah tanam berada pada pemberian dosis 
pupuk 30 Kg N/ha berturut-turut sebesar 12.44; 
dan 14.84. 

Dari ketiga tabel tersebut (panjang daun, 
lebar daun, dan luas daun) dapat disimpulkan 
bahwa nilai rata-rata tertinggi untuk pengaruh 
pemberian dosis pupuk N variabel respon 
ukuran daun (Panjang, Lebar, dan Luas daun) 
tembakau berada pada dosis pupuk 90 Kg N/ha. 

Dosis pupuk 90 Kg N/ ha ini berpengaruh pada 
variabel respon ukuran daun (panjang, lebar, dan 
luas daun) tembakau pada umur pengamatan ke-
21, 28, dan 35 hari setelah tanam.  

Unsur Nitrogen mempunyai pengaruh 
terbesar pada pertumbuhan, hasil dan mutu 
tembakau dibanding unsur-unsur yang lain (Tso, 
1972). Ketersediaan Nitrogen pada saat 
menjelang muncul daun merupakan faktor kritis 
yang menentukan ukuran daun terakhir. 
Pertumbuhan daun memerlukan ketersediaan 
Nitrogen yang cukup sepanjang pertumbuhan 
tanaman (Raper dan Mc.Cant, 1967). Penelitian 
Rachman dan Djajadi, (1991) menunjukkan 
bahwa makin tinggi posisi daun, makin besar 
pengaruh pemupukan N terhadap ukuran daun. 
Peningkatan nitrogen akan meningkatkan ukuran 
daun (Chouteau clan Fauconnier, 1988).  

Unsur Nitrogen umumnya diserap dalam 
tanah oleh tanaman berbentuk ion nitrat (NO3

-) 
atau amonium (NH4

+), tetapi nitrat yang diserap 
segera diubah menjadi ammonium melalui 
enzim yang mengandung molibdenum (Mo) 
(Follet et al, 1982; Sarief, 1986). Amonium ini 
kemudian bereaksi dengan karbon untuk 
membentuk asam amino. Salah satu fungsi asam 
amino adalah meningkatkan ukuran sel-sel daun 
muda sehingga menjadikan ukuran akhir daun 
menjadi lebih besar dibandingkan dengan 
tanaman yang kekurangan unsur Nitrogen. Hal 
ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Mc Cants dan Woltz (1967) bahwa adanya 
cukup N menjelang daun muncul merupakan 
tahap kritis yang menentukan ukuran akhir daun.  

Nitrogen termasuk unsur yang paling 
banyak dibutuhkan oleh tanaman karena 16-18% 
protein terdiri dari nitrogen. Susunan komplek 
protein merupakan polimer alam dari asam-asam 
alfa amino. Sintesis protein terjadi pada daerah 
terbentuknya sel-sel baru dan daerah 
pertumbuhan. Beberapa asam amino disintesis di 
dalam daun sebagai hasil fotosintesis dan 
ditranslokasikan ke bagian lain dari tanaman 
(Bidwell, 1979). Asam amino dapat disintesis 
dari proses reduksi nitrat yang berlangsung di 
akar bergabung dengan senyawa intermediet dari 
siklus krebs yaitu asam keto (Steward, 1966). 
Reduksi nitrat ini membutuhkan karbon untuk 
menyediakan energi dan mendetoksifikasi 
ammonia dan bentuk senyawa nitrogen yang 
ditranslokasi. Karbon tersebut diperoleh dari 



fotosintesis (Bidwell, 1979). Sutrisno (1989) 
menyatakan ion ammonium mengalami 
asimilasi membentuk senyawa N yang segera 
ditransfer ke rangka karbon lainnya atau 
bersama dengan karbohidrat diubah menjadi 
asam amino terutama di kloroplas. Semakin 
tinggi pemberian nitrogen semakin cepat 
pengubahan karbohidrat menjadi protein.  

Selama pertumbuhannya, di dalam 
tanaman terjadi perubahan fisik dan kimia. 
Demikian juga dengan kandungan nitrogen pada 
berbagai organ tanaman seperti akar, batang, dan 
daun. Perubahan tersebut sebagian besar 
menunjukkan perombakan dan sintesis protein 
sebab sebagian besar nitrogen tumbuhan 
terdapat pada protein. Sekitar setengah dari 
protein dalam daun, berada dalam kloroplas 
(Salisbury dan Ross, 1995).  

Pada tanaman yang kekurangan nitrogen 
daunnya lebih kecil bila dibandingkan dengan 
tanaman yang cukup nitrogen (Morton dan 
Watson, 1948). Fungsi dari unsur nitrogen bagi 
tanaman antara lain adalah membantu dalam 
proses fotosintesis yang selanjutnya digunakan 
untuk membentuk sel baru, pemanjangan sel, 
dan penebalan jaringan selama fase 
pertumbuhan vegetatif. Jika saat nitrogen 
tersedia dengan cukup, daun tanaman akan 
tumbuh besar dan memperluas permukaan yang 
tersedia untuk fotosintesis. 
 
Diameter Kanopi 

Diameter kanopi merupakan parameter 
pertumbuhan yang digunakan dalam percobaan 
ini. Hasil analisis ragam (Anova) One-way pada 
percobaan pemberian dosis pupuk nitrogen (30 
Kg N/ha, 60 Kg N/ha, dan 90 Kg N/ha) tidak 
memiliki perbedaan yang nyata terhadap 
variabel respon pertumbuhan tanaman yakni 
diameter kanopi. Nilai hasil analisis ragamnya 
(P-value) adalah 0.648 (Lampiran 3).  

Walaupun hasil analisis ragam respon 
pemberian dosis pupuk terhadap diameter tidak 
berpengaruh secara signifikan, namun hasil 
perhitungan nilai rata-rata dari diameter kanopi 
tanaman tembakau masih memiliki perbedaan 
dari tiap dosis pupuk  N  yang diberikan. Nilai 
dari rata-rata diameter kanopi disajikan seperti 
pada Gambar 18. sebagai berikut : 

 

 
Gambar 18. Diagram Batang Diameter Kanopi (cm) 

 
Berdasarkan Gambar 18. diatas dapat 

terlihat bahwa nilai rata-rata varibel respon 
diameter kanopi tertinggi berada pada pemberian 
dosis pupuk 90 Kg N/ha. Nilai rata-rata terendah 
dari variabel respon diameter kanopi berada 
pada pemberian dosis pupuk 30 Kg N/ha. Fungsi 
dari unsur nitrogen bagi tanaman antara lain 
adalah membantu dalam proses fotosintesis yang 
selanjutnya digunakan untuk membentuk sel 
baru, pemanjangan sel, dan penebalan jaringan 
selama fase pertumbuhan vegetatif. Jika saat 
nitrogen tersedia dengan cukup, daun tanaman 
akan tumbuh besar dan memperluas permukaan 
yang tersedia untuk fotosintesis sehingga besar 
diameter kanopinya juga akan bertambah. 
Ketika luas dari diameter kanopinya bertambah, 
intensitas cahaya yang diterima tanaman juga 
bertambah. Cahaya berupa energi matahari ini 
dimanfaatkan oleh tanaman untuk melakukan 
proses fotosintesis. Devlin (1975) menyatakan 
bahwa fotosintesis adalah suatu proses yang 
hanya terjadi pada tumbuhan yang berklorofil, 
dimana energi matahari (dalam bentuk foton) 
ditangkap dan diubah menjadi energi kimia 
(ATP dan NADPH). Energi kimia ini akan 
digunakan untuk fotosintesa karbohidrat dari air 
dan karbon dioksida.  
 
Produktifitas 

Variabel respon produktifitas dari 
tanaman tembakau (Nicotiana tabacum var. 
Prancak) yang diamati meliputi berat basah dan 
berat kering tiap bagian tanaman (daun, batang, 
dan daun). 
Variabel respon berat basah dan berat kering tiap 
bagian tanaman (daun, batang, dan daun) 
diamati umur pengamatan 35 hari setelah tanam 
dengan jumlah sampel sebanyak 12 tanaman per 
unit percobaan. 

Hasil perhitungan analisis ragam 
(Anova) One-way dari pemberian dosis pupuk 



terhadap variabel respon produktifitas tanaman 
tembakau (Nicotiana tabacum var. Prancak) 
disajikan pada Tabel 3. berikut :  

 
Tabel 3. Nilai P-value variabel respon 
produktifitas tanaman tembakau  

Variabel Respon P-value  

Berat Basah Daun 0.697 
Berat Kering Daun 0.812 
Berat Basah Batang 0.496 
Berat Kering Batang 0.403 
Berat Basah Akar 0.655 
Berat Kering Akar 0.459 
 
Berdasarkan Tabel 3. diatas dapat 

diketahui bahwa nilai P-value lebih besar dari 
0.05. hal ini dapat diartikan bahwa pemberian 
dosis pupuk nitrogen (30 Kg N/ha, 60 Kg N/ha, 
dan 90 Kg N/ha) tidak memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel respon 
produktifitas tanaman tembakau (Nicotiana 
tabacum var. Prancak). 
Berat Basah Tanaman  

Variabel respon berat basah tanaman 
tembakau (Nicotiana tabacum var. Prancak) 
meliputi berat basah daun, batang dan akar. 
Semua bagian tanaman tembakau (Nicotiana 
tabacum var. Prancak) yang meliputi daun, 
batang dan akar dipanen, dibersihkan, kemudian 
ditimbang. 

Berdasarkan hasil analisis ragam 
(Anova) One-way pada penelitian pemberian 
dosis pupuk N (30 Kg N/ha, 60 Kg N/ha, dan 90 
Kg N/ha) tidak memberikan pengaruh nyata 
terhadap berat basah tiap bagian (daun, batang 
dan akar) tanaman tembakau (Nicotiana 
tabacum var. Prancak). Nilai P-value berat 
basah tiap bagian tanaman tembakau (Nicotiana 
tabacum var. Prancak) adalah sebesar 0.697 
(daun), 0. 496 (batang), 0.655 (akar) (Lampiran 
3). 

Walaupun hasil analisis ragam respon 
pemberian dosis pupuk terhadap respon berat 
basah tanaman tembakau (Nicotiana tabacum 
var. Prancak) tidak berpengaruh secara 
signifikan, namun hasil perhitungan nilai rata-
rata dari variabel respon berat basah tiap bagian 

tanaman tembakau (Nicotiana tabacum var. 
Prancak) masih memiliki perbedaan dari tiap 
dosis pupuk  N  yang diberikan. Nilai dari rata-
rata variabel respon berat basah tiap bagian 
tanaman tembakau (Nicotiana tabacum var. 
Prancak) disajikan seperti pada Gambar 19. 
sebagai berikut : 

 
Gambar 19. Diagram Batang Berat Basah (gram) 
tiap bagian Tanaman 
 

Berdasarkan Gambar 19. diatas dapat 
dilihat bahwa nilai rata-rata tertinggi untuk berat 
basah tiap bagian tanaman tembakau (Nicotiana 
tabacum var. Prancak) yang meliputi daun, 
batang dan akar berada pada pemberian dosis 
pupuk  9 0 Kg N/ha dengan besar nilai 278.39 
gram (daun), 74.37 gram (batang), dan 33.37 
gram (akar). Nilai rata-rata terendah untuk berat 
basah tiap bagian tanaman tembakau (Nicotiana 
tabacum var. Prancak) yang meliputi daun, 
batang dan akar berada pada pemberian dosis 
pupuk 30 K g N/ha dengan besar nilai 207.78 
gram (daun), 48.05 gram (batang), dan 24.19 
gram (akar).  

 
Berat Kering Tanaman  

Variabel respon berat kering tanaman 
tembakau (Nicotiana tabacum var. Prancak) 
meliputi berat kering daun, batang dan akar. 
Pengamatan variabel respon berat kering ini 
dilakukan setelah didapatkan berat basahnya. 
Semua bagian tanaman tembakau (Nicotiana 
tabacum var. Prancak) yang meliputi daun, 
batang dan akar dimasukkan ke dalam oven pada 
temperatur 100 oC sampai beratnya konstan, 
kemudian ditimbang (Nurhidayati, et al., 2007). 

Berdasarkan hasil analisis ragam 
(Anova) One-way pada penelitian pemberian 
dosis pupuk 30 Kg N/ha, 60 Kg N/ha, dan 90 Kg 
N/ha tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 
berat kering tiap bagian (daun, batang dan akar) 



tanaman tembakau (Nicotiana tabacum var. 
Prancak). Besar nilai P-value berat kering tiap 
bagian tanaman tembakau (Nicotiana tabacum 
var. Prancak) adalah sebesar 0.812 (daun), 0.403 
(batang), 0.459 (akar) (Lampiran 3). 

Walaupun hasil analisis ragam respon 
pemberian dosis pupuk terhadap respon berat 
kering tanaman tembakau (Nicotiana tabacum 
var. Prancak) tidak berpengaruh secara 
signifikan, namun hasil perhitungan nilai rata-
rata dari variabel respon berat kering tiap bagian 
tanaman tembakau (Nicotiana tabacum var. 
Prancak) masih memiliki perbedaan dari tiap 
dosis pupuk  N  yang diberikan. Nilai dari rata-
rata variabel respon berat kering tiap bagian 
tanaman tembakau (Nicotiana tabacum var. 
Prancak) disajikan seperti pada Gambar 20. 
sebagai berikut : 

 

 
Gambar 20. Diagram Batang Berat Kering (gram) 
tiap bagian Tanaman                
           

Berdasarkan Gambar 20. diatas dapat 
dilihat bahwa nilai rata-rata tertinggi untuk berat 
kering tiap bagian tanaman tembakau (Nicotiana 
tabacum var. Prancak) yang meliputi daun, 
batang dan akar berada pada pemberian dosis 
pupuk  90 K g N/ha dengan besar nilai 42.76 
gram (daun), 14.69 gram (batang), dan 10.94 
gram (akar). Nilai rata-rata terendah untuk berat 
basah tiap bagian tanaman tembakau (Nicotiana 
tabacum var. Prancak) yang meliputi daun, 
batang dan akar berada pada pemberian dosis 
pupuk 30 K g N/ha dengan besar nilai 35.05 
gram (daun), 10.2 gram (batang), dan 7.29 gram 
(akar). 

Unsur nitrogen diperlukan untuk 
pembentukan atau pertumbuhan bagian vegetatif 
tanaman, seperti daun, batang dan akar. Unsur 
nitrogen berperan penting dalam sintesis atau 

meningkatkan kandungan klorofil. Klorofil 
berfungsi untuk menangkap cahaya matahari 
yang berguna untuk pembentukan makanan 
dalam proses fotosintesis, kandungan klorofil 
yang cukup dapat membentuk atau memacu 
pertumbuhan tanaman terutama merangsang 
organ vegetatif tanaman. Pertumbuhan akar 
,batang, dan daun terjadi dengan cepat jika 
persediaan makanan yang digunakan untuk 
proses pembentukan organ tersebut dalam 
keadaan atau jumlah yang cukup. Oleh karena 
itu, peningkatan dosis pupuk N dapat 
meningkatkan berat basah dan berat kering 
tanaman (akar, batang, dan daun) tembakau. Hal 
ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Matsuyama et al., (1970), Elliot dan Court 
(1978), McKee (1978), dan Wiriatmojo (1995) 
yang menyatakan bahwa penambahan N dapat 
meningkatkan produksi berat kering daun 
(krosok).  

 
BAB IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa data dan 
pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 
diambil kesimpulan: Pemberian dosis pupuk 
Nitrogen (30 N Kg/ha, 60 N Kg/ha, dan 90 Kg 
N/ha) tidak berpengaruh secara nyata terhadap 
variabel respon tinggi tanaman, jumlah daun, 
panjang daun, lebar daun, luas daun, diameter 
kanopi, dan variabel respon produktifitas yang 
meliputi berat basah dan berat kering tiap bagian 
tanaman tembakau (Nicotiana tabacum var. 
Prancak); dan nilai rata-rata tertinggi dari 
variabel respon tinggi tanaman, jumlah daun, 
panjang daun, lebar daun, luas daun, diameter 
kanopi, berat basah dan berat kering tanaman 
tembakau (Nicotiana tabacum var. Prancak) 
terhadap dosis pemberian pupuk Nitrogen 
terdapat pada pemberian dosis pupuk 90 Kg 
N/ha. Nilai rata-rata terendah dari variabel 
respon tinggi tanaman, jumlah daun, panjang 
daun, lebar daun, luas daun, diameter kanopi, 
berat basah dan berat kering tiap bagian tanaman 
tembakau (Nicotiana tabacum var. Prancak) 
terhadap dosis pemberian pupuk Nitrogen 
terdapat pada dosis 30 Kg N/ha. 

 
Saran 

Pada penelitian pemberian dosis pupuk 
Nitrogen tidak memberikan pengaruh yang nyata  
sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut 



dengan interval dosis pupuk Nitrogen yang lebih 
bervariasi dalam meningkatkan pertumbuhan 
dan produktivitas Nicotiana tabacum var. 
Prancak. Penggunaan dosis pupuk Nitrogen 
disarankan menggunakan dosis pupuk nitrogen 
30 Kg N/ha pada tanaman tembakau Nicotiana 
tabacum var. Prancak populasi 36000/ha di 
Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. 
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