
1 
 

Crop Agro Vol.  No.   2016 

KAJIAN PUPUK NPK YANG DITAMBAHKAN SLURRY BIOGAS DAN 
BIOFERTILIZER TERHADAP SERAPAN NITROGEN DAN HASIL TANAMAN PADI  

 
 
 

M. Nur Efendi1  Sri Tejowulan2  Ni Wayan Dwiani Dulur2 

1)Alumni Fakultas Pertanian Universitas Mataram  
2)Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

Korespondensi: email: fendibiron@yahoo.com 
 

ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberian pupuk NPK pada tanah ordo 
Entisol yang telah ditambahkan pupuk slurry biogas dan pupuk hayati terhadap: (1) untuk mengetahui 
pertumbuhan dan hasil tanaman padi, (2) untuk mengetahui serapan N pada jerami padi dan kadar hara 
nitrogen pada gabah kering panen, dan (3) karakteristik beberapa sifat kimia tanah. Metode yang 
digunakan adalah metode eksperimental dengan percobaan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas 
Mataram pada bulan Juli hingga Oktober 2015. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 6 aras perlakuan dosis pupuk NPK, yaitu: (1) N1 :  0 kg NPK/Ha + 0 kg Urea/Ha, (2) N2 :  
70 kg NPK/Ha +  30 kg Urea/Ha, (3) N3 :140 kg NPK/Ha +  60 kg Urea/Ha, (4) N4: 210 kg Ponska/Ha +  
90 kg Urea/Ha, (5) N5: 280 kg Ponska/Ha +  120 kg Urea/Ha, dan  (6) N6 :  350  kg Ponska/Ha +  150 kg 
Urea/Ha. Masing – masing perlakuan diulang 4 kali sehingga akan diperoleh sebanyak 24 unit pot 
percobaan. Dalam penelitian ini dicobakan satu perlakuan pemberian pupuk majemuk NPK sesuai dengan 
dosis rekomendasi pemupukan NPK untuk tanaman padi yaitu sebesar 350 kg NPK/Ha (atau setara 
dengan  2,20  gr NPK/pot) tanpa penambahan Slurry Biogas dan Biofertilizer  (Pb 1). Satu pembanding 
lainnya yaitu penanaman padi dengan penambahan Slurry Biogas tanpa pemupukan NPK dan tanpa 
penambahan Biofertilizer (Pb 2). Satu pembanding lagi lainnya yaitu penanaman padi dengan 
penambahan Biofertilizer tanpa pemupukan NPK dan tanpa penambahan Slurry Biogas (Pb 3). Setiap 
pembanding Pb 1, Pb 2, dan Pb 3 masing – masing diulang sebanyak 4 kali sehingga secara keseluruhan 
dalam penelitian ini terdapat sebanyak 36 pot percobaan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK dengan dosis yang berbeda-beda 
serta ditambahkan Slurry Biogas dan pupuk hayati RA memberikan pengaruh yang berbeda-beda 
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Pemberian pupuk tersebut mempengaruhi beberapa 
parameter produksi tanaman padi meliputi: (1) jumlah anakan produktif, (2) berat gabah kering panen, (3) 
berat gabah kering giling, dan (4) berat 1000 butir gabah kering panen. Sedangkan, pada serapan N 
tertinggi dicapai pada perlakuan dengan pemberian dosis 210 kg NPK/Ha (N4) dan 140 kg NPK/Ha (N3) 
dan serapan terendah terdapat pada perlakuan dosis 0 kg NPK/Ha (N1). Sedangkan kadar hara nitrogen 
tertinggi dicapai pada perlakuan N5 (280 kg NPK/Ha) dan N6 (350 kg NPK/Ha). Sementara itu, 
pemberian pupuk NPK yang ditambahkan slurry biogas dan pupuk hayati RA juga mampu meningkatkan 
kualitas kimia tanah yaitu pH tanah, C organik dan mempertahan C/N rasio tanah. Oleh karena itu, 
Pemberian pupuk NPK yang ditambahkan Slurry Biogas dan pupuk hayati RA diyakini mampu 
mengurangi pemberian pupuk NPK sebesar 20 % dari pupuk rekomendasi (350 kg NPK/Ha). 

 
 
 
 

Kata Kunci: Pupuk NPK, Nitrogen, Pupuk organik, dan  Pupuk hayati “RA” dan Tanaman padi. 
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Study of NPK Fertilizer is Added to the Slurry of Biogas and Biofertilizer to 

Nitrogen uptake and of Rice Plant Result 

 
 

ABSRAK 
 
 

 
This study aims to determine the impact of NPK fertilizer on the soil orders Entisol have been 

added manure slurry biogas and biofertilizers to: (1) to determine the growth and yield of rice plants, (2) 
to determine the N uptake in rice straw and nutrient content of nitrogen in dry grain harvest, and (3) the 
characteristics of some chemical properties of soil. The method used is an experimental method by 
experiments in the greenhouse of Faculty of Agriculture, University of Mataram in July to October 2015. 
This study used a completely randomized design (CRD) with 6 cedar dosage of NPK fertilizer, namely: 
(1) N1: 0 kg NPK / ha + 0 kg Urea / ha, (2) N2: 70 kg NPK / ha + 30 kg Urea / ha, (3) N3: 140 kg NPK / 
ha + 60 kg Urea / ha, (4) N4: 210 kg Ponska / ha + 90 kg Urea / ha, (5) N5: Ponska 280 kg / ha + 120 kg 
Urea / ha, and (6) N6: Ponska 350 kg / ha + 150 kg Urea / ha. Each - each treatment was repeated four 
times so that would be obtained as many as 24 units of pot experiment. In this study tested the treatment 
of NPK compound fertilizer according to the dose of NPK fertilizer recommendations for rice crops in the 
amount of 350 kg NPK / ha (equivalent to 2.20 g NPK / pot) without the addition of Biogas Slurry and 
Biofertilizer (Pb 1). One other comparison to the planting of rice with the addition of Biogas Slurry 
without NPK fertilization and without the addition Biofertilizer (Pb 2). One comparison to others the 
planting of rice with the addition Biofertilizer without NPK fertilization and without the addition of 
Biogas Slurry (Pb 3). Each comparator Pb 1, Pb 2 and Pb 3 each - each repeated 4 times so that overall in 
this study, there were 36 pot experiment. 

The results showed that NPK fertilizer with different doses and added Biogas Slurry and 
biological fertilizers RA have different effects depending on the growth and yield of rice plants. The 
fertilizer application affects several parameters rice crop production include: (1) the number of productive 
tillers, (2) the weight of dry grain harvest, (3) the weight of dry milled grain, and (4) a dry weight of 1000 
grains harvest. Meanwhile, the highest N uptake was achieved by treatment with a dose of 210 kg NPK / 
ha (N4) and 140 kg NPK / ha (N3) and the lowest for the absorption dose treatment 0 kg NPK / ha (N1). 
While the highest nitrogen nutrient levels achieved by treatment N5 (280 kg NPK / ha) and N6 (350 kg 
NPK / ha). Meanwhile, NPK fertilizer added slurry RA biogas and biofertilizers also able to improve the 
quality of soil chemistry soil pH, organic C and retain the C / N ratio of the soil. Therefore, NPK fertilizer 
added Biogas Slurry and biological fertilizers RA is believed to reduce NPK fertilizer by 20% of the 
fertilizer recommendation (350 kg NPK / ha). 
 

 

 
Kata Kunci: NPK Fertilizer, Nitrogen, organic Fertilizer, dan  Biofertilizer “RA” dan Plant rice.  
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PENDAHULUAN 
 

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan 
tanaman pokok bagi sebagian besar masyarakat 
Indonesia. Produksi padi di Indonesia dari tahun 
2010, 2011 dan 2013 selalu mengalami 
peningkatan berturut-turut yaitu sebesar 
65.756.904 ton, 69.056.126 ton dan 71.291.494 
ton (BPS, 2014). Meskipun produksi padi di 
beberapa daerah di Indonesia  mengalami  
peningkatan, namun  impor  beras tahun 2015 di  
Indonesia  masih  tergolong  tinggi  yaitu  
sebesar 5.832.082 ton (BPS, 2014). Hal ini 
karena permintaan beras tidak diimbangi dengan 
ketersediaannya di dalam negeri. Menurut BPS 
(2015),  konsumsi beras rata – rata nasional 
mencapai 139 kg per kapita per tahun yang 
termasuk kategori konsumsi tertinggi di dunia. 
Dengan meningkatnya jumlah penduduk rata – 
rata 1,42 % per tahun maka kebutuhan beras 
nasional dipastikan akan terus meningkat setiap 
tahunnya (BPS, 2014). 

Hal ini menuntut terus ditingkatkannya 
produksi padi secara nasional untuk pemenuhan 
tuntutan pangan tersebut dan dalam rangka 
mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan 
nasional. Untuk mencapai target tersebut, sangat 
diperlukan adanya daya dukung lahan yang 
berkualitas. Namun sayang sekali, sebagian 
besar lahan pertanian di Indonesia  telah  banyak 
mengalami degradasi/kerusakan (MKTI, 2010; 
2013). Oleh sebab itu, perlu dilakukan berbagai 
upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  kesuburan 
tanah guna mendukung terlaksananya 
pembangunan  pertanian  secara berkelanjutan. 

Para ahli pertanian  dan pemimpin dunia 
meyakini bahwa  LEISA (Low External Input 
Sustainable Agriculture) merupakan solusi yang 
tepat untuk mengatasi  permasalahan  kerusakan 
lahan dan tantangan penyediaan pangan dunia 

(Mugnisjah, 2008). LEISA merupakan praktik 
pertanian yang mengedepankan  pengembalian  
kualitas dan produktivitas  tanah melalui cara-
cara alami seperti: melalui pemberian bahan 
organik dan pupuk hayati (biofertilizer) ke 
dalam tanah. Pemberian bahan organik dapat 
menjadi bahan pembenah tanah dan penyedia 
nutrisi bagi tanaman sedangkan pemberian 
biofertilizer berperan sebagai activator berbagai 
aktivitas biologis dan kimia di dalam tanah. Hal 
ini didukung oleh pendapat  Andriawan (2010) 
yang menyatakan bahwa pemberian bahan 
organik ke dalam tanah mampu memperbaiki 
struktur tanah dan meningkatkan  ketersediaan 
unsur hara makro dan mikro. Sementara  itu 
pemberian pupuk hayati (biofertilizer) dalam 
jumlah memadai  dapat memacu  pertumbuhan 
tanaman dan  meningkatkan hasil produksi 
tanaman (Permentan, 2011).   

Mengingat  salah  satu  fungsi  dari  
biofertilizer  sebagai  mikroba perombak atau 
dekomposer maka pemberian biofertilizer yang 
dikombinasikan dengan penambahan  bahan  
organik  ke dalam  tanah  diyakini  akan  dapat  
meningkatkan kemampuan tanah dalam 
menyediakan unsur hara dan meningkatkan 
kualitas kimia  tanah  sehingga  diharapkan  
dapat  mengurangi  penggunaan pupuk sintetik 
ke dalam tanah.  Jika hal ini dapat  terealisasi 
maka keinginan untuk mengurangi penggunaan 
pupuk sintetik dan peningkatan pemanfaatan 
pupuk alami  memiliki  peluang yang cukup 
besar untuk diwujudkan.  

Berdasarkan uraian di atas maka telah 
dilakukan penelitian dengan tujuan untuk 
mengetahui pertumbuhan dan hasil dari dua 
varietas yang diberi perlakuan bioaktivator. 
Pemberian Dosis Pupuk Npk Terhadap Hasil 
Dan Serapan Nitrogen Oleh Tanaman Padi 
(Oryza Sativa L.) . 

 
METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimental yang bertempat di Rumah Kaca 
Fakultas Pertanian Universitas Mataram. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan pada 
bulan Juni 2015 sampai bulan Agustus 2015.  

Penelitian ini menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan 6 aras perlakuan 

dosis  pupuk  NPK, yaitu: (1) N1: 0 kg NPK/Ha 
+ 0 kg Urea/Ha (2) N2:  70 kg NPKHa + 30 kg 
Urea/Ha, (3) N3: 140 kg NPK/Ha + 60 kg 
Urea/Ha, (4) N4: 210 kg NPK/Ha + 90 kg 
Urea/Ha, (5) N5: 280 kg NPK/Ha + 120 kg 
Urea/Ha, dan  (6) N6 :  350  kg NPK/Ha +  150 
kg Urea/Ha. Masing – masing perlakuan diulang 
4 kali sehingga akan diperoleh sebanyak 24 unit 
pot percobaan. Dalam penelitian ini dicobakan 
satu perlakuan pemberian pupuk majemuk NPK 
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sesuai dengan dosis rekomendasi pemupukan 
NPK untuk tanaman padi yaitu sebesar 350 kg 
NPK/Ha tanpa penambahan slurry biogas dan 
biofertilizer  (Pb 1). Satu pembanding lainnya 
yaitu penanaman padi dengan penambahan 
Slurry biogas tanpa  pemupukan  NPK  dan 
tanpa penambahan biofertilizer (Pb 2). Satu 
pembanding lagi lainnya yaitu penanaman padi 
dengan penambahan biofertilizer tanpa 
pemupukan NPK dan tanpa  penambahan  slurry 
biogas (Pb 3). Setiap  pembanding  Pb 1, Pb 2, 
dan Pb 3 masing – masing  diulang  sebanyak 4 
kali sehingga secara keseluruhan dalam 
penelitian ini terdapat sebanyak 36 pot 
percobaan. 

 
3.4. Pelaksanaan Percobaan 

Penelitian ini dilakukan mulai dari 
tahapan persiapan pada bulan Juli 2015 hingga 
panen pada bulan Oktober dengan rincian 
kegiatan sebagai berikut: 

3.4.1.  Persiapan tanah dan medium tanam 
Tanah yang digunakan adalah tanah 

Ordo Entisol yang  diambil secara komposit 
pada lahan  sawah di Narmada Lombok Barat. 
Sampel tanah diambil  dari lapisan olah tanah 
(top soil) pada kedalaman 0-20 cm. Sampel 
tanah lalu dikering anginkan dan diayak 
menggunakan ayakan bermata saring 2,0 mm 
untuk keperluan analisis tanah dan media tanam. 
Contoh tanah kering angin  sebanyak 15 kg akan 
ditambahkan slurry biogas sebanyak 694,5 ml 
slurry cair/pot, kemudian diaduk hingga 
homogen. Selanjutnya sampel tanah tersebut  
dimasukkan ke dalam pot-pot percobaan dan 
diinkubasi pada tingkat  kadar lengas kapasitas 
lapang selama satu minggu. 

3.4.2. Persiapan dan aplikasi Slurry Biogas  
Slurry biogas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah slurry biogas yang 
dihasilkan dari proses pembuatan energi biogas 
rumah (BIRU) dari kotoran sapi. Slurry  diambil 
dari salah satu biogas milik petani yang terdapat 
di Desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari 
Kabupaten Lombok Barat. Slurry biogas yang 
akan digunakan adalah  slurry dalam bentuk 
cairan atau lumpur slurry. Sebanyak 40 L slurry 
akan dimasukan ke dalam kontainer plastik 
untuk keperluan pemupukan. Slurry yang telah 

diambil dituangkan ke dalam ember plastik 
volume 50 L, dan diaduk secara merata untuk 
mendapatkan sampel slurry yang homogen. 
Selanjutnya slurry yang telah homogen 
dicampur merata pada medium tanah yang 
diinkubasikan selama satu minggu. Setiap pot 
diberikan slurry sebanyak 892,86 ml Slurry 
cair/pot atau sebanyak 125  gr Slurry padat/pot 
sebagai pupuk dasar yang yang setara dengan 
Slurry Biogas 20 ton Slurry padat/Ha.  

3.4.3. Persiapan dan aplikasi pupuk hayati  
Pupuk hayati yang digunakan adalah 

biofertilizer “Racikan Air” (RA) yang 
merupakan hasil inovasi Ratmaja, dkk. (2014). 
Setiap pupuk RA 1 liter dicampur dengan air 
sebanyak 30 liter air dan diaplikasikan pada 
bagian pangkal rumpun tanaman padi dalam 
kondisi tanah macak-macak. Pupuk RA 
memiliki kombinasi kemampuan seperti: 
penambat N (simbiotik dan nonsimbiotik), 
pelarut P, pelarut K, hormon pemacu tumbuh 
(PGPR), menggemburkan tanah, mikroba 
perombak bahan organik (decomposer), 
memperluas dan memperkuat perakaran 
tanaman dan penekan pertumbuhan mikroba 
pathogen. Dalam aplikasinya biofertilizer akan 
diberikan dengan dosis 0,15 ml RA/pot atau 
setara dengan 24 L RA/Ha. Pemberian 
biofertilizer dilakukan sebanyak 3 kali yaitu 
masing-masing sebanyak 8 L RA/Ha atau setara 
dengan 0,049 ml RA/pot. Pupuk RA 
diaplikasikan pada saat tanaman berumur 15, 30, 
45 hari setelah tanam (HST).  

3.4.4. Persiapan benih 
 Benih padi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah benih padi varietas PEPE 
yang dibeli dari UD Sinta, Kota Mataram. Benih 
padi direndam dalam larutan insektisida Cruicer 
350 FS (1 cc/liter) + ZPT Atonik (2 cc/liter) 
selama 24 jam dengan tujuan untuk: (1) 
merangsang perkecambahan benih,(2) mencegah 
serangan jamur dan (3) mengurangi serangan 
hama bulai. Padi yang telah direndam kemudian 
ditiriskan dan diperam selama 24 jam sebelum 
disemaikan. 

3.4.5. Persiapan persemaian benih 
Benih yang telah direndam dan diperam, 

disemaikan di dalam sebuah ember yang telah 
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diisi dengan contoh tanah.Penyemaian dilakukan 
hingga bibit padi berumur 21 hari dan siap 
dipindahkan ke pot percobaan.  

3.4.6. Penanaman bibit 

Pada masing-masing pot percobaan 
ditanami sebanyak 3 bibit padi yang sehat, 
memiliki pertumbuhan seragam, dan tidak 
terserang hama dan penyakit. Padi ditanam pada 
kedalaman tanam ± 2,5 cm dari permukaan 
tanah pada kondisi macak-macak. 

3.4.7 Penyulaman 
Penyulaman tidak dilakukan karena 

semua tanaman berada dalam kondisi yang 
sehat. 

3.5. Pemeliharaan tanaman 

3.5.1. Penyiraman 
Tanah dijaga dalam keadaan macak-

macak sampai 3 hari setelah tanam (HST). Pada 
umur 4-30 hari media tanam digenangi hingga 
kedalaman 3 cm dari permukaan tanah. Pada 
saat pemupukan air akan dikurangi hingga 
kondisi macak-macak dan dilanjutkan dengan 
pengeringan  selama 3-4 hari. Setelah itu 
tanaman kembali digenangi hingga tanaman 
berumur 51 hari da dikeringkan selama 2 
minggu sebelum tanaman dipanen dengan tujuan 
untuk mendapatkan kualitas gabah yang 
berkualitas. 

3.5.2. Penyiangan 
Penyiangan dilaksanakan apabila 

terdapat gulma yang tumbuh pada media tanam. 
Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut 
gulma dan membenamkannya pada media tanam  
pada umur sedini mungkin. 

3.5.3. Pemupukan 
Pemberian pupuk majemuk “NPK” 

dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada saat 
tanaman padi berumur 10 HST (sebanyak 40 % 
dari dosis perlakuan)  dan 30 HST (sebanyak 60 
% dari dosis perlakuan).  

3.5.4. Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit 
tanaman dilakukan saat terdapat tanda – tanda 

terjadinya serangan hama dan/atau penyakit 
pada tanaman padi. Dan apabila terdapat 
tanaman yang terjangkit dikendalikan 
menggunakan jenis dan dosis pestisida yang 
direkomendasikan untuk hama dan/atau penyakit 
yang menyerang. 
3.5.5. Pamanenan 

 Pemanenan dilakukan pada saat ≥ 80% 
populasi tanaman padi telah menunjukkan tanda-
tanda menguning, dengan indikasi tangkai padi 
merunduk dan bernas.  
3.6. Parameter yang dikaji 

Parameter yang dikaji dalam penelitian 
ini terdiri dari parameter tanah dan parameter 
tanaman. Parameter tanah terdiri atas analisis 
awal dan akhir pada beberapa parameter tanah 
seperti pH H2O, C Organik (%), N total (%), 
C/N rasio, KTK, dan kadar lengas tanah.  
Parameter Slurry biogas terdiri atas: pH tanah, C 
Organik (%), N total (%), C/N rasio, kapasitas 
tukar kation, dan berat basah dan berat kering. 
Sedangkan Parameter pada pertumbuhan dan 
hasil tanaman terdiri atas: tinggi tanaman, 
jumlah anakan, gabah kering panen, gabah 
kering giling, Jumlah Gabah Berisi, Jumlah 
Gabah Hampa, Berat 100 Butir Gabah Berisi 
dan Berat Gabah Per Rumpun. Berikut akan 
disajikan beberapa metode analisis tanah dan 
tanaman yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain: 

 

Analisis Data 
Data hasil pengamatan dianalisis 

menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) 
dengan taraf kesalahan 5%. Jika terdapat variasi 
maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan 
BNJ pada taraf kesalahan 5%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Karakteristik Tanah Sebelum Percobaan 

Tabel1.Hasil analisis parameter karakteristik 
tanah sebelum percobaan 

No Parameter Nilai Harkat 
 

1 Tekstur 
-Pasir 
-Debu 
-Liat 

 
46,7 
43,3 
10,0 

Lempung 

2 Kadar Lengas 5,03  
3 pH 6,1 Agak Masam 
5 C-Organik 1,30 Rendah 
6 N Total 0,114 Rendah 

 
Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa 

tanah yang digunakan dalam penelitian ini  
memiliki kandungan fraksi pasir, debu, dan liat 
masing-masing 91,2%, 8,16%, dan 0,64%. 
Sedangkan hasil analisis kadar lengas tanah 
diperoleh nilai sebesar 5,03 %. Persentase dari 
fraksi penyusun tekstur tanah dan kadar lengas 
kering angin diatas menunjukkan bahwa tanah 
tersebut memiliki kelas tekstur lempung. Tanah 
dengan tekstur lempung merupakan tanah yang 
memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam 
menyimpan unsur hara, lengas tanah dan 
umumnya merupakan tanah-tanah yang 
memiliki aerasi dan drainase yang baik 
(Lehmann and Stahr, 2010; Bolbol et al., 2013). 

Tanah yang digunakan dalam penelitian 
ini memiliki pH agak masam yaitu sebesar 6,1. 
Harkat nilai pH tersebut merupakan nilai pH 
yang umum ditemukan pada tanah-tanah sawah 
di Indonesia. Nilai pH tanah yang agak masam 
pada tanah sawah tersebut dapat disebabkan 
oleh: (1) curah hujan yang tinggi, (2) 
penggunaan pupuk kimia sintetik yang bersifat 
masam (Urea) secara terus menerus, (3)  
kapasitas tukar kation yang rendah, dan (4) 
respirasi akar yang tinggi ( CO2 larut dalam air 
membentuk asam bikarbonat H2CO3). pH tanah 
sangat penting mengingat keberadaannya sangat 
mempengaruhi tingkat ketersediaan hara bagi 
tanaman. pH tanah pada kisaran netral (6-7) 
merupakan pH tanah optimal bagi penyediaan 
dan kesetimbangan berbagai unsur hara 
tanaman. 

Selanjutnya hasil analisis C organik 
(1,30%) dan N total (0,114%), menunjukkan 
nilai harkat yang tergolong rendah.  Hal ini 
mungkin disebabkan oleh: (1) rendahnya 
kandungan bahan organik di dalam tanah, (2) 
penggunaan pupuk sintetik yang berlebihan, 
dan/atau  (3) jenis mineral liat penyusunnya. 
Seperti diketahui bahan organik merupakan 
sumber utama unsur C, N dan S di dalam tanah 
serta merupakan sumber humus tanah yang 
berperan penting dalam meningkatkan kapasitas 
pertukaran kation (KTK) didalam tanah. 
Menurut Harjdowigeno (2007) semakin tinggi 
kandungan bahan organik di dalam tanah maka 
akan semakin tinggi pula kandungan nitrogen, 
C-organik, humus dan KTK tanah. Mengingat 
pentingnya peran bahan organik di dalam tanah 
maka sangat perlu dilakukan berbagai upaya 
untuk menambahkan bahan organik ke dalam 
tanah. Salah satu sumber bahan organik yang 
dapat dimanfaatkan untuk tujuan tersebut adalah 
aplikasi slurry biogas sebagai sumber pupuk 
organik ke dalam tanah. 

 

4.2. Karakteristik Slurry Biogas 

Slurry biogas yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh dari Dusun Gerebegan 
Desa Jembatan Gantung Lombok Barat. Analisis 
karakteristik kimia pada slurry biogas bertujuan 
untuk mengetahui kandungan dari pupuk 
tersebut yang digunakan. Oleh karena itu, 
dilakukan analisis awal. Berikut adalah beberapa 
karakteristik slurry biogas antara lain: (1) pH, 
(2) Kadar Air, (3) C organik, (4) N total, (5) C/N 
rasio dan (6) Kapasitas Tukar Kation (KTK) dari 
slurry biogas tersebut. Hasil analisis slurry 
biogas disajikan pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel2. Parameter karakteristik slurry biogas  

No Parameter Nilai Harkat 
 

1 pH 7,1 Basa 
2 Kadar Air 84 Tinggi 
3 KTK 37,78 Sangat Tinggi 
4 C-Organik 34,31 Sangat Tinggi 
5 N Total 1,27  
6 C/N Rasio 27,0 Rendah 
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Dari Tabel 2 diketahui bahwa slurry 
biogas yang digunakan dalam penelitian ini 
memiliki pH basa yaitu 7,1. Penambahan slurry 
biogas ke dalam tanah berpotensi meningkatkan 
pH tanah dari agak masam kearah pH netral. 
Menurut Rochintaniawati (2008) proses 
fermentasi bahan organik umumnya 
menghasilkan berbagai senyawa organik 
sederhana seperti metanol, etanol, dan lain-lain 
yang memiliki sifat basa; sehingga slurry biogas 
umumnya memiliki pH cukup tinggi. 
Selanjutnya analisis kadar air pada slurry biogas 
utamanya ditujukan untuk menentukan isi 
padatan dari slurry biogas tersebut. Hal ini 
penting untuk mengetahui secara tepat jumlah 
bahan organik yang ditambahkan ke dalam 
tanah. Hasil analisis slurry biogas menunjukkan 
bahwa sekitar 16% bagian slurry merupakan 
substan padatan dan sisanya berupa cairan 
(84%). Menurut beberpa penelitian  

Hasil analisis KTK (37,8 Me/100 g 
slurry), C organik (34,3 %) dan N total (1,27 %) 
menunjukkan harkat nilai yang cukup tinggi. 
Kandungan C organik yang tinggi pada slurry 
biogas dapat difahami mengingat slurry biogas 
tersebut merupakan produk humus hasil 
dekomposisi berbagai bahan organik, 
metabolisme organisme, hormon dan senyawa 
pengatur pertumbuhan. Humus merupakan 
bahan organik yang sangat resisten terhadap 
pelapukan lanjut.  

Sementara itu konsentrasi N total yang 
tinggi pada slurry biogas (1,27 %) disebabkan 
oleh kandungan bahan organik yang tinggi pada 
slurry biogas utamanya senyawa-senyawa 
penyusun nitrogen seperti protein, lemak, asam 
amino, selulosa, dan hemiselulosa. C/N rasio 
yang rendah (27,0) pada slurry biogas 
menunjukkan bahwa slurry biogas tersebut telah 
mengalami dekomposisi lanjut selama proses 
fermentasi pada reaktor biogas. Menurut Balai 
Penelitian Tanah (2005) C/N rasio antara 12 – 
27 sudah dapat direkomendasikan sebagai pupuk 
dalam meningkatkan kesuburan tanah. Pendapat 
ini didukung oleh Hartatik dan Widowati (2011) 
yang menyatakan bahwa C/N rasio <30 relatif 
sudah siap untuk diaplikasikan sebagai bahan 
pupuk ke dalam tanah. 

 

4.3. Karakteristik Tanah Akhir 

Analisis akhir tanah bertujuan untuk 
mengetahui karakteristik kimia  tanah setelah 
pemberian dosis pupuk NPK yang berbeda dan 
diaplikasi slurry biogas serta pupuk hayati “RA” 
pada tanah sawah ordo Entisol. Beberapa sifat 
kimia tanah seperti pH, KTK dan C-organik 
secara umum meningkat dibandingkan pada 
tanah awal sebelum percobaan. Sedangkan nilai 
N dan C/N rasio cenderung menunjukkan hasil 
yang relatif sama. Oleh karena itu, pemberian 
pupuk slurry biogas dan pupuk hayati “RA” ke 
dalam tanah mampu meningkatkan kesuburan 
tanah. Hal ini didukung oleh Ma’shum, (2005) 
yang menyatakan bahwa pemberian pupuk 
organik kedalam tanah akan meningkatkan;  (1) 
tersedianya kation-kation yang mudah 
dipertukarkan, (2) meningkatnya ketersediaan 
unsur hara Nitrogen, Phospat dan Sulfat serta 
mikro nutrient, dan (3) mempercepat proses 
mineralisasi di dalam tanah. 

 
Tabel3. Parameter karakteristik akhir tanah  

Perlakuan Parameter Tanah 
pH C Organik N Total C/N 

Rasio 

N1 6,56 1,33 0,089 14,97 
N2 6,54 1,32 0,108 12,24 
N3 6,41 1,36 0,121 11,21 
N4 6,51 1,30 0,106 12,23 
N5 6,47 1,28 0,103 12,43 
N6 6,51 1,30 0,104 12,53 
 6,5 1,32 0,105 12,6 
PB 1 6,5 1,32 0,105 12,6 
PB 2 6,39 1,27 0,127 10,02 
PB 3 6,44 1,33 0,119 11,18 

Analisis 
awal 

6,1 1,30 0,114 11,4 

 
Dalam hal  N total  tanah hasil analisis 

akhir menunjukkan nilai  yang relatif tidak 
meningkat yaitu N total sebelum (0,114) dan N 
total setelah (0,105) percobaan. Nilai N total 
tanah setelah percobaan berkisar antara 0,089 – 
0,121. Kandungan N total di dalam tanah yang 
tidak meningkat  dapat dipahami mengingat 
bahwa unsur N merupakan unsur yang cukup 
labil di dalam tanah. Konsentrasi N total dalam 
tanah cenderung rendah sebagai akibat dari  
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berbagai proses  pemiskinan  N  dalam  tanah  
melalui:  (1) denitrifikasi, (2) pelindihan,  (3) 
evaporasi,  (4) imobilisasi oleh jasad akibat dari 
pemberian N yang berlebihan ke dalam tanah, 
dan (5) sebagai akibat penyerapan N oleh 
tanaman. 

Hasil analisis C organik tanah akhir 
menunjukkan kandungan C organik tanah (1,32) 
yang cenderung meningkat dibandingkan hasil 
analisis awal (1,30%). Penambahan slurry 
biogas tampaknya mampu meningkatkan 
kandungan C organik di dalam tanah. Hal ini 
dapat disebabkan oleh slurry biogas  yang 
merupakan hasil dekomposisi berbagai bahan 
organik yang memiliki kandungan C organik 
yang tinggi (Andriawan 2010). Pada akhir 
percobaan tampak jelas pada C/N rasio tanah 
merupakan C/N rasio tanah normal yaitu 10 – 
12. Hal ini menunjukkan bahwa slurry biogas 
yang ditambahkan (C/N rasio: 27) selama 3 
bulan telah mengalami proses dekomposisi 
secara sempurna. 

4.4. Pengamatan Masa Vegetatif  
Tanaman Padi 

a. Pengamatan tinggi tanaman 
Tinggi tanaman merupakan salah satu indikator 
pertumbuhan tanaman. Indikator tersebut 
digunakan untuk mengukur ada tidaknya 
pengaruh lingkungan terhadap perlakuan yang 
diterapkan. Hasil analisis tinggi tanaman padi 
dalam penelitian disajikan pada Tabel 4. 
 
Tabel 4. Parameter Tinggi Tanaman Padi 

(cm) 

Perla
kuan 

Parameter Tinggi Tanaman 
7 14 21 28 35 

N1 24.23  39.78  56.43  70.13 ab 82.20  
N2 21.98  37.33  53.08  63.68 b 78.50  
N3 22.83  40.40  59.00  68.55 ab 81.63  
N4 22.45  38.03  55.48  67.70 ab 82.98  
N5 24.20  40.40  56.73   71.73 a 84.73  
N6 21.98  37.98  56.40  67.80 ab 82.05  
 Ns  Ns Ns 5,121* Ns 
PB 1 23.45 39.10 56.18 65.73 80.88 
PB 2 22.55 39.20 55.70 68.28 79.90 
PB 3 21.55 38.45 53.45 64.48 78.38 
Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada 

kolom yang sama  menunjukkan  berbeda nyata pada 
uji BNJ taraf nyata 5 % 

 
 

Dari data pada Tabel 4 menunjukkan 
bahwa penambahan pupuk NPK dengan 
diaplikasikan pupuk Slurry Biogas dan 
Biofertilizer secara umum tidak berpengaruh 
terhadap tinggi tanaman padi pada umur 7-21 
HST. Perbedaan tinggi tanaman terjadi pada 
umur 28 HST.Perbedaan tersebut mungkin lebih 
disebabkan oleh adanya serangan penyakit pada 
periode minggu ke-4 pada perlakuan N2. 
Selanjutnya, tidak adanya perbedaan nyata 
terhadap tinggi tanaman pada umur 35 HST 
menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi 
tanaman lebih dipengaruhi oleh faktor genetik 
dari pada faktor lingkungan dari perlakuan yang 
diberikan. 

b. Pengamatan jumlah anakan 
 

Tabel 5. Parameter Jumlah Anakan  Padi 
(tanaman) 

Perla
kuan 

Parameter Tinggi Tanaman 
15 22   29 36 43 

N1 7 11 21.25 27.25 27.5 c 
N2 7 10 18 24.25 30 abc 
N3 8 11 22 29 33 abc 
N4 6 10 21 29 34 abc 
N5 6.75 11.75 20.25 27.5 36.25a  
N6 7.25 11.25 19.5 29 35.25 ab 
 Ns Ns Ns ns 7,103* 
PB 1 7 11 22 29 38 
PB 2 8 12 22 30 32 
PB 3 7 11.5 19.75 24.75 26.5 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada 
kolom yang sama  menunjukkan  berbeda nyata pada 
uji BNJ taraf nyata 5 % 

 

Seperti yang terlihat pada Tabel 5 di 
bawah tampak bahwa perlakuan penambahan 
pupuk NPK yang diaplikasikan pupuk Slurry 
Biogas dan pupuk hayati RA secara umum tidak 
menunjukkan pengaruh yang nyata pada umur 
15 – 36 HST. Perbedaan nyata pada jumlah 
anakan diperoleh  pada saat umur tanaman 42 
HST, dimana jumlah anakan tertinggi diperoleh 
pada perlakuan N5 yaitu sebanyak 36 anakan 
dan jumlah anakan terendah terdapat pada 
perlakuan N1 yaitu sebanyak 28 anakan. 
Perbedaan jumlah anakan tersebut mungkin 
disebabkan oleh penambahan pupuk Slurry 
(bahan organik) ke dalam tanah. 
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4.5. Analisis Produksi Tanaman Padi 
 

Pertumbuhan tanaman padi dibedakan 
ke dalam 3 fase, yaitu fase vegetative, fase 
generatif (reproduksi) dan fase pemasakan. Oleh 
karena itu, telah dilakukan pengamatan produksi 
tanaman padi. Analisis tanaman padi terdiri dari: 
(1) berat berangkasan basah dan kering tanaman 
padi, (2) jumlah anakan produktif dan non 
produktif, (3) berat gabah kering panen, (4) berat 
gabah kering giling, dan (5) berat 1000 butir 
tanaman padi. Berikut akan dijelaskan beberapa 
pada parameter produksi tanaman padi. 

 

4.5.1. Berat berangkasan Basah dan Kering 
Tanaman Padi 
 
Berat berangkasan basah adalah berat 

tanaman pada saat tanamandipanen. Sedangkan  
berat berangkasan kering tanaman adalah berat 
tanaman setelah seluruh air yang terkandung di 
dalamnya dihilangkan. Berat berangkasan 
tersebut sangat ditentukan oleh hasil fotosintesis 
tanaman. Hal ini sesuai dengan pendapat  
Lakitan (2004)  yang  menyatakan  bahwa  
produksi bahan kering tanaman sangat  
ditentukan  oleh  proses: (1) penyerapan hara 
oleh tanaman, (2) penyinaran  matahari, dan (3) 
pengambilan karbondioksida dan air. Data hasil 
analisis berat berangkasan basah dan kering 
tanaman padi disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh pemberian NPK terhadap 
Berangkasan Basah dan Kering 
Tanaman Padi (gram/pot) 

 
Perlakuan Berangkasan Tanaman 

Basah  Kering 
N1 185,32 64,11 a 
N2 191,25 67,97 a 
N3 187,27 65,73 a 
N4 193,12 62,08 ab 
N5 180,80 54,39 b 
N6 171,34 52,87 b 
 Ns 9,38* 
PB 1 207,14 68,40 
PB 2 170,63 51,73 
PB 3 142,96 42,94 
 
 

Pemberian pupuk NPK yang 
ditambahkan Slurry Biogas dan Biofertilizer 

tidak berpengaruh nyata terhadap berat 
berangkasan basah tanaman padi. Berat 
berangkasan basah yang dihasilkan berkisar 
antara 171,34 gram/pot – 193,12 gram/pot. Berat  
berangkasan tertinggi diperoleh pada perlakuan 
N4 (193,12) yaitu pada pemberian dosis 210 kg 
NPK/Ha dan 90 kg Urea/Ha. Sementara itu, 
pemberian pupuk NPK berpengaruh secara nyata 
terhadap berat berangkasan kering tanaman padi. 
Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa 
perlakuan N1, N2, dan N3 berbeda nyata 
terhadap perlakuan N5 dan N6.Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa semakin tinggi tinggi 
pemberian pupuk NPK menunjukkan hasil yang 
rendah. Hal ini dapat dipahami mengingat 
sebagian besar nutrisi telah ditransfer dalam 
bentuk hasil gabah kering (Tabel 12). 
MenurutWinarso (2005) peningkatan berat 
berangkasaan tanaman sangat dipengaruhi oleh 
ketersediaan unsur hara di dalam tanah. 
 
 

4.5.2. Pengaruh pemberian NPK terhadap 
Anakan Produktif Dan Non 
Produktif, Gabah Kering Panen, 
Gabah Kering Giling Dan Berat 1000 
Butir Tanaman Padi 
 
Untuk mengetahui dampak pemberian 

pupuk NPK terhadap produksi tanaman padi 
utamanya terhadap produktivitas generatif 
tanaman padi, maka telah dilakukan analisis 
pada beberapa parameter produksi tanaman 
meliputi: (1) Anakan Produktif, (2) anakan non 
produktif, (3) Gabah Kering Panen, (4) Gabah 
Kering Giling, dan (5) Berat 1000 Butir tanaman 
padi. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
pemberian pupuk NPK dengan penambahan 
pupuk Slurry Biogas dan Biofertilizer 
berpengaruh nyata terhadap semua parameter 
produksi kecuali parameter anakan non 
produktif (Tabel 7). 

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa 
pemberian pupuk NPK dengan penambahan 
pupuk Slurry Biogas dan Biofertilizer 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata 
pada parameter anakan non produktif dan berat 
1000 butir tanaman padi. Namun, dalam hal 
anakan  produktif menunjukkan bahwa semakin 
tinggi pemberian pupuk NPK maka semakin 
tinggi anakan yang dihasilkan. Selanjutnya, hasil 
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yang sama juga diperoleh pada parameter berat 
gabah kering panen dan berat gabah kering 
giling tanaman padi. 

 
Tabel 7. Pengaruh pemberian NPK terhadap 

Berbagai Parameter Produksi 
Tanaman Padi 

Perlak
uan 

Parameter Produksi Tanaman 
Berangkasan Berat 

Kering 
Panen 

Berat 
Kering 
Giling 

Berat 1000 
Butir Basah Keri

ng 

N1 25,25 c 3  78,42 c 73,79 c 24,04 bc 
N2 28,5 bc 4  75,89 c 74.19 c 25,26 a 
N3 32 ab 3.25  94,45 b 89,91 b 24,62 abc 
N4 29.75 abc 4  96,59 b 92,30 b 25,11 ab 
N5 32 ab 5.75  102,15 ab 97,41 ab 24,17 abc 
N6 36 a 3.5  114,23 a 110,06 a 23,87 c 
 6,492 Ns 15,908* 12,842* 1,136* 
Pb 1 29.75 8.25 99,93 93,55 24,68 
Pb 2 27,25 5.25 82,54 77,48 25,88 
Pb 3 23,75 4.25 72,90 70,74 24,38 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada 
kolom yang sama  menunjukkan  berbeda nyata pada 
uji BNJ taraf nyata 5 % 

 
Dalam kontek keberlanjutan usaha tani 

pemberian pupuk pada dosis 280 kg NPK/Ha 
(N5) sudah mencapai produksi yang 
tinggi.Dalam pertanian berkelanjutan produksi 
tertinggi bukan merupakan satu-satunya tujuan 
utama.Produksi yang cukup tinggi yang diikuti 
dengan terjadinya perbaikan kualitas kesuburan 
tanah menjadi tujuan yang cukup memadai 
untuk tercapainya pertanian yang 
berkelanjutan.Berdasarkan pada pemikiran ini 
maka pemberian dengan dosis pupuk 280 kg 
NPK/Ha telah cukup efisiensi untuk mencapai 
hasil produksi padi dan tercapainya perbaikan 
kesuburan tanah. 

Lebih jauh jika kita perhatikan data 
parameter berat gabah kering panen dan berat 
gabah kering giling (Tabel 12) tampak bahwa 
tidak terdapat perbedaan secara statistik antara 
perlakuan N3, N4, dan N5.Hal ini menunjukkan 
bahwa perlakuan pemupukan NPK di bawah 
dosis rekomendasi mampu menyamai 
hasil/produksi pemberian pupuk NPK sesuai 
dengan rekomendasi (350 kg NPK/Ha dan 150 
kg Urea/Ha). Dalam kontek penelitian ini 
tampak jelas bahwa aplikasi pupuk Slurry 
Biogas dan Biofertilizerpada satu sisi mampu 
menghasilkan produksi yang tinggi dan pada sisi 

lain mampu mempertahankan dan meningkatkan 
kualitas kesuburan tanah. 

Namun perlu dicatat bahwa capaian 
tersebut tidak terlepas dari peran positif 
penambahan pupuk organik/Slurry Biogas dan 
pupuk hayati RA dalam menjaga kesuburan 
tanah. Pendapat ini didukung oleh penelitian 
Wahyudi dan Astuti (2011) yang menyatakan 
bahwa pemberian pupuk cair berbasis slurry 
biogas ke dalam tanah berhasil meningkatkan 
kandungan hara Nitrogen, Phospor, dan Kalium. 
Sementara itu Andriawan (2010) menyatakan 
bahwa pemberian pupuk hayati akan membantu 
dalam menyediakan berbagai unsur hara bagi 
tanaman.  
 
 

4.5.3. Pengaruh pemberian NPK terhadap 
serapan N pada jerami padi dan 
kadar hara N pada gabah padi 

Nitrogen merupakan unsur hara yang 
sangat esensial bagi pertumbuhan 
tanaman.Nitrogen merupakan elemen pembatas 
pada hampir semua jenis tanah dan oleh sebab 
itu pemberian pupuk N yang optimal sangat 
penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan 
hasil tanaman. Penggunaan pupuk organik dan 
pupuk hayati sangat direkomendasikan untuk 
ditambahkan ke dalam tanah guna memelihara 
dan meningkatkan kualitas kesuburan tanah. 
Sementara itu, pupuk organik berperan penting 
dalam meningkatkan ketersediaan unsur hara 
didalam tanah (Yuwono, 2002).  

Sementara pupuk hayati membantu 
dalam meningkatkan proses dekomposisi yang 
berarti meningkatkan proses mineralisasi, 
nitrifikasi, dan amonifikasi. Dengan peran 
masing jenis pupuk tersebut maka penambahan 
bahan-bahan yang beraneka ragam tersebut jelas 
dapat mempengaruhi serapan dan kadar hara 
nitrogen pada tanaman padi. Berikut adalah data 
hasil analisis serapan N pada jerami dan kadar 
hara Npada gabah kering panen selengkapnya 
disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Pengaruh pemberian NPk terhadap  
serapan N pada jerami  dan  kadar 
hara N pada gabah padi 

Perlakuan Tanaman Padi 
Serapan N  pada 

jerami padi 
(gram/pot) 

Kadar N pada 
gabah 

N1 0,19 1,392 
N2 0,20 1,333 
N3 0,23 1,076 
N4 0,23 1,012 
N5 0,21 1,302 
N6 0,20 1,032 

 
 

Seperti yang terlihat pada Tabel 13 
tampak bahwa nilai serapan N berkisar  antara 
0,19 gram/pot – 0,23 gram/pot. Nilai serapan N 
tertinggi dicapai pada perlakuan N3 
(0,23gram/pot) dan N4 (0,23 gram/pot) dan 
perlakuan terendah terdapat pada perlakuan N1 
yaitu 0.19 gram/pot). Serapan nitrogen pada 
perlakuan N5 (280 kg NPK/Ha) dan N6 (350 kg 
NPK/Ha) memiliki nilai yang rendah 
dikarenakan sebagian besar nitrogen telah 

ditransfer pada bulir padi. Menurut pendapat 
Lityaningsih (2007) kandungan nitrogen dalam 
jaringan tanaman sangat dipengaruhi oleh 
penyerapan ion nitrat dan ammonium oleh 
tanaman.Sementara itu, nilai kadar hara N 
berkisar antara 1,012 %/gabah – 1,392 %/gabah.  
Kadar hara N tertinggi dicapai pada perlakuan 
N1 yaitu sebesar 1,392 %/gabah dan terendah 
terdapat pada perlakuan N4 yaitu sebesar 1,012 
%/gabah. Namun yang perlu dicatat bahwa 
kadar hara tersebut adalah persentase kadar hara 
N per gabah tanaman padi. Dimana ketika kadar 
hara tersebut dikalikan dengan berat gabah 
kering giling maka tampak jelas bahwa 
perlakuan N5 dan N6 menunujukkan hasil yang 
tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
pemberian dosis pupuk yang tinggi akan 
meningkatkan hasil dan produksi tanaman padi. 
 

 

 

 

 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan yang telah dilakukan, terbatas pada 
lingkup penelitian ini maka disimpulkan sebagai 
berikut: 

1. Pemberian pupuk NPK dengan dosis 
yang berbeda-beda serta ditambahkan 
Slurry Biogas dan pupuk hayati RA 
memberikan pengaruh yang berbeda-
beda terhadap pertumbuhan dan hasil 
tanaman padi. Pemberian pupuk tersebut 
mempengaruhi beberapa parameter 
produksi tanaman padi meliputi: (1) 
jumlah anakan produktif, (2) berat 
gabah kering panen, (3) berat gabah 
kering giling, dan (4) berat 1000 butir 
gabah kering panen. Sebagai contoh 
pada hasil berat kering panen tertinggi 
dicapai pada perlakuan 350 kg NPK/Ha 
(N6) sebesar 114,226 gram/pot, 
sedangkan berat kering giling tertinggi 
dicapai pada perlakuan 350 kg NPK/Ha 

(N6) sebesar 110,06 gram/pot. Namun, 
tidak berbeda nyata terhadap hasil 280 
kg NPK/Ha (N5) baik pada parameter 
berat kering panen dan berat kering 
giling. 

2. Pemberian pupuk NPK yang 
ditambahkan slurry biogas dan pupuk 
hayati RA mampu meningkatkan 
serapan nitrogen pada tanaman padi. 
Serapan N tertinggi dicapai pada 
perlakuan dengan pemberian dosis 210 
kg NPK/Ha (N4) dan 140 kg NPK/Ha 
(N3) dan serapan terendah terdapat pada 
perlakuan dosis 0 kg NPK/Ha (N1). 
Sedangkan kadar hara nitrogen tertinggi 
dicapai pada perlakuan N5 (280 kg 
NPK/Ha) dan N6 (350 kg NPK/Ha). 

3. Pemberian pupuk NPK yang 
ditambahkan Slurry Biogas dan pupuk 
hayati RA mampu meningkatkan 
kualitas kimia tanah yaitu pH tanah, C 
organik dan mempertahan C/N rasio 
tanah. 
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4. Pemberian pupuk NPK yang 
ditambahkan Slurry Biogas dan pupuk 
hayati RA mampu mengurangi 
pemberian pupuk NPK sebesar 20 % 
dari pupuk rekomendasi (350 kg 
NPK/Ha). 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, 
maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di 
lahan sawah untuk mengetahuihasil/produksi 
tanaman padi pada pemupukan dibawah 
rekomendasi sebesar 40 – 60 % NPK. 
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