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RINGKASAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan

nasional Indonesia. Salah satu komoditi andalan sektor pertanian adalah sayur-

sayuran dan yang banyak dibudidayakan petani dan diminati oleh sebagian besar

masyarakat Indonesia adalah tanaman sawi. Menurut  Badan Pusat Statistik

(2016) produksi tanaman sawi di Indonesia mencapai 600.188 ton pada tahun

2015 Namun dalam beberapa tahun terakhir kebanyakan petani menerapkan

budidaya yang tidak konservatif. Menurut Irsal Las dan Simarmata (2010) dalam

Simarmata (2011), ketergantungan pada pupuk sintetik telah menyebabkan

terjadinya: (1) ketidakseimbangan unsur hara tanah, (2) penurunan populasi jasad

renik, dan  (3) rusaknya struktur tanah. Oleh karena itu penggunaan pupuk sintetik

pada budidaya pakcoy hendaknya dapat dikurangi dan terus didorong upaya

pemanfaatan pupuk alternatif dalam sistim budidayanya. Salah satu sumber pupuk

alternatif yang berpotensi untuk mengganti atau mengurangi penggunaan pupuk

sintetik/buatan adalah pemanfaatan pupuk abu mineral hasil pembakaran biomasa.

Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan.

Masing–masing perlakuan diulang 4 kali sehingga diperoleh sebanyak 28 unit pot

percobaan. Hasil penelitian pada parameter tinggi tanaman penambahan abu

limbah tahu, sekam padi, dan cangkang kelapa sawit menghasilkan tinggi tanaman

yang lebih baik dari pada kontrol (perlakuan tanpa pupuk). Sementara itu

penambahan 3 abu lainnya yaitu abu serbuk gergaji, sampah kota, dan kayu

menghasilkan pertumbuhan tinggi tanaman di bawah kontrol. Hasil ini konsisten

dengan nilai BV abu yang diperoleh. Sedangkan pada parameter jumlah daun

perlakuan abu sekam padi, limbah tahu, dan konrol menunjukkan performa

terbaik dibandingkan perlakuan abu lainnya.

Pada parameter total berat berangkasan basah tanaman menunjukkan hasil

tertinggi terdapat pada perlakuan abu limbah tahu 147,8 gram, hal tersebut sangat

konsisten dengan hasil parameter tinggi tanaman dan BV abu, dan cukup



konsisten dengan hasil parameter jumlah daun. Sedangkan pada parameter

serapan kalium pada tanaman pakcoy diperoleh hasil berkisar antara 0,158 g/pot –

0,342 g/pot. Serapan kalium tertinggi diperoleh pada perlakuan penambahan abu

serbuk gergaji yaitu sebesar 0,342 g/pot.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan

nasional Indonesia. Salah satu komoditi andalan sektor pertanian adalah sayur-

sayuran yang diproduksi di Indonesia dalam jumlah yang cukup besar setiap

tahunnya. Salah satu jenis sayuran yang banyak dibudidayakan petani dan

diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah tanaman sawi.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) produksi tanaman sawi di Indonesia

mencapai 600.188 ton pada tahun 2015. Tanaman sawi umumnya dikonsumsi

secara segar maupun sebagai bahan campuran tambahan dalam berbagai masakan.

Beberapa jenis tanaman Sawi yang banyak ditemukan di pasar diantaranya adalah

Sawi Putih, Sawi Hijau, Sawi Jepun, dan Sawi Huma atau yang lebih dikenal

dengan istilah pakcoy (Perwitasari, dkk., 2012).

Tanaman pakcoy banyak diminati oleh masyarakat karena rasanya yang

lezat, nilai gizi yang tinggi dan mudah diperoleh. Menurut Prasetyo (2010)

pakcoy banyak mengandung karbohidrat, lemak nabati, protein, serat, dan

beberapa mineral seperti Kalsium (Ca), Besi (Fe), dan Magnesium (Mg). Selain

itu Pakcoy juga mengandung betakaroten kaya antioksidan yang diyakini mampu

mencegah: (1) radikal bebas, (2) kerusakan sel, dan (3) mencegah beberapa

penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Pakcoy juga diketahui

mengandung cukup banyak vitamin A dan C yang berperan penting dalam

memelihara kesehatan tubuh, kebugaran, dan fungsi penglihatan.

Budidaya pakcoy di Indonesia selama ini telah dilakukan dengan

menerapkan berbagai teknik pertanian modern. Penggunaan pupuk kimia masih

mendominasi praktik budidaya pakcoy di Indonesia. Sebagian besar petani

menggunakan pupuk sintetik buatan sebagai sumber unsur hara bagi tanaman.

Namun demikian, dengan meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat



tentang pentingnya gizi, kesehatan, dan kelestarian lingkungan maka penggunaan

pupuk alternatif dalam budidaya pakcoy semakin hari semakin berkembang.

Menurut Irsal Las dan Simarmata (2010) dalam Simarmata (2011),

ketergantungan pada pupuk sintetik telah menyebabkan terjadinya: (1)

ketidakseimbangan unsur hara tanah, (2) penurunan populasi jasad renik, dan (3)

rusaknya struktur tanah. Oleh karena itu penggunaan pupuk sintetik pada

budidaya pakcoy hendaknya dapat dikurangi dan terus didorong upaya

pemanfaatan pupuk alternatif dalam sistim budidaya. Salah satu sumber pupuk

alternatif yang berpotensi untuk mengganti atau mengurangi penggunaan pupuk

sintetik/buatan adalah pemanfaatan pupuk abu mineral hasil pembakaran biomasa.

Penambahan abu ke dalam tanah dalam jumlah yang memadai diharapkan

akan mampu memperbaiki sifat kimia tanah seperti meningkatnya: (1) unsur hara

tanaman, (2) kejenuhan basa, dan (3) KTK tanah. Selain itu, terdapatnya substrat

organik di dalam pupuk abu mineral diharapkan akan dapat merangsang akivitas

mikroorganisme di dalam tanah khususnya mikroorganisme-mikroorganisme

saprofit yang bermanfaat. Dalam penelitian ini, material abu sisa pembakaran

biomassa selanjutnya akan disebut dengan pupuk abu mineral.

Pemanfaatan pupuk abu mineral pada budidaya pakcoy berpotensi

memberikan manfaat ganda, yaitu sebagai alternatif penyediaan bahan pupuk dan

dapat sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Menurut Umeda

(2009) dan Wijaya, dkk., (2012) pupuk abu mineral mengandung unsur hara

esensial seperti N, P, K, Na, Ca, dan Mg dan beberapa unsur hara mikro lainnya

seperti Zn, Mn, dan Cu, serta kaya akan silica. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki

oleh abu hasil pembakaran biomassa tersebut membuka peluang bagi

pemanfaatannya sebagai sumber pupuk bagi tanaman.

Pemanfaatan abu sebagai bahan pupuk untuk tanaman memiliki prospek

potensi yang cukup bagus di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh belum

termanfaatkannya abu secara efektif dan terbuangnya limbah abu tersebut secara

sia-sia sebagai pencemar ligkungan. Beberapa jenis abu yang dapat dimanfaatkan

sebagai sumber pupuk diantaranya adalah: (1) abu sekam padi, (2) abu limbah

biomassa industri tahu, (3) abu cangkang kelapa sawit, (4) abu kayu, (5) abu



serbuk gergaji, dan (6) abu sampah kota. Sentuhan inovasi terhadap

pengembangan pupuk abu mineral ke depan diharapkan akan dapat menghasilkan

produk kemasan pupuk abu yang berkualitas sebagai sumber pupuk alternatif

pengganti pupuk sintetik.

Salah satu unsur hara potensial yang terkandung pada pupuk abu mineral

adalah unsur hara Kalium. Unsur ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar.

Kalium berperan penting pada tanaman dalam meningkatkan: (1) daya tahan

tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, (2) ketahanan tegakan tanaman

terhadap terpaan angin, (3) dan ketahanan tanaman terhadap gangguan gulma.

Selain itu ketersediaan kalium dalam jumlah cukup di dalam tanah juga penting

dalam memfasilitasi penyerapan unsur hara lain seperti unsur N, P, dan S.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dipandang perlu untuk dilakukan

penelitian berjudul Pengaruh Pemberian Berbagai Pupuk Abu Mineral terhadap

Pertumbuhan, Hasil dan Serapan K pada Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L).

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) karakteristik abu, (2)

pengaruh pemberian berbagai pupuk abu mineral (sekam padi, limbah biomassa

industry tahu, cangkang kelapa sawit, kayu, serbuk gergaji, dan sampah kota)

terhadap pertumbuhan, hasil, dan serapan K pada Tanaman Pakcoy, dan (3) jenis

abu terbaik yang direkomendasikan.

1.3. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai: (1) informasi bagi para peneliti

selanjutnya, (2) upaya pemanfaatan limbah abu sebagai sumber bahan pupuk

alternatif, dan (3) sebagai upaya meminimalisir limbah pencemar lingkungan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi petani

dalam melakukan pemupukan tanaman Pakcoy menggunakan limbah abu hasil

pembakaran biomassa.



1.4. Hipotesis

Diduga pemberian pupuk abu mineral yang berbeda (sebagai sumber pupuk

alternatif) akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan, hasil,

dan serapan K pada tanaman Pakcoy.



BAB II. TINJAUAN PUSATAKA

2.1. Tanaman Pakcoy

2.1.1. Klasifikasi tanaman sawi pakcoy

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Rhoeadales

Famili : Brassicaceae

Genus : Brassica

Spesies : Brassica rapa L.

2.1.2. Morfologi dan Syarat Tumbuh Tanaman Pakcoy

Tanaman Pakcoy merupakan tumbuhan dari marga Brassica yang

memiliki sistem perakaran berbentuk akar tunggang (radix primaria) dengan

cabang-cabang akar yang berbentuk bulat panjang (silindris) menyebar. Akar-

akar ini berfungsi sebagai media untuk menyerap unsur hara dalam tanah serta

menguatkan berdirinya batang tanaman pada media tanam. Pada bagian batang

tersusun ruas-ruas pendek dan tebal yang berfungsi sebagai alat pembentuk dan

penopang daun. Daun Pakcoy berfungsi sebagai media untuk menangkap dan

menyerap sinar matahari yang diperlukan untuk pelaksanaan fotosintesa

(Sabki, 2013).

Pakcoy mengalami fase pertumbuhan vegetatif dan generatif dalam

melengkapi siklus hidupnya. Pertumbuhan  vegetatif pakcoy meliputi

perkembangan: (1) akar, (2) daun, dan (3) batang, hingga (4) Pakcoy siap

dipanen pada umur kurang lebih 30 hari setelah tanam (Caturini, 2010). Untuk

pertumbuhan generatif pakcoy dimulai dari awal terbentuknya primodia bunga

hingga terbentuknya biji siap panen (Ramadhan, 2010). Rata-rata pakcoy pada

umumnya berumur antara 30-35 hari sampai siap dipanen.



Pakcoy merupakan tanaman sayuran asal iklim sub-tropis, yang

memiliki kemampuan beradaptasi tinggi pada iklim tropis. Tanaman pakcoy

dapat tumbuh dengan baik di tempat yang berhawa dingin maupun panas

sehingga dapat dibudidayakan di dataran tinggi maupun rendah. Pada

umumnya pakcoy ditanam di kawasan dataran rendah (5-200 mdpl) namun

tidak jarang ditemukan di kawasan dataran tinggi hingga 500 mdpl (Sabki,

2013). Tanaman pakcoy tahan terhadap air hujan sehingga dapat ditanam

sepanjang tahun. Pada musim kemarau penyiraman secara teratur perlu

dilakukan untuk menjamin pertumbuan dan hasil pakcoy yang optimal.

2.1.3. Produksi dan Manfaat Tanaman Pakcoy

Permintaan pakcoy dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring

dengan meningkatnya populasi penduduk dan pemahaman yang lebih baik

tentang manfaat mengkonsumsi pakcoy bagi kesehatan. Menurut  Badan Pusat

Statistik (2016) produksi tanaman sawi di Indonesia pada tahun 2015 mencapai

total 600.188 ton. Tanaman sawi umumnya dimanfaatkan untuk dikonsumsi

secara segar atau secara langsung maupun sebagai bahan campuran tambahan

dalam berbagai kuliner. Beberapa jenis tanaman Sawi yang banyak ditemukan

di pasar di antaranya adalah adalah Sawi Putih, Sawi Hijau, Sawi Jepun, dan

Sawi Huma atau yang lebih dikenal dengan istilah pakcoy (Perwitasari, dkk.,

2012). Pakcoy mengandung berbagai vitamin (A, B, B2, B3, dan C), mineral

(kalium, fosfor, tembaga, magnesium, dan zat besi), dan kaya akan kandungan

lemak, protein, dan karbohidrat yang penting untuk memelihara kesehatan dan

kebugaran badan. Dengan kandungannya tersebut tanaman pakcoy

direkomendasikan sebagai sayuran yang berkhasiat untuk: (1) mencegah

kanker, hipertensi, dan penyakit jantung, (2) memelihara kesehatan sistim

pencernaan, (3) mencegah dan mengobati penyakit velagra, dan (4)

menghindarkan ibu hamil dari anemia (Fahrudin, 2009).



2.2. Pertanian Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan adalah suatu cara bertani yang mengintegrasikan

aspek teknik, sosial ekonomi, dan lingkugan secara menyeluruh menjadi satu

kesatuan sistem sehingga usaha tani yang dilakukan diharapkan dapat dilakukan

secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama dengan hasil yang tinggi

(Rohmad, 2011). Tanah merupakan faktor penting bagi terlaksananya usaha tani

yang menguntungkan dan oleh sebab itu tanah perlu dikelola dengan baik agar

dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Diantara upaya-upaya

pengelolaan tanah yang dapat dikategorikan sebagai pertanian berkelanjutan

adalah: (1) meminimalisasi pengolahan tanah, (2) melakukan pergiliran tanaman,

dan (3) memanfaatkan limbah hasil pertanian seperti: pupuk kandang, pupuk

hijau, kompos, dan limbah abu sebagai bahan pupuk atau material pembenah

tanah. Tindakan-tindakan tersebut diyakini akan dapat meningkatkan

produktivitas lahan dan hasil pertanian secara berkelanjutan serta

mempertahankan tingkat kesuburan, kesehatan, dan kualitas tanah/lahan.

Konsep pertanian berkelanjutan ditujukan untuk menjamin kualitas lahan

agar tetap produktif dalam jangka waktu yang lama dengan menerapkan upaya

konservasi dan rehabilitasi terhadap lahan yang terdegradasi. Kebijakan

pembangunan pertanian dewasa ini lebih banyak terfokus kepada usaha yang

mendatangkan keuntungan ekonomi jangka pendek dan mengabaikan aspek yang

berorientasi pada keuntungan jangka panjang. Oleh sebab itu mengembangkan

pertanian berkelanjutan merupakan suatu keharusan jika kita ingin menjadi

pewaris yang baik dan visioner bagi generasi-generasi di masa datang.

Pembangunan pertanian berkelanjutan mensyaratkan perlunya: (1) pemenuhan

kebutuhan (aspek ekonomi), (2) keadilan antar generasi (aspek sosial), dan (3)

pelestarian daya dukung lingkungan/lahan (aspek lingkungan). Oleh sebab itu

perlu dibangun keselarasan antara pemenuhan kebutuhan masa kini dan

pelestarian sumberdaya lahan untuk masa depan. Pembangunan pertanian yang

dilaksanakan pada masa kini belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip

berkelanjutan dan keseimbangan, sehingga dalam pelaksanaannya banyak



menghasilkan kerusakan/degradasi lahan yang mengganggu keberlanjutan

pembangunan ekonomi dan sosial (Andriawan, 2010).

2.3. Media Tanam

Menurut Agoes (1994), media tanam merupakan wadah yang berfungsi

sebagai tempat tumbuh tanaman, melekatnya akar, dan juga sebagai penyedia hara

bagi tanaman. Media tanam yang baik bagi pertumbuhan tanaman adalah media

yang mampu menyediakan unsur hara secara cukup dan mampu menahan

ketersediaan air di dalamnya. Oleh sebab itu media tanam seyogyanya

dikondisikan dengan kebutuhan tanaman, karena setiap jenis media tanam

mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tanaman.

Salah satu media tanam yang akhir–akhir ini mendapatkan perhatian serius

adalah kajian tentang pemanfaatan tanah yang ditambah dengan abu hasil

pembakaran biomassa. Menurut Ashari (2000) pertumbuhan tanaman dipengaruhi

oleh faktor genetik dan faktor eksternal atau lingkungan tumbuh. Lingkungan

tumbuh dimaksud yaitu faktor internal atau genetik dan faktor eksternal atau

lingkungan tumbuh. Lingkungan tumbuh dapat berupa media tanah yang telah

dicampur dengan beberapa limbah abu. Media tanam yang baik adalah media

yang mampu menyediakan air dan unsur hara dalam jumlah optimal bagi

pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat dipenuhi oleh ketersediaan tanah yang

memiliki: (1) tata udara dan air yang baik, (2) mempunyai agregat mantap, dan (3)

memiliki kemampuan menahan air yang baik dan (4) ruang pori yang seimbang

untuk pertumbuhan perakaran yang baik.

2.4. Pupuk dan Pemupukan

Pemupukan adalah proses penambahan bahan pupuk ke tanah agar tanah

menjadi lebih subur (Hardjowigeno, 2003). Pemupukan dimaksudkan untuk

meningkatkan kesuburan tanah, sehingga tanah mampu menyediakan unsur hara

yang dibutuhkan tanaman untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara maksimal.

Selain itu pemupukan dimaksudkan untuk meningkatkan kesuburan dan kualitas

tanah (Yuwono, 2010). Berbagai faktor dapat mempengaruhi keefektifan

pemupukan. Di antara faktor-faktor tersebut adalah: (1) cara aplikasi pupuk, (2)



waktu pemberian, (3) kondisi tanah, (4) dosis pupuk, dan (5) jenis pupuk yang

digunakan (Meyovy, 2011).

Penggunaan pupuk kimia yang berkonsentrasi tinggi, dengan dosis yang

tinggi dalam kurun waktu yang panjang secara nyata telah menyebabkan

terjadinya kemerosotan kesuburan tanah yang diindikasikan oleh: (1) terjadinya

ketimpangan hara atau kekurangan hara lain, (2) berkurangnya kandungan bahan

organik di dalam tanah, dan (3) menurunnya kualitas tanah secara fisik, kimia

maupun biologi.

Pemupukan menggunakan limbah pertanian dan limbah hasil aktivitas

manusia lainnya ataupun perkotaan, akhir-akhir ini mulai banyak mendapat

perhatian. Hal ini disebabkan oleh dihasilkannya limbah dalam jumlah banyak

setiap harinya dan kemudahan dalam memperoleh material limbah tersebut.

Limbah abu mulai mendapat perhatian ketika diketahui bahwa limbah tersebut

mengandung silika cukup tinggi (87-97%) dan oleh kandungan unsur-unsur lain

seperti N, P, dan K. pemberian abu ke dalam tanah dengan kandungan unsur hara

yang ada di dalamnya tersebut diyakini akan berpengaruh nyata terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman. Praktik pemupukan menggunakan abu sudah

mulai diterapkan oleh sebagian kecil petani, namun sebgaian besar petani masih

banyak bergantung pada penggunaan pupuk buatan atau sintetik (Martanto, 2001).

2.5. Penyediaan Kalium Tanaman

Kalium merupakan salah satu unsur hara pokok esensial bagi tanaman.

Sumber utama unsur hara kalium (K) dalam tanah adalah batuan atau mineral

tanah. Banyaknya K yang dapat terlarut dalam tanah pada suatu nilai pH tertentu,

sangat ditentukan oleh macam dan jenis mineral yang terdapat di dalam tanah.

Tanaman yang ditumbuhkan pada tanah yang terbentuk dari bahan kaya K

(misalnya mika dan k-feldspar) umumnya akan terhindar dari masalah kekahatan

K. Namun demikian jika tanah tersebut telah diusahakan secara intensif dalam

waktu yang lama dan tidak mendapatkan pemupukan kalium secara memadai,

maka pada tanah tersebut terjadi kekahatan K. Hal ini disebabkan oleh



berkurangnya ketersediaan K dalam tanah dan laju pelepasan K dari bahan induk

tanah jauh lebih rendah daripada laju serapan K oleh tanaman (Priyono, 2005).

Meskipun kalium umumnya terdapat dalam jumlah melimpah di dalam

tanah, namun ketersediaan kalium bagi tanaman umumnya sangat kecil

dibandingkan jumlah total K yang ada di dalam tanah. Menurut Buckman dan

Brady (1982) golongan kalium yang mudah tersedia jumlahnya hanya sekitar 1-

2% dari keseluruhan jumlah unsur K yang ada di dalam tanah mineral. Kalium

tersedia umumnya terdapat dalam bentuk: (1) kalium yang terlarut dalam tanah

dan (2) kalium dapat tertukar yang terabsorbsi pada permukaan koloid tanah.

Kalium larutan tanah lebih mudah diserap oleh tanaman, namun fraksi kalium ini

banyak mengalami kehilangan dari dalam tanah oleh proses perlindian.

Kalium dalam tanah berperan penting untuk perkembangan klorofil.

Tanaman yang menderita kekurangan kalium, biasanya menunjukkan gejala

mengering dan berwarna kuning coklat, serta gejala khlorotik tidak teratur pada

permukaan daun. Akibat kerusakan semacam ini fotosintesa tanaman akan sangat

terganggu dan bahkan dapat terhenti sama sekali (Soegiman, 1982).

Kadar K-tertukar tanah biasanya sekitar 0,5-0,6% dari total K tanah. K-

larutan tanah dan K-tertukar merupakan K- tersedia tanah. Ketersediaan K sangat

ditentukan oleh reaksi tanah dan status kejenuhan basa (KB). Nilai pH dan KB

rendah biasanya diasosiasikan dengan ketersediaan K rendah. Nilai kritis K adalah

0,10 me/100 gram tanah atau setara dengan 3,9 mg/100 gram atau sekitar 2-3%

dari jumlah basa-basa tertukar dalam tanah (Hanafiah, 2013).

2.6. Serapan K pada Tanaman

Hara esensial sangat diperlukan tanaman untuk menyelesaikan siklus

hidupnya. Bila unsur tersebut tidak ada, maka pertumbuhan tanaman akan

terhambat dan akan tumbuh dengan normal jika unsur tersebut ditambahkan

secara optimal. Hambatan pertumbuhan ini memberikan dambak seperti tanda

kahat (defisiensi) yang khas, layu dan akan menyebabkan kematian. Unsur yang

termasuk hara esensial berjumlah 16 unsur, dan terletak pada sistem periodik

unsur pada garis Argon (Ar) yaitu garis yang menghubungkan Ar dengan C. Oleh



karena itu ketersediaan hara bagi tanaman sangat berperan pada pertumbuhan dan

perkembangan tanaman.

Serapan hara adalah jumlah hara yang masuk ke dalam jaringan tanaman

dan diketahui jumlahnya berdasarkan hasil analisis jaringan tanaman. Unsur hara

K merupakan salah satu unsur hara makro yang berperan dalam pertumbuhan

tanaman misalnya pada tanaman sawi. Sawi merupakan tanaman C3 yang

memiliki karakteristik kebutuhan unsur hara yang berbeda dibandingkan dengan

tanaman C4 atau Crassulasean Acid Metabolism (CAM). Menurut Kaufman

et.al., (1989), efisiensi tanaman C3 terhadap unsur hara cukup rendah sehingga

membutuhkan unsur hara lebih banyak. Unsur hara K merupakan komponen

penyusun klorofil. Tanaman yang kekurangan unsur hara tersebut menunjukkan

gejala klorosis pada daun, yang menyebabkan rendahnya fotosintesis, karena

klorofil yang dimanfaatkan untuk menyerap energi sinar yang menghasilkan

energi dalam bentuk ATP dan NADP untuk mereduksi CO2, selain itu toleransi

yang rendah terhadap ion yang tidak esensial seperti timbal, kadmium, perak,

aluminium, raksa, timah, dan sebagainya dapat meracun bagi tanaman.

2.7. Limbah Abu Sebagai Pupuk Alternatif

Mengingat pupuk abu mineral mengandung unsur hara esensial seperti N,

P, K, Na, Ca, dan Mg dan beberapa unsur hara mikro lainnya Zn, Mn, dan Cu,

serta kaya akan silika maka terbuka peluang yang cukup besar untuk

memanfaatkan abu sisa pembakaran biomassa tersebut sebagai sumber pupuk bagi

tanaman dan pH abu yang juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kadar pH

tanah (Umeda, 2009, Wijaya, dkk, 2012). Pemanfaatan pupuk abu mineral pada

tanaman berpotensi memberikan manfaat ganda, yaitu: (1) sebagai alternatif

penyediaan  bahan pupuk, dan (2) sebagai upaya mengurangi pencemaran

lingkungan.

Beberapa limbah abu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk

mineral di antaranya adalah: (1) sekam padi, (2) limbah biomassa industri tahu,

(3) cangkang kelapa sawit, (4) kayu, (5) serbuk gergaji, dan (6) sampah kota.

Masing-masing memiliki kandungan kalium (K) yang berbeda-beda.



2.8. Pemupukan Menggunakan Abu

Sigit (1984), pada hasil penelitiannya mengatakan bahwa abu sekam padi

mengandung sejumlah unsur hara dengan komposisi sebagai berikut: 0,15%

nitrogen, 0,16% fosfor, 1,85% kalium 0,49 kalsium, 1,05% C-organik, dan 68,7%

SiO2. Mengingat besarnya unsur-unsur yang dikandung abu sekam padi, maka

perlu sekali pemanfaatannya kembali di sektor pertanian. Hasil penelitian Djalil et

al., (2004), abu jerami padi merupakan pupuk organik yang secara alamiah mudah

didapatkan terutama sekali di daerah lahan yang ada pertanaman padi.

Menurut Lahuddin (2000) pemupukan menggunakan abu cangkang kelapa

sawit bersifat ekonomis, dengan kata lain abu janjang kelapa sawit dapat

mensubstitusikan  unsur hara kalium. Irianto (2009) menambahkan bahwa

pemberian abu cangkang kelapa sawit dapat meningkatkan bobot kering tanaman,

jumlah buah per tanaman, bobot per buah dan bobot per tanaman pada tanaman

mentimun. Sedangkan menurut Sari (2011) pemberian dosis abu janjang kelapa

sawit yang terbaik pada beberapa varietas tanaman kedelai adalah 900kg/ha.



BAB III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

eksperimental dengan percobaan pot di rumah kaca.

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Percobaan dilakukan di rumah plastik di desa Dasan Geres Selatan,

kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat pada bulan Juli 2016 sampai bulan

Agustus 2016. Analisis pertumbuhan dan hasil tanaman dilakukan di

Laboratorium Produksi Tanaman dan Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas

Pertanian Universitas Mataram.

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1. Alat-alat Penelitian

Alat - alat yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah: polybag,

cepang, penggaris, alat tulis menulis,  karung, cangkul,  kantong plastik,

kertas lebel, dan alat-alat yang digunakan dalam analisis di Laboratorium

seperti timbangan analitik, tabung reaksi, pipet tetes, ayakan, dan alat

destruksi.

3.2.2. Bahan-bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman

Pakcoy, sampel abu hasil pembakaran: sekam padi, limbah industri tahu,

cangkang kelapa sawit, kayu, serbuk gergaji, dan sampah kota, serta bahan-

bahan yang digunakan dalam analisis laboratorium seperti HCL, H2SO4,

H2O2 dan aquades.



3.3. Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan sebagai berikut:

A0 : Kontrol (tanpa penambahan abu)

A1: Abu hasil pembakaran sekam padi 0,25 kg / pot

A2: Abu limbah energi biomassa pada industri tahu 0,25 kg / pot

A3: Abu hasil pembakaran cangkang kelapa sawit 0,25 kg /pot

A4: Abu hasil pembakaran kayu 0,25 kg / pot

A5: Abu hasil pembakaran serbuk gergaji 0,25 kg / pot

A6: Abu hasil pembakaran sampah kota 0,25 kg / pot

Masing–masing perlakuan diulang 4 kali sehingga diperoleh sebanyak 28

unit pot percobaan.

3.4. Pelaksanaan Percobaan

3.4.1.Pembuatan Rumah Plastik

Pembuatan rumah plastik dilaksanakan dari bulan Februari hingga

Maret 2016, di Desa Dasan Geres Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten

Lombok Barat yang digunakan sebagai tempat penelitian. Pembuatan rumah

plastik dilakukan dengan mengguanakan bambu sebagai tiang penyangganya

dan plastik bening sebagai atap serta dindingnya.

3.4.2. Persiapan Tanah

Sampel tanah yang digunakan dalam percobaan ini adalah ordo entisol

diambil di lahan kering ladang milik petani di dusun Gerebegan, desa

Jembatan Gantung, kecamatan Lembar, kabupaten Lombok Barat, NTB.

Sampel tanah diambil secara komposit, dikering-anginkan, kemudian diayak

menggunakan ayakan bermata saring 4 mm untuk keperluan persiapan

medium tanam.

3.4.3. Persiapan Abu

Sampel abu dalam penelitian ini diambil dari beberapa industri yang

menghasilkan limbah abu hasil pembakaran biomassa. Abu sekam padi



diambil di desa Beririjarak, kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur.

Abu limbah biomassa industri tahu diambil di industi kerajinan tahu di

lingkungan Kekalik, kecamatan Ampenan, kota Mataram. Abu cangkang

kelapa sawit dan kayu diambil dari desa Sakra, kabupaten Lombok Timur.

Abu serbuk gergaji diambil dari desa Sekarteja, kecamatan Sekarteja,

kabupaten Lombok Timur. Sedangkan abu sampah kota diambil dari tungku

pembakaran sampah kota di Pondok Pesantren Haramaen, desa Lembuak,

kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat.

3.4.4. Persemaian

Persemaian tanaman pakcoy dilakukan menggunakan bak plastik yang

diisi dengan campuran tanah dan sekam padi dengan perbandingan 2:1.

Media tersebut kemudian diairi untuk menjaga kelembaban media pada

kisaran lengas kapasitas lapang. Tanaman dalam persemaian dipelihara

selama 10 hari sebelum ditanam.

3.4.5. Persiapan Media Tanam

Media tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel

tanah Entisol sebanyak 4,75 kg yang ditempatkan pada polybag. Masing-

masing media tersebut ditambahkan dengan abu sebanyak 0,25 kg sesuai

dengan perlakuan. Setiap abu yang ditambahkan dicampur dengan media

tanah hingga homogen. Media tanam tersebut selanjutnya diinkubasi selama

20 hari sebelum penanaman.

3.4.6. Penanaman

Tanaman pakcoy yang telah berumur 10 hari ditanam pada media

tanam yang telah disiapkan. Masing-masing media tanam ditanami dengan

dua bibit pakcoy yang sehat.



3.4.7. Pemeliharaan Tanaman

3.4.7.1. Penyulaman dan Penyiangan

Penyulaman dilakukan pada beberapa tanaman pakcoy yang

mati atau tumbuh tidak sehat dengan cara diganti dengan cadangan

bibit pakcoy. Penyiangan dilakukan setiap 3 hari terhadap gulma yang

tumbuh pada media tanam dan dilakukan dengan cara mencabutnya

secara manual pada usia sedini mungkin.

3.4.7.2. Penyiraman

Penyiraman dilakukan secara teratur pada pagi dan sore hari

untuk menjaga tanaman pakcoy agar tidak kekurangan air.

Penyiraman dilakukan hingga kisaran lengas kapasitas lapang.

3.4.7.3. Pengendalian hama dan penyakit

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan menggunakan

larutan pestisida alami yang terbuat dari ekstrak daun sirsak.

Pengendalin dilakukan saat terjadi serangan oleh hama ulat pada umur

tanaman 10 hari setelah tanam.

3.4.7.4. Pemanenan

Panen dilakukan setelah tanaman pakcoy berumur 25 hari

setelah tanam (HST) dengan cara dicabut beserta akarnya. Tanaman

pakcoy siap panen diindikasikan oleh adanya daun bawah yang mulai

menguning.

3.5. Parameter dan Cara Pengamatan

Parameter yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari parameter Abu

(Tabel 1), pertumbuhan (Tabel 2) dan parameter hasil tanaman (Tabel 3).



Tabel 1. Parameter Abu
Limbah Abu

No. Parameter Satuan Metode

1. Kandungan K % Destruksi

2. Berat Volume (BV) g/cm3 Timbang

3 Ph Pengukuran

Tabel 2. Parameter dan Metode Analisis Pertumbuhan Tanaman
Pertumbuhan Tanaman

No. Parameter Satuan Metode Waktu

1. Tinggi tanaman Cm Pengukuran
dengan
penggaris

Setiap 7 hari
sekali

2. Jumlah daun Helai Pengamatan Setiap 7 hari
sekali

Tabel 3. Parameter dan Metode Analisis Hasil Tanaman

Hasil Tanaman

No. Parameter Satuan Metode

1. Berat berangkasan basah gram Gravimetri

2. Berat berangkasan kering gram Gravimetri

3. Serapan K ppm AAS

3.6. Analisis Data

Data hasil percobaan dianalisis menggunakan Analysis of Varians (Anova)

pada taraf nyata 0,05 dan diuji lanjut menggunakan BNJ 5%. Serapan K dihitung

menggunakan rumus: Serapan = kadar hara (ppm) x bobot kering.



BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian berjudul “Pengaruh Pemberian Berbagai Pupuk Abu Mineral

terhadap Pertumbuhan, Hasil dan Serapan K pada Tanaman Pakcoy (Brassica

rapa L).” telah dilakukan di Rumah Kaca menggunakan percobaan polybag. Hasil

yang diperoleh disajikan dalam pokok-pokok bahasan sebagai berikut: (1)

kandungan pupuk abu, (2) pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy, dan (3)

serapan K pada tanaman pakcoy.

4.1. Kandungan Pupuk Abu

Abu yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari abu sekam padi,

Limbah biomassa industri tahu, cangkang kelapa sawit, kayu, serbuk gergaji dan

sampah kota. Berbagai jenis abu tersebut diambil dari beberapa industri dan

instalasi yang melakukan proses pembakaran menggunakan energi biomassa yang

ada di pulau Lombok, NTB. Sebelum percobaan material abu yang digunakan

dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui kandungan K, berat volume, dan pH

abu. Data  hasil analisis material abu yang diperoleh disajikan pada Tabel 1

dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Analisis Beberapa Karakteristik Sifat Pupuk Abu

No Perlakuan
Kalium

(%)
Berat Volume

(g/cm3) pH

1 A1 (Sekam Padi) 4,48 0,312 9,5
2 A2 (Limbah Biomassa Industri

Tahu)
1,30 0,239 9,6

3 A3 (Cangkang Kelapa Sawit) 1,08 0,728 9,9
4 A4 (Kayu) 3,45 0,836 10,5
5 A5 (Serbuk Gergaji) 3,84 0,863 10,2
6 A6 (Sampah Kota) 1,48 0,898 10,1



4.1.1. Kandungan Kalium Abu

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kandungan K pada material

abu berkisar antara 1,08% - 4,48%. Abu sekam padi memiliki konsentrasi

kalium tertinggi yaitu 4,48%, selanjutnya diikuti oleh abu serbuk gergaji

3,84%, abu kayu 3,45%, abu sampah kota 1,48%, abu limbah biomassa

industri tahu 1,30%, dan abu cangkang kelapa sawit 1,08%. Kandungan K

yang diperoleh tersebut terdapat pada kisaran kandungan abu yang ditemukan

oleh Houston (1972) dan Yoeswono dkk., (2007) yaitu sebesar 0,85% - 50%.

Data di atas menunjukkan bahwa abu sekam padi memiliki kandungan

K yang tertinggi di antara abu lainnya, hal ini diduga karena bahan dasar dari

abu tersebut memiliki kandungan hara yang tinggi. Hal ini didukung oleh

Susanti (1994) yang menyatakan bahwa sekam padi ini merupakan salah satu

sumber bahan organik yang memiliki kandungan hara tinggi baik unsur hara

makro maupun mikro yang mudah tersedia, sedangkan pada abu abu

cangkang kelapa sawit diperoleh kandungan K yang paling rendah, hal ini

disebabkan karena temperatur pada proses pembakaran abu tersebut sangat

tinggi, mengingat abu ini diperoleh dari industri pembakaran tembakau yang

memerlukan suhu tinggi dan waktu yang lama pada prosesnya. Menurut

Chien et al., (2011), pembakaran biomassa cangkang kelapa sawit pada

temperatur yang tinggi berpotensi terjadinya penguapan pada bahan organik,

sehingga kandungan K yang terdapat dalam abu tersebut menjadi berkurang.

Selanjutnya, nilai K yang rendah pada material abu tersebut akan berdampak

pada rendahnya pertumbuhan, hasil dan serapan K pada tanaman pakcoy.

Jika dibandingkan dengan data beberapa penelitian sebelumnya

tampak jelas bahwa kandungan kalium abu yang diteliti terdapat pada kisaran

kandungan K pada kategori rendah dengan kisaran nilai K antara 1,08-4,48%.

Anonim (2014) melaporkan kandungan kalium pada abu sekam padi sebesar

1,80% dan abu kayu sebesar 6%-12%. Peneliti-peneliti lainnya melaporkan

kandungan kalium yang beragam menurut jenis abu. Sebagai contoh  Bangka

(2010) melaporkan kandungan kalium pada abu cangkang sawit sebesar 30-

40%, sedangkan Yoeswono, dkk., (2007) dan Kitikun et. al., (2010)



melaporkan kandungan K pada cangkang kelapa sawit sebesar 30-50%.

Terdapatnya kandungan K pada abu hasil pembakaran biomassa menciptakan

peluang bagi pemanfaatan material abu tersebut sebagai sumber pupuk K bagi

tanaman.

4.1.2. Berat Volume

Pada Tabel 4 diperoleh nilai BV material abu yaitu pada abu sampah

kota, abu serbuk gergaji dan abu kayu tergolong dalam nilai BV tinggi, abu

cangkang kelapa sawit tergolong dalam nilai BV sedang, sedangkan abu

sekam padi dan abu limbah tahu tergolong dalam nilai BV rendah.

Perbedaan BV tersebut berpotensi menghasilkan efek yang berbeda terhadap

pertumbuhan, hasil, dan serapan K pada pakcoy.

Data di atas menunjukkan bahwa BV pada abu sekam padi dan

limbah tahu memiliki nilai yang paling baik di antara abu lainnya. Hal ini

diduga karena material abu tersebut memiliki struktur remah. Menurut

Susanti (1994) secara fisik abu sekam padi memiliki struktur remah dan

kepadatan yang rendah sehingga dapat membantu memperbaiki sifat fisik

tanah yang berstekstur liat dan kekurangan unsur organik. Selain itu abu

sekam padi dapat memperbaiki porositas tanah sehingga tanah memiliki

aerasi lebih baik dan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan

akar tanaman terutama untuk tanaman yang memiliki perakaran yang

dangkal dan lunak. Pendapat ini didukung oleh Islami dan Utomo (1995)

yang mengatakan bahwa berat volume tanah mempengaruhi struktur dan

porositas tanah yang berdampak pada baik atau buruknya kondisi aerase dan

drainase pada tanah tersebut. Kondisi aerase dan drainase (sirkulasi air dan

udara) yang seimbang diharapkan akan mampu meningkatkan laju

metabolisme organisme di dalam tanah yang pada akhirnya akan berdampak

pada terjadinya pertumbuhan yang lebih baik, hasil yang lebih tinggi, dan

penyerapan unsur hara yang lebih optimal oleh tanaman.



4.1.3. pH Abu

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai pH berbagai pupuk abu

berkisar antara 9–10 yang termasuk ke dalam kategori pH basa. Nilai pH

tertinggi diperoleh pada abu kayu yaitu sebesar 10,5, sedangkan nilai pH

terendah 9,5 diperoleh pada abu sekam Padi. Hasil data tersebut

mengindikasikan pH yang dimiliki oleh berbagai material abu tergolong pada

kisaran pH basa.

Pada umumnya tanah-tanah pertanian di NTB memiliki kisaran pH

asam yaitu 5,6-6,5 (Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005).

Oleh karena itu, pemberian material abu dengan pH tinggi ke dalam tanah

diharapkan dapat meningkatkan pH tanah masam kearah pH yang lebih

netral. kenaikan nilai pH ini diduga akan berdampak baik terhadap

ketersediaan unsur hara. Menurut Anonim (2009) pH dengan kategori basa

cenderung membantu dalam menyediakan unsur hara utamanya pada tanah-

tanah yang memiliki pH asam yang nantinya pH tanah tersebut menjadi

netral. Oleh karena itu, dengan meningkatnya nilai pH masam kearah pH

netral ini diharapkan akan berdampak baik terhadap proses penyediaan unsur

hara dan proses-proses kimia dan biokimia di dalam tanah.

pH tanah berperan dalam membantu penyediaan unsur hara selama

masa pertumbuhan vegetatif tanaman pakcoy, misalnya unsur hara K yang

dibutuhkan tanaman dalam jumlah tertentu untuk tumbuh, berkembang dan

bertahan dari serangan penyakit. Dalam hal ini kondisi pH tanah netral akan

mampu menyediakan unsur hara bagi tanaman. Hal ini didukung oleh

pendapat Setiawati, W., (2007) yang menyatakan bahwa tanaman pakcoy

akan tumbuh optimal pada kisaran tanah yang memiliki pH 6,5-7,5 (pH

netral). Oleh karena itu pH menjadi salah satu faktor penting untuk

mendapatkan pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy yang tinggi.



4.2. Masa Vegetatif  Tanaman Pakcoy

Pemberian pupuk abu mineral memberikan pengaruh terhadap masa

vegetatif tanaman pakcoy. Mengingat tingkat pertumbuhan suatu tanaman sangat

berpengaruh terhadap hasil, produksi, dan kualitas tanaman, maka dalam

penelitian ini telah dilakukan pengamatan tinggi dan jumlah daun tanaman pakcoy

untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan dan

perkembangan tanaman. Berikut adalah uraian tentang hasil pengamatan terhadap

kedua parameter pertumbuhan tersebut.

4.2.1. Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman merupakan salah satu indikator pertumbuhan tanaman.

Tinggi tanaman diukur untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian

abu yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman. Hasil pengamatan tinggi

tanaman dan analisisnya secara lengkap disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Tinggi Tanaman Pakcoy

No Perlakuan
Tinggi tanaman (cm)

7 HST 14 HST 21 HST
1 A0 (control) 5,40 10,27 bc 13,3 c
2 A1 (Sekam Padi) 5,30 9,6 c 13,4 bc
3 A2 (Limbah Tahu) 5,97 11,7 a 15,8 a
4 A3 (Cangkang Kelapa Sawit) 5,93 10,9 ab 14,2 b
5 A4 (Kayu) 5,37 8,2 d 10,1 d
6 A5 (Serbuk Gergaji) 5,03 10,20 bc 12,5 c
7 A6 (Sampah Kota) 5,40 9,9 c 11,0 d

BNJ 5% NS 1,08 0,96

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan abu tidak

berbeda nyata terhadap tinggi tanaman pakcoy pada umur 7 hari setelah

tanam (HST). Hal ini tampaknya terjadi karena pada umur tersebut

tanaman pakcoy belum tumbuh secara normal, sehingga belum mampu

menyerap unsur hara secara optimal. Perbedaan tinggi tanaman baru

terlihat pada usia tanaman umur 14 HST dan 21 HST. Pada umur 14 HST

pemberian abu limbah tahu menghasilkan pertumbuhan pakcoy tertinggi



(11,7 cm) diikuti oleh perlakuan abu cangkang kelapa sawit (10,9 cm),

control (10,27 cm), abu serbuk gergaji (10,20 cm), abu sampah kota (9,9

cm), dan abu sekam padi (9,6 cm) serta terendah pada perlakuan abu kayu

(8,2 cm). Pada umur 21 HST pertumbuhan tinggi tanaman pakcoy relatif

konsisten dengan pertumbuhannya pada umur 14 HST, kecuali perlakuan

abu sekam padi yang menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih baik

pada usia maksimalnya.

Konsistensi urutan tersebut dari tertinggi hingga terendah berturut-

turut adalah sebagai berikut; perlakuan abu limbah tahu, abu cangkang

kelapa sawit, abu sekam padi, kontrol, abu serbuk gergaji, abu sampah

kota, dan abu kayu. Data tersebut tampak jelas bahwa penambahan abu

limbah tahu, sekam padi, dan cangkang kelapa sawit menghasilkan tinggi

tanaman yang lebih baik dari pada kontrol (perlakuan tanpa pupuk).

Sementara itu penambahan 3 abu lainnya yaitu abu serbuk gergaji, sampah

kota, dan kayu menghasilkan pertumbuhan tinggi tanaman di bawah

kontrol. Hasil ini konsisten dengan nilai BV dan pH abu yang diperoleh.

Hasil analisis BV pada berbagai abu diperoleh nilai BV pada

perlakuan abu limbah tahu memiliki nilai BV yang paling baik diantara

perlakuan lainnya. Ma’shum (2005) menyatakan bahwa tinggi rendahnya

BV tanah berpengaruh terhadap airase dan draenase tanah, yang secara

langsung dapat mempengaruhi kemampuan tanaman dalam menyerap air

dan unsur hara. Kondisi airase dan drainase yang baik cenderung

didapatkan dari nilai BV tanah yang rendah (1,0-1,2 g/cm3). Menurut

Annisa, dkk. (2004) kondisi aerasi dan drainase tanah yang baik akan

berpengaruh terhadap: (1) pertumbuhan akar, (2) pertumbuhan mikroba, (3)

menambah kecepatan dekomposisi bahan organik, dan (4) mempelancar

pengangkutan zat-zat hara dalam tanah ke akar tanaman. Penjelasan

tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa nilai BV tanah yang

rendah menyebabkan pertumbuhan tinggi tanaman pakcoy menjadi lebih

baik, karena kondisi airase dan drainase yang baik akan meningkatkan



kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara salah satunya unsur hara

K yang berpengaruh terhadap tinggi tanaman.

Selanjutnya pH pada abu limbah tahu, abu sekam padi dan abu

cangkang kelapa sawit diduga meningkatkan pH tanah dari agak masam

menjadi netral. Dalam hal ini, pH netral berperan dalam menyediakan

berbagai unsur hara. Hal ini didukung oleh pendapat Setiawati, W., (2007)

yang menyatakan bahwa ketersediaan unsur hara dipengaruhi oleh pH

tanah. Pada pemberian abu kayu, serbuk gergaji dan sampah kota

menunjukkan hasil yang lebih rendah dibanding kontrol. Hal ini diduga

karena ketiga perlakuan abu ini memiliki pH diatas 10 sehingga

mengakibatkan pH pada tanah menjadi agak basa. Menurut Jacob (2008)

tanah dengan pH basa pada umumnya memiliki keseimbangan unsur hara

yang kurang baik. Maka dari itu, ketersediaan unsur hara yang tidak

optimal akan menyebabkan pertumbuhan tamanan menjadi tidak

maksimal.

4.2.2. Jumlah Daun Tanaman

Jumlah daun tanaman merupakan salah satu indikator penting pada

fase vegetatif tanaman. Hasil pengamatan jumlah daun dan analisis

statistik dari penelitian ini disajikan pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Jumlah Daun Tanaman Pakcoy

No Perlakuan
Jumlah Daun (Helai)

7 HST 14 HST 21 HST
1 A0 (control) 5 5 8 a
2 A1 (Sekam Padi) 5 6 8 a
3 A2 (Limbah Tahu) 5 5 8 a
4 A3 (Cangkang Kelapa Sawit) 5 6 7 b
5 A4 (Kayu) 5 5 6 c
6 A5 (Serbuk Gergaji) 5 5 7 b
7 A6 (Sampah Kota) 5 6 6 c

BNJ 5% NS NS 0,38
Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa pada umur 7 dan 14 HST

perlakuan abu tidak berbeda terhadap jumlah daun tanaman pakcoy.

Perbedaan jumlah daun baru terjadi pada umur tanaman 21 HST.



Perlakuan abu sekam padi, limbah tahu, dan konrol menunjukkan

performa terbaik dibandingkan perlakuan abu lainnya. Penambahan abu

limbah tahu, sekam padi, dan kontrol menghasilkan jumlah daun tertinggi

yaitu sebanyak 8 helai daun, diikuti secara berturut-turut oleh perlakuan

abu cangkang kelapa sawit dan serbuk gergaji (7 helai), dan abu kayu serta

abu sampah kota sebanyak 6 helai daun.

Penambahan abu sekam padi dan limbah tahu umumnya tidak

menunjukkan hasil yang berbeda dibandingkan dengan kontrol pada

parameter jumlah daun, sementara itu perlakuan abu kayu, cangkang

kelapa sawit, serbuk gergaji, dan sampah kota memberikan hasil lebih

rendah dibanding kontrol. Beberapa abu yang memberikan hasil lebih

rendah dari pada kontrol diduga karena abu tersebut memiliki nilai pH dan

BV yang lebih tinggi dibandingkan abu lainnya. Nilai pH yang tinggi

(basa) cenderung menyebabkan ketersediaan unsur hara terganggu,

khususnya K yang mengakibatkan jumlah daun tanaman pakcoy menjadi

rendah. Hal ini didukung oleh Setiawati, W., (2007) yang menyatakan

bahwa pH tanah berpengaruh terhadap proses penyediaan unsur hara bagi

pertumbuhan tanaman, salah satunya jumlah daun. Selanjutnya nilai BV

yang tinggi diduga berpengaruh terhadap sifat fisik tanah. Menurut Susanti

(1994) nilai BV yang tinggi menyebabkan aerase dan darinase pada tanah

menjadi kurang optimal yang berdampak pada rendahnya jumlah daun

tanaman pakcoy. Hal ini akan berdampak pada rendahnya pertumbuhan

dan hasil tanaman pakcoy.

4.3. Analisis Hasil Tanaman Pakcoy

Analisis hasil panen Pakcoy dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh

perlakuan yang diterapkan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Analisis

hasil tanaman pakcoy yang diteliti meliputi parameter: (1) berat berangkasan

basah dan kering tanaman pakcoy (above ground) dan (2) berat berangkasan basah

dan kering akar tanaman pakcoy (below ground) (table 7). Pada penelitian ini tdak

ditemukan adanya pengaruh yang nyata dari penambahan abu pada tanah terhadap



pertumbuhan tanaman bawah tanah (underground growth). Tampaknya faktor

genetik tanaman lebih dominan dibanding faktor lingkungan yang diujikan.

Tabel 7. Berat Berangkasan Basah dan Kering Tanaman Pakcoy

No Perlakuan
Berat Berangkasan (Gram)

Berangkasan Basah Berangkasan Kering
Atas Bawah Total Atas Bawah Total

1 A0 (control) 78,8c 14,5 93,4c 11,5 1,85 13,37
2 A1 (Sekam Padi) 92,0 b 10,5 102,5 b 10,4 1,60 12,03

3 A2 (Limbah Tahu) 134,6 a 13,2 147,8 a 11,8 1,82 13,69

4 A3 (Cangkang
Kelapa Sawit)

79,2 c 11,2 90,5c 8,8 1,84 10,72

5 A4 (Kayu) 56,8 d 8,0 64,9e 8,7 1,86 10,61
6 A5 (Serbuk

Gergaji)
73,2 c 8,3 81,5d 9,2 0,94 10,2

7 A6 (Sampah Kota) 75,5 c 9,1 84,7cd 9,0 1,78 10,79

BNJ 5% 8,2 Ns 9,0 Ns Ns Ns

Seperti tertulis pada Tabel 7 di atas tampak bahwa nilai berat berangkasan

basah bagian atas tanaman berkisar antara 56,83 - 134,6 gram dengan hasil rata-

rata sebesar 84,3 gram. Hasil analisis statistik terhadap data tersebut menunjukkan

adanya pengaruh pemberian berbagai jenis abu terhadap berangkasan basah

tanaman pakcoy. Hasil tertinggi (134,6 gram) diperoleh pada perlakuan

penambahan abu limbah tahu (A2) dan berturut-turut diikuti oleh perlakuan abu

sekam padi (A1) 92,0 gram, abu cangkang kelapa sawit (A3) 79,2 gram, kontrol

(A0) 78,8 gram, abu sampah kota (A6) 75,5 gram, abu serbuk gergaji (A5) 73,2

gram, dan abu kayu (A4) 56,83 gram. Sementara itu hasil total berat berangkasan

basah tanaman menunjukkan konsistensi dengan hasil berat berangkasan basah

bagian atas tanaman dengan urutan hasil tertinggi hingga terendah sebagai

berikut; (1) abu limbah tahu 147,8 gram, (2) abu sekam padi 102,5 gram, (3)

control 93,4 gram, (4) abu cangkang kelapa sawit 90,5 gram, (5) abu sampah kota

84,7 gram, (6) abu serbuk gergaji 81,6 gram, dan terakhir abu kayu 64,9 gram.



Hasil yang didapat tersebut konsisten dengan hasil parameter tinggi tanaman dan

BV abu, dan cukup konsisten dengan hasil parameter jumlah daun.

Peningkatan bobot segar berangkasan tanaman merupakan imbang alokasi

fotosintat pada masing-masing organ tanaman. Peningkatan tinggi tanaman dan

jumlah daun berhubungan dengan bobot segar brangkasan tanaman. Hal tersebut

dikarenakan  fotosintesis pada umumnya terjadi pada daun hijau yang berklorofil,

maka sampai batas tertentu laju fosintesis akan meningkat dengan meningkatnya

jumlah daun dan luas daun yang pada akhirnya hasil tanaman akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Soedarsono (2000) yang menyatakan bahwa,

pertumbuhan tanaman tergantung pada imbangan fotosintesis yang mengimbangi

karbohidrat dan bahan tanaman serta respirasi. Dalam hal berat berangkasan

basah (below ground) tampak jelas bahwa tabel perlakuan abu tidak berpengaruh

nyata. Hal ini menunjukkan diduga adanya dominasi faktor genetik terhadap

pertumbuhan akar tanaman dibandingkan faktor lingkungan.

Perbedaan nyata antar perlakuan abu pada berat berangkasan kering

tanaman bagian atas, bawah, maupun total tanaman secara statistik tidak

ditemukan. Hasil ini menunjukkan bahwa berat berangkasan kering bukan

merupakan indikator yang tepat untuk mengukur hasil tanaman pakcoy.

4.4. Analisis Serapan K

Kalium merupakan salah satu unsur esensial penting bagi tanaman.

Kalium dibutuhkan tanaman untuk: (1) memperkokoh batang tanaman, (2)

membuat tanaman menjadi lebih tahan terhadap hama dan penyakit, (3)

membentuk dan mengangkut karbohidrat, (4) menaikkan pertumbuhan jaringan

meristem, dan (5) membuat biji tanaman menjadi lebih berisi dan padat. Selain itu

K juga berperan penting dalam sistem enzim, utamanya perannya sebagai zat

aktivator enzim, fotosintesa, dan proses respirasi (Mulyati dan Lolita, 2006).

Tabel 8 menunjukkan hasil analisis parameter serapan K pada tanaman.



Tabel 8. Serapan K pada Tanaman Pakcoy
No Perlakuan Nilai(g/pot)
1 A0 (control) 0.301 ab
2 A1 (Sekam Padi) 0,158 c
3 A2 (Limbah Tahu) 0,308 a
4 A3 (Cangkang Kelapa Sawit) 0,159 c
5 A4 (Kayu) 0,277 b
6 A5 (Serbuk Gergaji) 0,342 a
7 A6 (Sampah Kota) 0,201 c

BNJ 5% 0,044

Pada Tabel 8 terlihat dengan jelas bahwa perlakuan penambahan abu

menghasilkan serapan kalium yang berbeda pada tanaman pakcoy. Serapan

kalium pada tanaman pakcoy berkisar antara 0,158 g/pot – 0,342 g/pot. Serapan

kalium tertinggi diperoleh pada perlakuan penambahan abu serbuk gergaji yaitu

sebesar 0,342 g/pot, kemudian diikuti oleh abu limbah tahu (0,308 g/pot), kontrol

(0,301 g/pot), abu kayu (0,277 g/pot), abu sampah kota (0,201 g/pot), abu

cangkang kelapa sawit (0,159 g/pot), dan abu sekam padi (0,158 g/pot). Hasil

tersebut diduga disebabkan oleh: (1) kandungan K pada material abu terdapat

dalam jumlah yang tidak signifikan (1,08% – 4,48%), (2) adanya pengaruh yang

dominan seperti BV dan pH, dan (3) kandungan K pada tanah yang tidak menjadi

perhatian khusus pada penelitian ini.



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat

disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Setiap abu memiliki kandungan K, BV dan pH yang berbeda. Kandungan

K tertinggi terdapat pada abu sekam padi, BV terbaik pada abu limbah

biomassa industri tahu dan pH terendah diperoleh pada abu sekam padi.

2. Pupuk abu limbah biomassa industri tahu memberikan pengaruh terbaik

terhadap pertumbuhan dan hasil pakcoy pada parameter tinggi tanaman,

jumlah daun dan berat berangkasan basah bagian atas serta total tanaman,

sedangkan penambahan abu serbuk gergaji memberikan pengaruh terbaik

pada parameter serapan K pakcoy.

3. Jenis abu terbaik yang direkomendasikan adalah limbah abu energi

biomassa industri tahu, abu sekam padi dan abu serbuk gergaji.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih

lanjut tentang pemanfaatan abu sebagai pupuk mineral dengan menitikberatkan

pada jenis abu dan dosis yang digunakan.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Jumlah Daun Minggu Pertama
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3
kontrol (A0) 4 5 5
abu sekam (A1) 5 5 5
abu limbah biomassa industri tahu (A2) 5 4 6
abu cangkang (A3) 5 4 5
abu kayu (A4) 5 5 5
abu serbuk gergaji (A5) 5 6 3
abu sampah (A6) 5 5 4

Lampiran 2. One-way ANOVA: JD m1 versus Perlak

Factor Information

Factor  Levels  Values
Perlak       7  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Analysis of Variance

Source  DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value
Perlak   6  0,5714  0,09524     0,15    0,985
Error   14  8,6667  0,61905
Total   20  9,2381

Model Summary

S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,786796  6,19%      0,00%       0,00%

Means

Perlak  N   Mean  StDev      95% CI
1       3  4,667  0,577  (3,692; 5,641)
2       3  5,000  0,000  (4,026; 5,974)
3       3  5,000  1,000  (4,026; 5,974)
4       3  4,667  0,577  (3,692; 5,641)
5       3  5,000  0,000  (4,026; 5,974)
6       3  4,667  1,528 (3,692; 5,641)
7       3  4,667  0,577  (3,692; 5,641)

Pooled StDev = 0,786796

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Perlak  N   Mean  Grouping



5       3  5,000  A
3       3  5,000  A
2       3 5,000  A
7       3  4,667  A
6       3  4,667  A
4       3  4,667  A
1       3  4,667  A

Means that do not share a letter are significantly different.

Tukey Simultaneous 95% CIs

Lampiran 3. Data Jumlah Daun Minggu Kedua
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3
kontrol (A0) 5 5 5
abu sekam (A1) 6 7 5
abu limbah biomassa industri tahu (A2) 5 6 5
abu cangkang (A3) 7 5 5
abu kayu (A4) 5 5 5
abu serbuk gergaji (A5) 5 5 5
abu sampah (A6) 7 6 6

Lampiran 4. One-way ANOVA: JD m2 versus Perlak

Analysis of Variance

Source  DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
Perlak   6   5,238  0,8730     2,04    0,128
Error   14   6,000  0,4286
Total   20  11,238

Model Summary

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,654654  46,61%     23,73%       0,00%

Means

Perlak  N   Mean  StDev      95% CI
1       3  5,000  0,000  (4,189; 5,811)
2       3  6,000  1,000  (5,189; 6,811)
3       3  5,333  0,577  (4,523; 6,144)
4       3  5,667  1,155  (4,856; 6,477)
5       3  5,000  0,000  (4,189; 5,811)
6       3  5,000  0,000  (4,189; 5,811)
7       3  6,333  0,577  (5,523; 7,144)

Pooled StDev = 0,654654



Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Perlak  N   Mean  Grouping
7       3  6,333  A
2       3  6,000  A
4       3  5,667  A
3       3  5,333  A
6       3  5,000  A
5       3  5,000  A
1       3  5,000  A

Means that do not share a letter are significantly different.

Tukey Simultaneous 95% CIs

Lampiran 5. Data Jumlah Daun Minggu Ketiga
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3
kontrol (A0) 8 8 7
abu sekam (A1) 8 8 8
abu limbah biomassa industri tahu (A2) 9 7 8
abu cangkang (A3) 7 7 7
abu kayu (A4) 6 7 6
abu serbuk gergaji (A5) 8 8 6
abu sampah (A6) 6 6 6

Lampiran 6. One-way ANOVA: JD m3 versus Perlak

Analysis of Variance

Source  DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
Perlak   6  11,238  1,8730     4,37    0,011
Error   14   6,000  0,4286
Total   20  17,238

Model Summary

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,654654  65,19%     50,28%      21,69%

Means

Perlak  N   Mean  StDev      95% CI
1       3  7,667  0,577  (6,856; 8,477)
2       3  8,000  0,000  (7,189; 8,811)
3       3  8,000  1,000  (7,189; 8,811)
4       3  7,000  0,000  (6,189; 7,811)



5       3 6,333  0,577  (5,523; 7,144)
6       3  7,333  1,155  (6,523; 8,144)
7       3  6,000  0,000  (5,189; 6,811)

Pooled StDev = 0,654654

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Perlak  N   Mean  Grouping
3       3  8,000  A
2       3  8,000  A
1       3  7,667  A
6       3  7,333   B
4       3  7,000   B
5       3  6,333    C
7       3  6,000    C

Means that do not share a letter are significantly different.

Tukey Simultaneous 95% CIs

Lampiran 7. Data Tinggi Tanaman Minggu Pertama
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3
kontrol (A0) 5,2 5,5 5,5
abu sekam (A1) 4,4 5,5 6
abu limbah biomassa industri tahu (A2) 5,6 5,8 6,5
abu cangkang (A3) 6,4 6,2 5,2
abu kayu (A4) 5,3 5,8 5
abu serbuk gergaji (A5) 6,2 5,2 3,7
abu sampah (A6) 4,9 5,3 6

Lampiran 8. One-way ANOVA: TT m1 versus Perlak

Analysis of Variance



Source  DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
Perlak   6   2,099  0,3498     0,72    0,639
Error   14   6,787  0,4848
Total 20   8,886

Model Summary

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,696248  23,62%      0,00%       0,00%

Means

Perlak  N   Mean  StDev      95% CI
1       3  5,400  0,173  (4,538; 6,262)
2       3  5,300  0,819  (4,438; 6,162)
3       3  5,967  0,473  (5,105; 6,829)
4       3  5,933  0,643  (5,071; 6,795)
5       3  5,367  0,404  (4,505; 6,229)
6       3  5,033  1,258  (4,171; 5,895)
7       3  5,400  0,557  (4,538; 6,262)

Pooled StDev = 0,696248

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Perlak  N   Mean  Grouping
3       3  5,967  A
4       3  5,933  A
7       3  5,400  A
1       3  5,400  A
5       3  5,367  A
2       3  5,300  A
6       3  5,033  A

Means that do not share a letter are significantly different.

Tukey Simultaneous 95% CIs

Lampiran 9. Data Tinggi Tanaman Minggu kedua
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3
kontrol (A0) 10 9,5 11,3
abu sekam (A1) 11 8,4 9,5
abu limbah biomassa industri tahu (A2) 12 12,2 11
abu cangkang (A3) 11,2 11 10,5
abu kayu (A4) 7 8,5 9,2
abu serbuk gergaji (A5) 9 12 9,6
abu sampah (A6) 11,2 9 9,7



Lampiran 10. One-way ANOVA: TT m2 versus Perlak

Analysis of Variance

Source  DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
Perlak   6   21,17 3,529     3,03    0,041
Error   14   16,31   1,165
Total   20   37,49

Model Summary

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
1,07946  56,48%     37,83%       2,09%

Means

Perlak  N    Mean  StDev       95% CI
1       3  10,267 0,929  ( 8,930; 11,603)
2       3   9,633  1,305  ( 8,297; 10,970)
3       3  11,733  0,643  (10,397; 13,070)
4       3  10,900  0,361  ( 9,563; 12,237)
5       3   8,233  1,124  ( 6,897;  9,570)
6       3  10,200  1,587  ( 8,863; 11,537)
7       3   9,967  1,124  ( 8,630; 11,303)

Pooled StDev = 1,07946

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Perlak  N    Mean  Grouping
3       3  11,733  A
4       3  10,900  AB
1       3  10,267   BC
6       3 10,200   BC
7       3   9,967    C
2       3   9,633    C
5       3   8,233     D

Means that do not share a letter are significantly different.

Tukey Simultaneous 95% CIs

Lampiran 11. Data Tinggi Tanaman Minggu Ketiga
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3
kontrol (A0) 14 11,2 16
abu sekam (A1) 15,8 11 13,5
abu limbah biomassa industri tahu (A2) 17,5 16,2 13,7
abu cangkang (A3) 14,5 14,2 14



abu kayu (A4) 9,5 10,5 10,5
abu serbuk gergaji (A5) 12 14,4 11,2
abu sampah (A6) 12 10,5 10,6

Lampiran 12. One-way ANOVA: TT m3 versus Perlak

Analysis of Variance

Source  DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
Perlak   6   66,60  11,100     4,05    0,015
Error   14   38,36   2,740
Total   20  104,96

Model Summary

S    R-sq  R-sq(adj) R-sq(pred)
1,65529  63,45%     47,79%      17,77%

Means

Perlak  N    Mean  StDev       95% CI
1       3   13,73   2,41  ( 11,68;  15,78)
2       3   13,43   2,40  ( 11,38;  15,48)
3       3   15,80   1,93  ( 13,75;  17,85)
4       3  14,233  0,252  (12,184; 16,283)
5       3  10,167  0,577  ( 8,117; 12,216)
6       3  12,533  1,665  (10,484; 14,583)
7       3  11,033  0,839  ( 8,984; 13,083)

Pooled StDev = 1,65529

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Perlak  N    Mean  Grouping
3       3   15,80  A
4       3  14,233   B
2       3   13,43   BC
1       3   13,3     C
6       3  12,533    C
7       3  11,033     D
5       3  10,167     D

Means that do not share a letter are significantly different.

Tukey Simultaneous 95% CIs

Interval Plot of TT m3 vs Perlak
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Lampiran 13 .Data Berat Berangkasan Basah Bagian Atas Tanaman
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3
kontrol (A0) 89,4 85,2 61,9
abu sekam (A1) 89,6 111 75,4
abu limbah biomassa industritahu (A2) 147,4 110,2 146,2
abu cangkang (A3) 91,1 86,3 60,4
abu kayu (A4) 52,7 65,6 52,2
abu serbuk gergaji (A5) 73,5 75,8 70,3
abu sampah (A6) 76,2 84,8 65,7

Lampiran 14. One-way ANOVA: BB Atas versus Perlak

Analysis of Variance

Source  DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
Perlak   6   10795  1799,2     8,89    0,000
Error   14    2834   202,4
Total   20   13630

Model Summary

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
14,2281  79,21%     70,29%      53,21%

Means

Perlak  N   Mean  StDev      95% CI
1       3  78,83  14,81  (61,21; 96,45)
2       3   92,0   17,9  ( 74,4; 109,6)
3       3  134,6   21,1  (117,0; 152,2)
4       3  79,27  16,51  (61,65; 96,89)
5       3  56,83   7,60  (39,21; 74,45)
6       3  73,20   2,76  (55,58; 90,82)
7       3  75,57   9,57  (57,95; 93,19)

Pooled StDev = 14,2281

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Perlak  N   Mean  Grouping
3 3  134,6  A
2       3   92,0    B



4       3  79,27     C
1       3  78,83     C
7       3  75,57     C
6       3  73,20     C
5       3  56,83      D

Means that do not share a letter are significantly different.

Lampiran 15. Data Berat Berangkasan Basah Bagian bawah Tanaman
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3
kontrol (A0) 17,3 12,3 14,1
abu sekam (A1) 7,6 18,6 5,4
abu limbah biomassa industritahu (A2) 15,1 12,7 11,9
abu cangkang (A3) 12,4 8 13,3
abu kayu (A4) 9,4 6,5 8,3
abu serbuk gergaji (A5) 8,3 9,2 7,6
abu sampah (A6) 8,1 9,2 10,2

Lampiran 16. One-way ANOVA: BB-A versus Perlak

Analysis of Variance

Source  DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
Perlak   6   109,2   18,20     1,79    0,173
Error   14   142,3   10,16
Total   20   251,5

Model Summary

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
3,18777  43,43%     19,18%       0,00%

Means

Perlak  N    Mean  StDev       95% CI
1       3   14,57   2,53  (10,62;  18,51)
2       3   10,53   7,07  ( 6,59;  14,48)
3       3 13,233  1,665  (9,286; 17,181)
4       3   11,23   2,84  ( 7,29;  15,18)
5       3   8,067  1,464  (4,119; 12,014)
6       3   8,367  0,802  (4,419; 12,314)



7       3   9,167  1,050  (5,219; 13,114)

Pooled StDev = 3,18777

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Perlak  N    Mean  Grouping
1       3   14,57  A
3       3  13,233  A
4       3   11,23  A
2       3   10,53  A
7       3   9,167  A
6       3   8,367  A
5       3   8,067  A

Means that do not share a letter are significantly different.

Lampiran 17. Data Berat Berangkasan Kering Bagian Atas Tanaman
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3
kontrol (A0) 12,80 9,8 11,93
abu sekam (A1) 9,61 13,07 8,6
abu limbah biomassa industritahu (A2) 12,17 11,41 12,03
abu cangkang (A3) 9,7 7,44 9,51
abu kayu (A4) 8,5 7,7 10,04
abu serbuk gergaji (A5) 9,2 8,83 9,75
abu sampah (A6) 10,75 8,72 7,55

Lampiran 18. One-way ANOVA: BK atas versus Perlak

Analysis of Variance

Source  DF Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
Perlak   6   30,96   5,160     2,61    0,065
Error   14   27,66   1,976
Total   20   58,62

Model Summary

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
1,40556  52,81%     32,59%       0,00%

Means

Perlak  N Mean  StDev       95% CI
1       3  11,517  1,532  ( 9,776; 13,257)
2       3   10,43   2,34  (  8,69;  12,17)
3       3  11,870  0,404  (10,130; 13,610)
4       3   8,883  1,254  ( 7,143; 10,624)
5       3   8,747  1,189  ( 7,006; 10,487)



6       3 9,260  0,463  ( 7,520; 11,000)
7       3   9,007  1,619  ( 7,266; 10,747)

Pooled StDev = 1,40556

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Perlak  N    Mean  Grouping
3       3  11,870  A
1       3  11,517  A
2       3   10,43  A
6       3   9,260  A
7       3   9,007  A
4       3   8,883  A
5       3   8,747  A

Means that do not share a letter are significantly different.

Lampiran 19. Data Berat Berangkasan Kering Bagian Bawah Tanaman
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3
kontrol (A0) 2,02 1,92 1,6
abu sekam (A1) 1,61 2,03 1,15
abu limbah biomassa industritahu (A2) 2,09 2,02 1,36
abu cangkang (A3) 1,72 1,88 1,91
abu kayu (A4) 1,91 1,52 2,16
abu serbuk gergaji (A5) 0,92 0,87 1,02
abu sampah (A6) 2,15 1,09 2,11

Lampiran 20. One-way ANOVA: BK bawah versus Perlak

Analysis of Variance

Source  DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
Perlak   6   2,028  0,3379     2,67    0,061
Error   14   1,771  0,1265
Total   20   3,798

Model Summary

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,355635  53,38%     33,40%       0,00%

Means

Perlak  N    Mean   StDev       95% CI
1       3   1,847   0,219  ( 1,406;  2,287)
2       3   1,597   0,440  ( 1,156;  2,037)
3       3   1,823   0,403  ( 1,383;  2,264)
4       3  1,8367  0,1021  (1,3963; 2,2770)



5       3   1,863   0,323  ( 1,423;  2,304)
6       3  0,9367  0,0764  (0,4963; 1,3770)
7       3   1,783   0,601  ( 1,343;  2,224)

Pooled StDev = 0,355635

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Perlak  N    Mean  Grouping
5       3   1,863  A
1       3   1,847  A
4       3  1,8367  A
3       3   1,823  A
7       3   1,783  A
2       3   1,597  A
6       3  0,9367  A

Means that do not share a letter are significantly different.

Lampiran 21. Data Hasil Serapan K pada Tanaman
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3
kontrol (A0) 0,372 0,224 0,307
abu sekam (A1) 0,228 0,162 0,085
abu limbah biomassa industri tahu (A2) 0,277 0,320 0,329
abu cangkang (A3) 0,103 0,157 0,218
abu kayu (A4) 0,446 0,188 0,199
abu serbuk gergaji (A5) 0,340 0,411 0,275
abu sampah (A6) 0,225 0,207 0,172

Lampiran 20. Analysis of Variance for hasil

Source     DF        SS        MS        F        P
perlakua 6   0.10279   0.01713     2.90    0.047
Error      14   0.08269   0.00591
Total      20   0.18548

Individual 95% CIs For Mean
Based on Pooled StDev

Level       N      Mean     StDev -----+---------+---------+---------+-
1           3   0.30100   0.07418              (-------*-------)
2           3   0.15833   0.07157  (-------*-------)
3           3   0.30867   0.02779               (-------*-------)
4           3   0.15933 0.05754  (-------*-------)
5           3   0.27767   0.14588            (-------*-------)
6           3   0.34200   0.06802                  (------*-------)
7           3   0.20133   0.02695      (-------*-------)

-----+---------+---------+---------+-
Pooled StDev =  0.07685               0.12      0.24      0.36      0.48

Tukey's pairwise comparisons



Family error rate = 0.0500
Individual error rate = 0.00418

Critical value = 4.83

Intervals for (column level mean) - (row level mean)

1           2           3           4           5
6

2 -0.07164
0.35698

3 -0.22198 -0.36464
0.20664     0.06398

4 -0.07264 -0.21531 -0.06498
0.35598     0.21331     0.36364

5 -0.19098 -0.33364 -0.18331 -0.33264
0.23764     0.09498     0.24531     0.09598

6 -0.25531 -0.39798 -0.24764 -0.39698 -0.27864
0.17331     0.03064     0.18098     0.03164     0.14998

7 -0.11464 -0.25731 -0.10698 -0.25631 -0.13798 -
0.07364

0.31398     0.17131     0.32164     0.17231     0.29064
0.35498


