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ABSTRAK 

Beras merupakan bahan pangan pokok utama bagi sebagian besar penduduk 

Indonesia. Dalam proses budidaya padi sering ditemukan banyak kendala, yaitu 

pupuk dan pemupukan. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus berdampak 

negatif terhadap lingkungan.Oleh karena itu perlu upaya untuk mengurangi 

penggunaan pupuk kimia. Salah satu upaya tersebut yaitu penggunaan abu sekam 

padi sebagai sumber bahan baku pupuk alam. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian berbagai dosis pupuk abu mineral sekam padi 

terhadap pertumbuhan padi dan serapan Silikat pada padi varietas IR-64. Penelitian 

ini dilakukan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Hasil 

penelitian menunjukkan Pemberian dosis abu sekam padi yang berbeda berpengaruh 

nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, berat berangkasan basah dan 

berangkasan kering tanaman padi. Pemberian dosis abu sekam padi 0,24 kg abu 

sekam padi/pot atau 30 ton abu/Ha memberikan hasil terbaik terhadap semua 

parameter yang diamati. Serapan Si tanaman padi meningkat dengan meningkatnya 

pemberian dosis abu sekam padi, serapan tertinggi 2.045 ppm pada dosis A6: (0,24 

kg abu sekam padi)/pot setara 30 ton abu/Ha. 

Kata Kunci: Padi, pupuk, Abu sekam padi, silikat. 
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ABSTRACT 

Rice is the main staple food for the majority of Indonesia's population. In the 

process of ricecultivation there are often many obstacles, namely fertilizer and 

fertilization. The use of chemical fertilizers continuously has a negative impact on 

the environment. Therefore, efforts need to be made to reduce the use of synthetic 

fertilizers. One of them is the use of rice husk mineral ash as a source of natural 

fertilizer raw material. This study aims to determine the effect of various doses of 

fertilizer on rice husk mineral ash on rice growth and silicate uptake in IR-64 rice 

varieties. This research was conducted at the Glass House of the Faculty of 

Agriculture, University of Mataram. The results showed different doses of rice husk 

ash significantly affected plant height, number of tillers, wet weight and dry rice 

paddy. Giving doses of rice husk ash 0.24 kg rice husk / pot ash or 30 tons ash / Ha 

gives the best results for all observed parameters. Si uptake of rice plants increased 

with increasing doses of rice husk ash, the highest uptake of 2,045 ppm at dose A6: 

(0.24 kg of rice husk ash) / pot equivalent to 30 tons of ash / Ha. 

 

Keywords: Rice, fertilizer, rice husk ash, silicate. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Beras merupakan bahan pangan pokok utama bagi sebagian besar penduduk 

Indonesia. Dalam  proses budidaya padi sering ditemukan banyak kendala. Salah 

satu kendala tersebut adalah pupuk dan pemupukan (Indarwaty, 2015). Pupuk 

merupakan bahan yang diberikan kedalam tanah baik dalam bentuk organik maupun 

anorganik dengan maksud untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara didalam 

tanah. Selain itu penambahan pupuk juga dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesuburan dan produktifitas tanah untuk keberlanjutan penggunaannya (Mulyati dan 

Lolita, 2006).  

Pemupukan menggunakan pupuk sintetik (NPK, ZA, KCL, Urea, SP-36) 

yang merupakan praktek paling umum dilakukan oleh petani padi di Indonesia. 

penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus memberikan dampak negatif 

terhadap lingkungan. Sisworo (2006) menyatakan bahwa penggunaan pupuk sintetik 

secara terus-menerus dengan dosis yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya: 

(1)Ketidak seimbangan unsur hara didalam tanah, (2) Terkurasnya unsur hara 

tertentu, (3) Rusaknya keseimbangan kimia tanah, dan (4) Terjadinya penurunan 

kualitas sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang dapat menyebabkan terjadinya 

stagnansi produksi padi. Jika kerusakan atau degradasi tanah tersebut diabaikan 

maka pertanian berkelanjutan yang dicita-citakan akan sulit untuk diwujudkan. 

Untuk mengatasi permasalahan penurunan kesuburan tanah tersebut maka 

perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi penggunaan pupuk sintetik. Pada 
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saat yang sama perlu terus diupayakan penggunaan dan pemanfaatan pupuk 

alternatif pendamping pupuk sintetik. Salah satu bahan pupuk alternatif yang dapat 

di pertimbangkan adalah pemanfaatan abu sekam padi sebagai sumber bahan baku 

pupuk alam. Menurut Folleto (2006) sekam padi mengandung berbagai unsur kimia 

sebagai berikut : SiO₂  94,4 %, A1₁O₃ 0,61%, Fe₂O₃ 0,03%, CaO 0,83%, MgO 

1,21%, K₂O 1,06% dan Na₂O 0,77%. Dari kandungan unsur hara tersebut tampak 

dengan jelas bahwa silikat merupakan unsur yang paling banyak terdapat pada 

sekam padi. Menurut Folleto (2010) kandungan silikat pada padi berkisar antara 

87%-97% dari berat kering setelah mengalami pembakaran sempurna. Kandungan 

unsur hara yang tinggi tersebut (utamanya silikat) dan jumlahnya yang melimpah 

menjadikan abu sekam padi berpeluang besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan 

baku pupuk.Pemanfaatan limbah abu sekam padi tersebut sebagai sumber pupuk 

diyakini akan dapat meningkatkan kesuburan tanah dan ketersediaan unsur hara bagi 

tanaman padi. 

Tingkat kesuburan tanah yang baik dapat menjamin ketersediaan unsur hara 

didalam tanah secara optimal. Semakin tinggi ketersediaan unsur hara di dalam tanah 

maka akan semakin baik pertumbuhan  dan produksi tanaman padi. Oleh karena itu 

penambahan dosis pupuk yang tepat dan berimbang sangat penting dalam rangka 

mendukung tercapainya produksi tanaman padi secara optimal. Oleh sebab itu dalam 

penelitian ini di ujikan beberapa dosis pupuk abu mineral dalam rangka untuk 

mengetahui pengaruh pemberian abu sekam padi terhadap pertumbuhan dan serapan 

silikat pada tanaman padi. Dari uraian tersebut diatas maka telah dilakukan 

penelitian berjudul “Kajian Dosis Pupuk Abu Mineral Sekam Padi terhadap 

Pertumbuhan Padi dan Serapan Si” bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian  

berbagai dosis pupuk abu mineral sekam padi terhadap pertumbuhan padi dan 

serapan Silikat pada padi varietas IR-64. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksperimental dengan 

percobaan pot di Rumah Kaca Fakultas Pertanian, Universitas Mataram pada bulan 

November 2016 sampai bulan Maret 2017. Analisis tanah dan tanaman dilaksanakan 

di Laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram.Rancangan 

percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan tujuh aras perlakuan dosis pupuk abu sekam padi yang diulang empat 

kali. Analisis tanah dan jaringan tanaman dilakukan di Laboratorium Pengujian 

BPTP NTB dan Laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram 

dengan metode Strickland dan Parsons 1968. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data dan hasil analisis penelitian disajikan dalam sub-sub pokok bahasan 

sebagai berikut: (4.1) Analisis Tanah dan Abu Sekam Padi, (4.2) Pengaruh Abu 



 
 

Page | 6 
Crop Agro Vol No 2018 

Sekam Padi Terhadap Pertumbuhan Tanaman Padi, (4.3) Pengaruh Abu Sekam Padi 

Terhadap Pertumbuhan Tanaman Padi, dan (4.4) Serapan Si Tanaman Padi. 

 

Analisis Awal Tanah dan Abu Sekam Padi 

Analisis sifat tanah dan abu sekam padi dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kesuburan sifat fisika dan kimia tanah serta kandungan nutrisi abu sekam padi. Hasil 

analisis tanah awal (sebelum tanam) dan abu sekam padi secara lengkap disajikan 

pada Tabel 4.1. 

Table 4.1. Hasil Analisis Sifat Tanah dan Material Abu Sekam Padi 

No. Variabel Analisis Tanah  Abu Sekam Padi  

1 pH  6,09 (am) 10,08 (b) 

2 C-organik (%) 0,68 (r) 0,59 (r) 

3 N Total (%) 0,21 (r) 0,16 (r) 

4 Rasio C/N  3,24(r) 3,69 (r) 

5 Berat Volume (gr/cm3) 1,2(r) 0,35 (r) 

6 Si Total (%) 10,56 (r) 26,27 (s) 

Ket: am (agak masam), r (rendah), b (basa), s (sedang) (Rosmarkan, 2002) 

pH. pH tanah merupakan salah satu sifat kimia tanah penting kaitannya 

dengan tingkat ketersediaan hara tanah bagi tanaman. Ketersediaan unsur hara 

didalam tanah sangat ditentukan oleh nilai pH tanah. Hasil analisis pH tanah 

menunjukkan nilai pH 6,09 yang mengindikasikan nilai pH agak masam (Rosmarkan 

dan Yuwono, 2002). Nilai pH tersebut masuk dalam kisaran nilai pH tanah-tanah 

sawah di NTB secara umum (5,6-6,5) (Badan Penelitian Tanah, 2011). Nilai pH 

tanah agak masam pada tanah yang diteliti mungkin disebabkan oleh: (1) 

penggunaan tanah secara terus menerus, (2) penggunaan pupuk kimia sintetik secara 

berlebihan dan terus menerus, (3) curah hujan yang tinggi, (4) pencucian kation 

tinggi, (5) kapasitas tukar kation yang rendah, dan (6) respirasi akar yang tinggi 

(Lengkong dan Kawulusan, 2008). Jika proses-proses pemasaman tanah tersebut 

terus terjadi maka secara lambat laundikhawatirkan tanah-tanah tersebut akan 

memiliki pH tanah ke arah yang lebih masam. Hal ini mengisyaratkan perlunya 

tindakan perbaikan pH tanah. Pemberian abu sekam padi (pH 10,08) kedalam tanah 

diyakini akan dapat meningkatkan pH tanah tersebut ke arah pH yang lebih netral. 

Kenaikan nilai pH diharapkan akan berdampak baik terhadap ketersediaan dan 

keseimbangan unsur hara didalam tanah. Hal ini selaras dengan pendapat Makarim 

dan Suhartatik (2009) yang menyatakan adanya perbaikan ketersediaan dan 

keseimbangan unsur hara didalam tanah dengan meningkatnya pH tanah. Dari 

diskusi ini dapat disimpulkan bahwa penambahan abu sekam padi diyakini akan 

dapat memberikan dampak positif terhadap kesuburan tanah.  

C-organik dan N total. Hasil analisis kandungan C-organik (0,68 %) dan N 

total (0,21 %) menunjukkan nilai harkat kandungan C-organik dan N total yang 

tergolong rendah (Rosmarkan dan Yuwono, 2002). Nilai C dan N yang rendah 

mungkin disebabkan oleh: (1) kurangnya pengembalian bahan organik ke dalam 

tanah, (2) penggunaan pupuk sintetik secara intensif  dan terus menerus, dan (3) 
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praktek pola tanam monokultur secara intensif. Seperti diketahui, bahan organik 

merupakan sumber utama unsur C, N, P dan S didalam tanah. Bahan organik juga 

merupakan sumber humus tanah yang berperan penting dalam meningkatkan 

kesuburan fisik,  kimia dan biologi tanah (Lengkong, 2008). Menurut Martanto 

(2001) semakin tinggi kandungan bahan organik didalam tanah maka akan semakin 

tinggi pula kandungan Nitrogen, C organik, kadar humus dan KTK tanah. Mengingat 

pentingnya peran bahan organik dan unsur hara Nitrogen  di dalam tanah maka perlu 

dilakukan berbagai upaya untuk menambahkan bahan organik  ke dalam tanah. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penambahan abu sekam padi ke 

dalam tanah. Walaupun abu sekam padi yang digunakan dalam penelitian ini 

mengandung C organik (0,59%) dan N total (0,16%) yang tidak terlalu tinggi namun 

jika jumlah yang ditambahkan kedalam tanah cukup besar dan dilakukan secara terus 

menerus akan berdampak positif terhadap peningkatan konsentrasi C, P, S dan N 

didalam tanah. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian Hakim dkk., (1986) yang 

menyimpulkan bahwa penambahan pupuk abu sekam padi ke dalam tanah terbukti 

mampu meningkatkan kesuburan dan produktivitas tanah. 

C/N rasio. C/N rasio merupakan nilai hasil perbandingan C dan N yang 

menunjukkan tingkat mineralisasi bahan organik dalam substrat organik (Juliardi 

dkk., 2002). C/N rasio yang tinggi mencerminkan kualitas keteruraian substrat yang 

rendah dan sebaliknya. Dalam proses fermentasi atau pengomposan, C/N rasio yang 

rendah menggambarkan proses dekomposisi yang mendekati sempurna dan 

mengindikasikan bahwa kompos/bokasi yang dihasilkan siap diaplikasikan untuk 

menyuburkan tanah. Dari aspek C/N rasio tampak bahwa tanah dan abu sekam padi 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai C/N rasio yang rendah yaitu, 

3,24 % pada tanah dan 3.69% pada abu sekam padi. Secara teoritis C/N rasio rendah 

menunjukkan kematangan material tersebut untuk diaplikasikan kedalam tanah. 

Menurut Balai Penelitian Tanah (2005) C/N rasio antara 12-27 sudah dapat 

direkomendasikan sebagai bahan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah. 

Pendapat ini didukung oleh Kuswadi (1993) yang menyatakan bahwa C/N rasio <30 

relatif siap untuk diaplikasikan sebagai pupuk ke dalam tanah. 

Berat Volume (BV). BV merupakan salah satu sifat fisik tanah yang paling 

sering dianalisis karena keterkaitannya yang erat dengan:(1) kemudahan penetrasi 

akar di dalam tanah, (2) drainase dan aerasi tanah, dan (3) sifat fisik tanah lainnya. 

Data pada Tabel 4.1. menunjukkan bahwa BV tanah yang diteliti sebesar 1,2 g/cm3. 

Nilai BV tersebut tergolong dalam harkat BV tanah-tanah normal (1,0 g/cm3- 1,2 

g/cm3)(Ma’shum, 2005). Hasil analisis  BV abu sekam padi menunjukkan nilai 

0,35g/cm3, tergolong dalam harkat BV normal untuk bahan-bahan organik (0,23 

g/cm3- 0,89 g/cm3) (Ma’shum, 2005). Nilai BV normal berpotensi menghasilkan 

efek positif terhadap kondisi drainase dan aerasi tanah.  

Nilai BV abu sekam padi yang rendah menunjukkan bahwa material abu 

memiliki berat jenis rendah dan pori-pori makro yang tinggi. Pendapat ini didukung 

oleh Sisworo (2006) yang menyatakan bahwa abu sekam padi memiliki struktur 

remah dan kepadatan yang rendah sehingga aplikasinya ke dalam tanah dapat 

membantu memperbaiki sifat fisik tanah liat dari permasalahan drainase buruk 
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menjadi tanah-tanah yang berdrainase lebih baik. Selain itu, abu sekam padi juga 

dapat menperbaiki porositas tanah sehingga tanah yang ditambahkan abu sekam padi 

cenderung memiliki aerasi yang lebih baik. Perbaikan pada drainase dan aerasi tanah 

akansangat membantu pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman, utamanya 

bagi tanaman-tanaman yang memiliki perakaran yang dangkal dan lunak dan sensitif 

terhadap kondisi drainase dan aerasi yang kurang baik. Pendapat ini didukung oleh 

Lian (1996) yang menyatakan bahwa berat volume tanah mempengaruhi struktur dan 

porositas tanah yang sangat menentukan baik buruknya kondisi aerasi dan drainase 

tanah. Kondisi aerasi dan drainase yang seimbang diyakini akan dapat meningkatkan 

laju metabolisme organisme didalam tanah, yang pada akhirnya akan berdampak 

positif pada terjadinya: (1) pertumbuhan tanaman yang lebih baik, (2) hasil tanaman 

yang lebih tinggi, dan (3) penyerapan unsur hara yang lebih optimal oleh tanaman. 

Si total. Hasil analisis Si total pada tanah menunjukkan nilai 10,56%. Nilai 

ini tergolong dalam harkat Si rendah. Pada umumnya tanah-tanah sawah di 

Indonesia memiliki kandungan Si bervariasi yaitu dari 9,23% (Makarim, 2007), 

20,14 % (Houston, 2011) hingga 43,72 (Fauzi, 2014). Sedangkan hasil analisis Si 

pada abu sekam padi menunjukkan nilai 26,27% yang tergolong dalam harkat 

sedang. Konsentrasi Si pada abu sekam padi tersebut terdapat dalam kisaran 

kandungan Si yang dilaporkan oleh Soepardi (1983) 17,80%, Sigit (2005) 68,7% 

serta Bakri (2008) 72,3%. Kandungan Si abu sekam padi yang cukup tinggi tersebut 

dipastikan akan dapat meningkatkan konsentrasi Si di dalam tanah; yang pada 

akhirnya akan berdampak positif terhadap perbaikan produktivitas tanah dan hasil 

tanaman. Hal ini tidak terlepas dari peran penting Si dalam menunjang pertumbuhan 

dan hasil tanaman. Menurut Ma dan Takahashi (2002) Si berperan penting dalam: 

(1) memperkuat jaringan tanaman, (2) meningkatkan ketahanan tanaman terhadap 

serangan hama dan penyakit, (3) menjaga daun tetap tegak, (4) membantu 

penangkapan cahaya matahari, (5) membantu fotosintesis dan translokasi CO2 ke 

malai, (6) perbaikan pH tanah, dan (7) memperbaikan keseimbangan ketersediaan 

berbagai unsur hara didalam tanah. 

 

Pengaruh Abu Sekam Padi Terhadap Pertumbuhan Tanaman Padi  

Dalam penelitian ini pengaruh pemberian pupuk abu sekam padi terhadap 

pertumbuhan tanaman padi dikaji melalui parameter tinggi tanaman dan jumlah 

anakan. 

 

Tinggi Tanaman Padi 

Tinggi tanaman merupakan salah satu indikator pertumbuhan tanaman. 

Tinggi tanaman diukur untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian abu 

sekam padi dengan dosis yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman. Hasil 

pengamatan tinggi tanaman dan analisisnya secara lengkap disajikan pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Hasil  Analisis Pengamatan Tinggi Tanaman  

No. Perlakuan Tinggi Tanaman (cm) 

17 HST 31 HST 41 HST 

1 A0 50.3 a 71.4 a 82.7 a 

2 A1 51.55 ab 71.9 ab 84.3 ab 

3 A2 52 b 72.1 b 85.15 b 

4 A3 53.1 bc 72.9 b 86 bc 

5 A4 53.43 bc 76.8 bc 86.75 c 

6 A5 55.22 c 77.9 c 87 .8 c 

7 A6 55.65 c 79.9 cd 90.15 d 

Ket: Angka pada baris yang sama diikuti huruf yang sama menunjukkan 

berbeda tidak nyata berdasarkan uji BNT 0,05 %. 

 

Data pada Tabel 4.2. menunjukkan tinggi tanaman padi umur 17 HST, 31 

HST dan 41 HST meningkat dengan meningkatnya penambahan dosis abu sekam 

padi. Data pada Tabel 4.2. juga menunjukkan bahwa penambahan abu sekam padi 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman pada semua umur tanaman 

yang diamati. Pada umur 17 HST perlakuan A0 dan A1 tidak berbeda nyata tetapi 

berbeda nyata dengan perlakuan A2, A3, A4, A5 dan A6. Pada saat tanaman padi 

berumur 31 HST tinggi tanaman pada perlakuan A0 dan A1 tidak berbeda nyata tapi 

berbeda nyata dengan perlakuan A2, A3, A4, A5 dan A6. Dan pada umur 41 HST 

perlakuan A0 dan A1 tidak berbeda nyata tapi berbeda nyata dengan perlakuan A2, 

A3, A4, A5 dan sangat berbeda nyata dengan perlakuan A6. Tinggi tanaman padi 

tertinggi diperoleh pada perlakuan A6 dan terendah pada perlakuan A0 pada semua 

umur pengamatan tinggi tanaman. Perbedaan tinggi tanaman sebagai pengaruh dari 

penambahan dosis abu sekam padi yang semakin nyata dengan bertambahnya umur 

tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan abu sekam padi kedalam tanah 

meningkatkan ketersediaan unsur hara, pH tanah dan memperbaiki kondisi 

lingkungan tanah yang mendukung perbaikan pertumbuhan tanaman padi. Pendapat 

ini didukung oleh Hermansyah (1993) yang menyatakan bahwa semakin besar dosis 

perlakuan abu sekam padi yang diberikan maka semakin tinggi kandungan Si 

tersedia didalam tanah. Selain unsur hara Si, penambahan abu sekam padi kedalam 

tanah juga meningkatkan kandungan unsur hara lainnya, seperti: N, P dan S serta 

unsur hara mikro didalam tanah. Pendapat ini selaras dengan laporan Sumiarjo 

(2011) yang menyatakan bahwa penambahan abu sekam padi kedalam tanah dapat 

meningkatkan ketersediaan unsur hara penting dalam tanah, seperti: kalium, 

magnesium, kalsium, phosphor dan silikat. Hasil ini menegaskan bahwa pemberian 

pupuk abu sekam padi berpengaruh nyata terhadap perbaikan produktivitas dan 

kesuburan tanah serta pertumbuhan tinggi tanaman. 
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Jumlah Anakan Tanaman Padi 

Jumlah anakan merupakan salah satu indikator penting bagi fase 

pertumbuhan vegetatif tanaman padi. Jumlah anakan tanaman padi sangat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti: suhu, cahaya, dan ketersediaan 

hara tanaman. Perubahan faktor lingkungan sebagai akibat penambahan pupuk abu 

sekam padi kedalam tanah dapat mempengaruhi jumlah anakan tanaman padi. Data 

hasil pengamatan jumlah anakan dan analisis statistik dari penelitian ini disajikan 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3.Hasil  Analisis Pengamatan Pertumbuhan Tanaman  

No. Perlakuan Jumlah Anakan 

17 HST 31 HST 41 HST 

1 A0 5 a 6 a 9 a 

2 A1 5 a 7 a 10 a 

3 A2 6 a 6a 9 a 

4 A3 6 a 7 a 10a 

5 A4 6 a 7 a 10 a 

6 A5 6 a 9 b 11 b 

7 A6 7 b 9 b 11 b 

Ket: Angka pada baris yang sama diikuti huruf yang sama menunjukkan 

berbeda tidak nyata berdasarkan uji BNT % 0,05. 

 

Data pada Tabel 4.3. menunjukkan bahwa pada umur tanaman 17 HST 

perbedaan nyata jumlah anakan tanaman padi hanya terjadi pada perlakuan A6, tidak 

ada perbedaan antar perlakuan A0, A1, A2, A3, A4 dan A5. Pada pertambahan umur 

tanaman (31 HST dan 41 HST) perbedaan nyata terjadi pada perlakuan A5 dan A6 

dibandingkan perlakuan A0, A1, A2, A3 dan A4. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi penambahan abu sekam padi maka semakin banyak jumlah anakan 

padi yang dihasilkan. Hasil ini didukung oleh Setiawati, (2007) yang menyatakan 

bahwa penambahan abu sekam padi berpengaruh nyata terhadap proses penyediaan 

unsur hara, pertumbuhan tanaman padi, dan pengaruhnya terhadap jumlah anakan. 

Namun perlu diketahui jumlah anakan yang tinggi, tidak selalu menjamin 

pencapaian produksi yang tinggi, karna produksi yang tinggi lebih ditentukan oleh 

jumlah anakan produktif bukan oleh jumlah total anakan. 

Pengaruh Abu Sekam Padi Terhadap Berat Berangkasan Basah dan 

Berangkasan Kering 

Berat berangkasan basah adalah berat tanaman pada saat tanaman dipanen; 

sedangkan berat berangkasan kering tanaman adalah berat tanaman setelah seluruh 

air yang terkandung di dalamnya dihilangkan melalui proses pengovenan. Berat 

berangkasan kering biasanya lebih banyak digunakan sebagai acuan capaian hasil 

dibandingkan berangkasan basah. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh kadar 

air yang masih sangat tinggi pada berangkasan basah. Sedangkan berat berangkasan 
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kering tanaman lebih mengacu pada laju penimbunan hasil fotosintesis yang 

tersimpan dalam bentuk produk-produk fotosintat tanaman. Menurut Lakitan (2004) 

produksi bahan kering tanaman sangat ditentukan oleh proses: (1) penyerapan hara 

oleh tanaman, (2) penyinaran matahari, dan (3) pengambilan karbondioksida dan air. 

Hasil analisis berat berangkasan basah dan berangkasan kering tanaman padi dalam 

penelitian ini disajikan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Hasil Analisis Berat Berangkasan Basah dan Berangkasan Kering 

Tanaman Padi  

No. 
Perlakuan 

Berangkasan Basahn 

(gram) 

Berangkasan Kering 

(gram)  

1 A0 43.10 a 9.61 a 

2 A1 44.80 ab 9.76 ab 

3 A2 46.69 b 10.04 b 

4 A3 49.09 c 10.26 b 

5 A4 51.77cd 10.75 bc 

6 A5 57.07 e 12.92 c 

7 A6 58.07 e 13.21 d 

Ket: Angka pada baris yang sama diikuti huruf yang sama menunjukkan 

berbeda tidak nyata berdasarkan uji BNT % 0,05. 

 

Data pada Tabel 4.4. menunjukkan bahwa perlakuan dosis pupuk abu sekam 

padi memberikan pengaruh nyata terhadap berat berangkasan basah dan berangkasan 

kering tanaman padi. Meningkatnya pemberian abu sekam padi meningkatkan berat 

berangkasan basah dan kering tanaman padi. Hasil ini konsisten dengan data tinggi 

tanaman dan jumlah anakan. Dimana semakin tinggi dosis abu sekam padi yang 

diberikan maka semakin meningkat tinggi tanaman dan semakin banyak jumlah 

anakan tanaman padi yang dihasilkan. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian 

Zaynudin (2010) yang melaporkan adanya hubungan positif antara tinggi tanaman, 

jumlah anakan dan berat berangkasan tanaman. Menurut Zaynudin (2010) 

meningkatnya jumlah anakan, tinggi tanaman dan berat berangkasan tanaman 

berimplikasi terhadap meningkatnya laju fotosintat pada tanaman. Pendapat ini 

diperkuat oleh hasil penelitian Rangaswai (1976) yang menegaskan peran penting 

fotosintat terhadap produktivitas berat berangkasan basah dan berat berangkasan 

kering yang dihasilkan oleh tanaman. 

Pengaruh Abu Sekam Padi Terhadap Serapan Si Tanaman Padi 

Silikat (Si) merupakan unsur hara yang diserap oleh tanaman padi dalam 

jumlah yang besar (Dharmawan, 2010). Menurut Martanto (2001) serapan Si oleh 

tanaman padi dapat mencapai 10 kali serapan N, 20 kali serapan P, 6 kali serapan K 

dan 30 kali serapan Ca. Meyovy (2011) juga menegaskan adanya serapan hara Si 

yang tinggi pada tanaman padi; walaupun unsur Si bukan termasuk unsur hara 

esensial bagi tanaman. Pendapat ini didukung pula oleh Jamilah (2003), Prihmantoro  

(2003), dan Anonim (2010) yang melaporkan bahwa tanaman padi memberikan 
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respon positif terhadap penambahan unsur hara Si. Hasil analisis serapan Si pada 

tanaman padi dalam penelitian ini disajikan pada Gambar1. 

  
   

Gambar 1. menunjukkan bahwa pemberian abu sekam padi dengan dosis 

yang berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap serapan Si pada tanaman padi. 

Serapan Si meningkat dengan meningkatnya pemberian dosis abu sekam padi. 

Serapan Si terendah terjadi pada perlakuan A0 (perlakuan tanpa penambahan abu 

sekam padi) dan serapan Si tertinggi terjadi pada perlakuan A6 (0,24 kg abu sekam 

padi/pot atau setara dengan 30 ton abu/Ha). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa 

pemberian dosis abu sekam padi yang tinggi akan menghasilkan ketersediaan  Si 

didalam tanah yang semakin tinggi pula yang pada akhirnya akan meningkatkan 

serapan Si pada tanaman. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian Malti (2011) 

yang melaporkan terjadinya peningkatan Si tersedia tanah dengan semakin tingginya 

penambahan abu sekam padi kedalam tanah. Pendaapt ini didukung oleh Rahayu dan 

Harjoso (2011) yang melaporkan bahwa pemberian abu sekam padi dengan dosis 

yang semakin tinggi meningkatkan kandungan Si didalam daun pada semua varietas 

padi gogo yang di telitinya. Meskipun syarat sebagai unsur hara esensial tidak 

terpenuhi, unsur hara Si telah lama diketahui diserap oleh beberapa jenis tanaman 

(padi, tebu, gandum dan jagung) dalam jumlah besar (Ma dan Takahashi et al., 

2002). Pendapat ini juga didukung oleh Prihmantoro (2003) yang menyatakan bahwa 

tanaman padi merupakan tanaman akumulator Si; tanaman padi membutuhkan 

silikat dalam jumlah banyak selama pertumbuhannya. Pada tanah dan tanaman unsur 

hara Si berperan sebagai: (1) bahan pengikat tanah, (2) menjaga kelembaban tanah, 

(3) mengikat hara lainnya dalam tanah, (4) sebagai proteksi tanaman terhadap 

keadaan-keadaan yang kurang menguntungkan, (5) meningkatkan kekuatan dan 

ketahanan sel tanaman, (6) meningkatkan laju fotosintesis, dan (7) meningkatkan 

ketahanan tanaman pada kondisi kekeringan. Dari uraian tersebut penulis 

menyimpulkan bahwa unsur hara Si dikategorikan sebagai salah satu unsur hara 

esensial bagi tanaman padi. 
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Gambar 1. Serapan Si Tanaman Padi
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang dilakukan maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemberian dosis abu sekam padi yang berbeda berpengaruh nyata terhadap tinggi 

tanaman, jumlah anakan, berat berangkasan basah dan berangkasan kering 

tanaman padi. 

2. Pemberian dosis abu sekam padi 0,24 kg abu sekam padi/pot atau 30 ton abu/Ha 

memberikan hasil terbaik terhadap semua parameter yang diamati. 

3. Serapan Si tanaman padi meningkat dengan meningkatnya pemberian dosis abu 

sekam padi dengan serapan tertinggi 2.045 ppm pada dosis A6: (8 kg tanah + 0,24 

kg abu sekam padi)/pot setara 30 ton abu/Ha. 
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