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ABSTRAK 

Tanaman padi merupakan tanaman pangan utama masyarakat indonesia. Kebutuhan pangan nasional akan 

beras menyebabkan terjadinya pemggunaan pupuk sintetik secara berlebihan dengan tujuan meningkatkan 

hasil tanaman padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberian dosis pupuk NPK 

terhadap: (1) hasil tanaman, (2) kandungan fosfor dan kalium pada tanaman padi, dan (3) kualitas 

kesuburan tanah. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli 2015 hingga bulan Januari 2016 di Rumah 

Kaca Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

eksperimental dengan percobaan pot di rumah kaca. Rancangan percobaan pada penelitian ini 

menggunakan Rancangan acak lengkap dengan enam (6) aras perlakuan dosis pupuk : (1) N1 = 0 kg NPK 

Phonska/ha  + 0 kg Urea/ha, (2) N2 = 70 kg NPK Phonska/ha + 30 kg Urea/ha, (3) N3 = 140 kg NPK 

Phonska/ha + 60 kg Urea/ha, (4) N4 = 210 kg NPK Phonska/ha + 90 kg Urea/ha, (5) N5 = 280 kg NPK 

Phonska/ha + 120 kg Urea/ha, dan (6) N6 = 350 kg NPK Phonska/ha + 150 Urea/ha; masing-masing 

perlakuan diberikan aplikasi slurry biogas (20 ton/ha) dan pupuk hayati “RA” 24 liter/ha. Sebagai 

pembanding telah dilakukan perlakuan tambahan yaitu: (1) PB1 = 350 kg NPK Phonska/ha + 150 

kgUrea/ha, (2) PB2 = slurry biogas 20 ton/ ha, (3) PB3 = Pupuk Hayati “RA” 24 liter/ha. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sidik ragam dengan taraf nyata 5%. Dari hasil 

penelitian diketahui bahwa peningkatan dosis NPK mampu meningkatkan berat gabah kering panen 

(GKP) dan berat gabah Kering Giling (GKG). Peningkatan dosis pupuk NPK tidak mempengaruhi 

kandungan Fosfor pada gabah, namun terjadi peningkatan kandungan kalium pada gabah padi seiring 

peningkatan dosis pupuk NPK. Penambahan dosis NPK dengan aplikasi slurry biogas dan pupuk hayati 

mampu meningkatkan kualitas kesuburan kimia tanah. 

  

kata kunc: pupuk NPK, hasil, fosfor, kalium, padi. 

 

ABSTRACT 

 

The rice plant is the main food crop of Indonesian people. To secure the national rice production, the 

sinthetic fertilizer were excesively used to increase the rice yield. This study is aimed at to determine the 

impact of NPK fertilizer addition to: (1) rice yields, (2) phosphorus and potassium content in rice, and (3) 

the quality of the soil chemical fertility. The research was conducted from July 2015 to January 2016 at 

the Greenhouse of Faculty of Agriculture, The University of Mataram. The research method used  was an 

experimental method with pot experiment in a greenhouse. The experimental design was a completely 

randomized design with six (6) level dosages of NPK fertilizers: (1) N1 = 0 kg NPK Phonska/ha + 0 kg 

Urea/ha, (2) N2 = 70 kg NPK Phonska/ha + 30 kg Urea/ha, ( 3) N3 = 140 kg NPK Phonska/ha + 60 kg 

Urea/ha, (4) N4 = 210 kg NPK Phonska/ha+ 90 kg Urea/ha, (5) N5 = 280 kg NPK Phonska/ha + 120 kg 

Urea/ha, and (6) N6 = 350 kg NPK Phonska/ha + 150 Urea/ha. Each treatment was given a dosages of 

biogas slurry application (20 ton / ha) and biofertilizers "RA" 24 liters/ha. Three comparison treatment 

(PB1 = 350 NPK Phonska/ha + 150 kgUrea kg/ha, PB2 = biogas slurry 20 ton / ha, and PB3 = 

Biofertilizer "RA" 24 liters / ha) were made to obtain more information about the effect of biogas slurry 

and biofertilizer addition. Data was Analyzed using the analysis of variance with a 5% significance level. 
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The research results revealed that the increased addition of NPK fertilizer increased the weight of dry 

grain at harvest and the  milled dry grain weight. The increased of NPK fertilizer dosages did not affect 

the phosphorus content in the grain, but affected the potassium content in the rice grain. Addition of NPK 

fertilizer with application of biogas slurry and biofertilizer improved the quality of the soil chemical 

fertility.  

 

Keywords:  NPK fertilizer, yield, phosphorus, potassium, rice. 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Beras  merupakan makanan pokok 

utama bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 

2014 tingkat konsumsi beras di Indonesia 

mencapai 34,4 juta ton/tahun (Sitorus, 2015). 

Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat 

seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk 

indonesia; sementara laju produksi padi 

cenderung menurun. Pernyataan ini didukung 

oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2015 yang menunjukkan penurunan produksi 

padi dari  71,28 juta ton gabah kering giling 

(GKG)  pada tahun 2013 menjadi 70,83 juta ton 

GKG pada tahun 2014. Laju  produksi padi 

nasional tersebut diperkirakan akan terus 

menurun disebabkan oleh: 1) tingginya alih 

fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-

pertanian, 2) tingkat produksi padi yang rendah, 

dan 3) menurunnya kualitas dan kesuburan 

tanah/lahan. 

Penyebab utama penurunan kualitas 

kesuburan tanah yang perlu mendapat perhatian 

serius adalah menurunnya kandungan bahan 

organik tanah (BOT) dan terganggunya 

keseimbangan kimia tanah. Hal ini disebabkan 

oleh fungsi penting bahan organik di dalam 

tanah sebagai substan penyedia/pemasok unsur 

hara dan sebagai bahan pembenah tanah 

(Mulyati dan Lolita, 2006). Sementara itu 

terganggunya keseimbangan kimia di dalam 

tanah dapat disebabkan oleh praktik pemupukan 

yang hanya menggunakan pupuk kimia buatan 

N, P dan/atau K tanpa diimbangi dengan 

pemberian pupuk organik alami. 

Salah satu jenis bahan organik yang 

diyakini memiliki kualitas yang baik adalah 

slurry biogas. Slurry biogas merupakan produk 

pupuk organik alami yang dihasilkan melalui 

proses pengolahan biogas dari berbagai limbah 

pertanian melalui proses fermentasi di dalam 

ruang tertutup. Seperti halnya bahan organik 

lainnya, slurry biogas memiliki kemampuan 

sebagai penyedia unsur hara tanaman dan dapat 

berfungsi sebagai substan pembenah tanah. 

Biogas rumah (BIRU) umumnya menggunakan 

bahan dasar dari kotoran ternak seperti ayam, 

babi, dan sapi. Menurut BIRU (2015) Slurry 

biogas dari kotoran sapi mengandung: (1) 2,92% 

N-total, (2) 0,21%      ,dan (3) 0,26%    .  

Penambahan bahan organik ke dalam 

tanah sebagai bahan pembenah tanah sangat 

vital perannya bagi kehidupan jasad renik yang 

bermanfaat di dalam tanah. Menurut Hanafiah 

dkk. (2013) jasad hayati yang bermanfaat bagi 

tanaman adalah spesies-spesies yang terlibat 

dalam proses dekomposisi bahan organik serta 

jasad renik pengikat dan penyedia unsur hara. 

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk 

meningkatkan populasi serta efektifitas kerja 

jasad hayati yang menguntungkan adalah dengan 

menambahkan pupuk hayati ke dalam tanah. 

Menurut BALITKABI (2013) pupuk hayati 

merupakan formula pupuk berisi mikroba (baik 

tunggal maupun majemuk) dalam satu bahan 

pembawa dengan fungsi untuk menyediakan 

unsur hara dan meningkatkan produksi tanaman. 

Selain berperan dalam menguraikan bahan 

organik, beberapa jenis mikrobia yang 

dikandung pupuk hayati juga dapat melarutkan 

unsur hara yang tidak tersedia di dalam tanah 

menjadi tersedia bagi tanaman sepert: bakteri 

penambat N dan bakteri pelarut P dan K.   

Mengingat bahwa sekitar 75-100% P 

maupun K, dan hampir seluruh hara mikro yang 

diperoleh tanaman padi berasal dari tanah dan 

bukan dari pupuk, maka memahami tingkah laku 

unsur hara P dan K di dalam tanah menjadi 

sangat penting kaitannya dengan kemampuan 

tanah dalam menyediakan unsure tersebut 

(Rochayati dan Adiningsih, 2002). Tingkat 

ketersediaan unsur P dan K didalam tanah dapat 
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menjadi faktor pembatas pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Hal ini disebabkan 

ketersediaan unsur P sangat tergantung oleh sifat 

tanah, terutama pH; sedangkan unsur K, 

ketersediaannya tergantung pada bahan induk 

(Priyono, 2005). Sifat tanah yang tidak 

menguntungkan menyebabkan ketersediaan P 

dan K menjadi terbatas meskipun pada tanah 

tersebut telah dilakukan pemupukan P dan K. 

dalam konteks ini pemupukan P dan K yang 

dilakukan pada tanah cenderung hanya 

meningkatkan jumlah residu kedua unsur 

tersebut di dalam tanah. Hal ini menunjukkan 

pemberian pupuk P dan K akan menjadi sia-sia 

sebelum sifat tanah yang menjadi pembatas 

ketersediaan unsur P dan K diperbaiki. Oleh 

karena itu penambahan bahan organik dan 

aplikasi pupuk hayati ke dalam tanah perlu 

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan: 

(1) serapan unsur hara oleh tanaman, (1) 

produksi tanaman, dan (3) kualitas kesuburan 

tanah/lahan. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimental dengan percobaan pot di rumah 

kaca. Rancangan percobaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

lengkap (RAL) dengan 6 aras perlakuan dosis 

pupuk NPK Phonska + Urea, yaitu : 

N1  : tanpa pupuk NPK phonska dan urea 

N2 : (70 kg NPK Phonska + 30 kg Urea)/Ha 

N3 : (140 kg NPK Phonska + 60 kg Urea)/Ha 

N4 : (210 kg NPK Phonska + 90 kg Urea)/Ha 

N5 : (280 kg NPK Phonska + 120 kg Urea)/Ha 

N6 : (350 kg NPK Phonska + 150 kg Urea)/Ha 

Masing – masing perlakuan 

ditambahkan 20 ton Slurry biogas/Ha setara 

dengan 125  gr Slurry padat/pot  atau  892,85 ml 

Slurry cair/pot serta ditambahkan 24 liter pupuk 

hayati RA/Ha setara dengan  0,075  ml RA/pot. 

Sebagai pembanding disiapkan 3 perlakuan 

pembanding yaitu: 

PB1: (350 kg NPK+ 150 kg Urea)/Ha tanpa 

pemberian slurry biogas dan pupuk hayati 

“RA” 

PB2: slurry biogas 20 ton/ha tanpa pemberian 

pupuk (NPK + Urea) dan pupuk hayati 

“RA” 

PB3: pupuk hayati 24 L/ha tanpa pemberian 

pupuk NPK dan slurry biogas 

Masing-masing perlakuan (termasuk 

pembanding) diulang sebanyak 4 kali sehingga 

diperoleh total sebanyak 36 pot percobaan. 

Tanah yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan tanah sawah yang telah 

mengalami degradasi kimiawi. Contoh tanah 

diambil secara komposit pada tanah sawah di 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

Contoh tanah diambil pada lapisan olah tanah 

(top soil) pada kedalaman 0-20 cm. Contoh 

tanah kemudian dikering anginkan, digerus dan 

diayak dengan mata saring 2,0 mm untuk 

keperluan analisis laboratorium dan media 

tanam. 

 Contoh tanah yang telah diayak dengan 

mata saring 2,0 mm ditimbang masing-masing 

seberat 15 kg untuk keperluan media tanam. 

Setiap pot diberikan slurry  sebanyak 892,85 ml 

Slurry cair/pot atau setara 125  gr Slurry 

padat/pot. Tanah yang telah ditambahkan slurry 

biogas diaduk merata hingga homogen dan 

selanjutnya diinkubasikan selama 1 minggu 

sebelum proses penanaman padi. 

 Penanaman padi dilakukan 

menggunakan bibit padi yang telah berumur 20 

hari. Bibit padi yang sudah siap tanam dipindah 

tanamkan pada pot yang telah disiapkan. Tiap 

pot percobaan ditanami dengan 3 bibit padi yang 

sehat dan memiliki pertumbuhan yang seragam. 

Bibit padi ditanam pada kedalaman tanah ± 2,5 

cm pada kondisi lengas tanah macak-macak. 

 Penyiraman dimulai dengan menjaga 

kondisi tanah macak-macak dari tanam hingga 3 

HST. Saat bibit padi berumur 4-13 HST media 

tanam digenangi dengan kedalaman ±3 cm dari 

permukaan media tanam. Pada umur 14-16 HST 

tanah dikondisikan macak-macak untuk 

keperluan pemupukan. Penggenangan kembali 

dilakukan pada 13-51 HST. Kecuali pada 32-34 

HST dimana tanah kembali dikondisikan macak-

macak untuk keperluan pemupukan. Pada umur 

51-65 HST tanah dikeringkan untuk keperluan 

panen. 

 Pemberian pupuk pada tanaman padi 

dilaksanakan 2 kali yaitu pada saat tanaman padi 

berumur 14 HST (60% dari dosis perlakuan) 

serta pada saat padi berumur 32 HST (sebanyak 

40% dari dosis perlakuan). Pemupukan 

dilaksanakan pada kondisi lengas tanah macak-

macak. 
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 Panen dilakukan setelah 85% bulir padi 

menunjukkan tanda-tanda masak. Bulir padi 

yang telah masak dicirikan oleh warna kuning 

keemasan serta tekstur gabah yang keras dan 

padat. 

Data hasil percobaan dianalisis dengan 

analysis of varians (anova) dengan taraf nyata 

5%. Data penelitian yang berbeda nyata pada 

anova di uji lanjut dengan menggunakan BNJ 

dengan taraf nyata 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sifat Kimia Tanah Sebelum Percobaan 

Tabel 1. Analisis tanah sebelum percobaan. 

Parameter Nilai Harkat 

pH     6,1 Agak Masam 

C-Organik 1,30 % Rendah 

KTK 13,87 Rendah 

P-tersedia 28,35 ppm Sangat tinggi 

K-tertukar 
0,682 me/100 

gram 
Tinggi 

Sumber: Balai Penelitian Tanah, Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 

Departemen Pertanian (2005) dalam Prijatna 

(2006). 

 

Derajat kemasaman (pH) dan P-

tersedia. Derajat kemasaman atau pH tanah 

merupakan ukuran tingkat kemasaman dan 

kebasaan tanah.  Derajat kemasaman tanah 

sangat berpengaruh terhadap sifat fisika, kimia 

dan biologi tanah termasuk tingkat ketersediaan 

fosfor di dalam tanah. Dari hasil analisis 

diketahui bahwa pH tanah sebelum percobaan 

adalah 6,1. Nilai pH ini termasuk dalam kategori 

tanah agak masam dan masih dalam kisaran pH 

tanah yang optimal (pH 6,0-7,0) bagi 

ketersedian sebagian besar unsur hara tanaman 

(Hanafiah, 2013). Pernyataan ini didukung oleh 

hasil analisis  P-tersedia tanah sebelum 

percobaan yang menunjukkan nilai P-tersedia 

yang sangat tinggi (28 ppm). Nilai P-tersedia 

yang sangat tinggi tersebut dapat disebabkan 

oleh pH tanah yang optimal dan/atau terjadinya 

penimbunan residu P sebagai dampak dari 

pemupukan P secara intensif selama puluhan 

tahun budidaya padi sawah (Priyono, 2005). 

 C-organik dan KTK. Hasil analisis tanah 

sebelum percobaan menunjukkan bahwa 

kandungan C-organik tanah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebesar 1,3%; nilai 

C-organik tersebut termasuk dalam kategori 

rendah (Balai Penelitian Tanah, 2005). 

Kandungan C-organik ini merefleksikan nilai 

rata-rata kandungan bahan organik yang terdapat 

pada lahan sawah di Indonesia yang umumnya 

memiliki kandungan bahan organik rendah 

(<2%) (Simanungkalit dkk., 2006) Rendahnya 

kandungan bahan organik pada lahan-lahan 

persawahan di Indonesia umumnya disebabkan 

oleh: (1) kurangnya pengembalian bahan 

organik ke dalam tanah, (2) pelapukan bahan 

organik secara intensif sebagai akibat dari suhu 

dan curah hujan yang cukup tinggi, dan (3) 

pengolahan dan penggunaan lahan secara 

intensif (Suwardji, 2004). Rendahnya 

kandungan bahan organik yang terdapat di 

dalam tanah dapat mempengaruhi kemampuan 

tanah dalam menukarkan kation (Ma’shum dan 

Sukartono, 2012). Pernyataan ini sesuai dengan 

hasil analisis KTK tanah sebelum percobaan 

yang menunjukkan nilai KTK yang cukup 

rendah (13,87 me/100 gram).  

 K-tertukar. K-tertukar merupakan 

jumlah ion K yang terdapat pada kompleks 

jerapan yang bersifat dapat dipertukarkan. 

Menurut Hanafiah (2013) K-tertukar merupakan 

komponen penting dari K-tersedia tanah (K-

tersedia = K-tertukar + K-terlarut). Lebih dari 

85% K tanaman berasal dari fraksi K yang dapat 

dipertukarkan dan selebihnya berasal dari fraksi 

K-terlarut, fraksi K-organik dan fraksi K-oksida 

(Buckhman dan Brady, 1982). Hasil analisis 

tanah sebelum percobaan menunjukkan nilai K-

tertukar tanah yang tinggi (0,682 me/100 gram). 

Menurut Buckman dan Brady (1982) nilai K-

tertukar sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya 

kandungan K, bahan induk, dan/atau oleh 

praktik budidaya pertanian yang diterapkan. 

 

Sifat kimia tanah setelah percobaan 

 

 Derajat kemasaman (pH). Hasil analisis 

sidik ragam pada taraf nyata 5% menunjukkan 

nilai pH yang berbeda nyata antar perlakuan. 

Perlakuan N1 memiliki nilai pH tertinggi yaitu 

sebesar 6,56.  
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Tabel 2. Sifat kimia tanah setelah percobaan.   

No Perlakuan 

Parameter Tanah 

pH H2O 
C- Organik 

(%) 

KTK 

(me/100 

gram) 

P- Tersedia 

(ppm) 
K-Tertukar 

(me/100 gram) 

1 N1 6,56 a 1,332 12,468c 30,098 0,736 

2 N2 6,54 ab 1,322 14,953a 31,628 0,667 

3 N3 6,41 b 1,356 14,534ab 33,607 0,637 

4 N4 6,51 ab 1,296 13,348bc 34,502 0,587 

5 N5 6,47 ab 1,280 13,697abc 30,893 0,552 

6 N6 6,51 ab 1,303 13,561abc 33,700 0,582 

 BNJ 5% 0,133* ns 1,509* Ns ns 

7 Pb 1 6,39 1,273 13,747 28,605 0,576 

8 Pb 2 6,44 1,330 13,954 41,853 0,676 

9 Pb 3 6,47 1,327 14,583 28,954 0,628 

Keterangan: angka yang sama pada kolom yang sama menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata pada 

taraf nyata 5%. 

  

Sementara itu nilai pH terendah terdapat pada 

perlakuan N3 dengan nilai 6,41. Tiap perlakuan 

serta pembanding pada percobaan ini mengalami 

peningkatan nilai pH tanah mendekati netral. 

Peningkatan nilai pH tanah disebabkan oleh 

penambahan slurry biogas yang bersifat agak 

basa.Selain itu peningkatan nilai pH tanah juga 

dapat disebabkan oleh penggenangan media 

tanam yang cukup lama. Menurut Sanchez 

(1993) naiknya nilai pH pada tanah tergenang 

disebabkan oleh terbebasnya ion OH-  sebagai 

akibat tereduksinya senyawa Fe(OH)3 menjadi 

Fe(OH)2. 

C–organik. Perlakuan dosis pupuk NPK 

Phonska dan Urea tidak memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap kandungan C-

organik di dalam tanah. Hal ini disebabkan oleh 

pemberian slurry biogas dalam jumlah yang 

sama pada semua perlakuan. Pernyataan ini 

didukung oleh data C-organik pada  pembanding 

dengan penambahan slurry biogas (1,33%) yang 

menunjukkan nilai C-organik yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan PB1 (1,27%) dan PB3 

(1,32%) yang merupakan pembanding yang 

tidak diberikan tambahan slurry biogas. 

Kapasitas Tukar Kation (KTK). Hasil 

analisis sidik ragam dengan taraf nyata 5% 

terhadap parameter KTK tanah menunjukkan 

nilai yang berbeda nyata antar perlakuan. Nilai 

KTK tertinggi terdapat pada perlakuan N2 

dengan nilai 14,953 me/100 gram. Sementara itu 

nilai terendah terdapat pada perlakuan N1 

dengan nilai KTK 12,468 me/100 gram. 

Meningkatnya nilai KTK tanah diduga 

disebabkan oleh adanya penambahan pupuk 

hayati yang merupakan bagian dari penelitian 

ini. Pernyataan ini didukung oleh nilai KTK 

yang lebih tinggi pada PB3 (14,6 me/100 gram) 

dibandingkan dengan PB1 (13,7 me/100 gram) 

dan PB2 (14,0 me/100 gram). Penambahan 

pupuk hayati pada media tanam diduga telah 

memacu aktifitas mikroorganisme tanah dalam 

merombak bahan organik yang berimplikasi 

pada bertambahnya jumlah humus dan 

peningkatan nilai KTK tanah. 

 P-tersedia. Hasil analisis P-tersedia di 

dalam tanah menunjukkan nilai yang tidak 

berbeda nyata antar perlakuan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perlakuan dosis pupuk 

NPK Phonska + Urea tidak mempengaruhi 

ketersediaan P di dalam tanah. Tampaknya 

ketersediaan P lebih dipengaruhi oleh 

kandungan bahan organik yang terdapat di 

dalam tanah. Pendapat ini didukung oleh nilai P-

tersedia pada PB2 (pembanding dengan 

penambahan slurry biogas) yang memiliki nilai 

P-tersedia yang lebih tinggi (41,9 ppm) 

dibandingkan dengan  PB1 (28,6 ppm) dan PB3 

(29,0 ppm) yang merupakan pembanding tanpa 

penambahan slurry biogas. Pendapat ini 

diperkuat  oleh kesimpulan  Ma’shum dan 

Sukartono (2012) yang menyatakan bahwa 
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dioksidasi karbon selama proses dekomposisi 

bahan organik memegang peranan penting 

dalam proses pelepasan fosfor. Selain itu nilai P-

tersedia yang sangat tinggi pada setiap perlakuan 

mungkin disebabkan oleh proses penggenangan 

media tanam selama masa percobaan. Menurut 

Sanchez (1993) penggenangan dapat 

meningkatkan kandungan P-tersedia di dalam 

tanah melalui meningkatnya proses reduksi 

ferifosfat menjadi ferofosfat yang lebih mudah 

larut. 

 K-tertukar. Nilai K-tertukar 

menunjukkan nilai yang semakin menurun 

seiring dengan bertambahnya dosis pupuk NPK 

Phonska + Urea yang diberikan. Namun 

penurunan nilai KTK tersebut tidak nyata antar 

perlakuan. Penurunan nilai K-tertukar ini diduga 

disebabkan oleh semakin banyaknya kalium 

yang diambil oleh tanaman untuk membentuk 

biomasa tanaman (jerami+gabah). Pernyataan 

ini didukung oleh data gabah kering panen dan 

gabah kering giling (Tabel 4.5.) yang 

menunjukkan hasil yang semakin tinggi seiring 

dengan peningkatan jumlah kalium yang 

diberikan. 

 

Karakteristik Slurry Biogas. 

 

Tabel 3. Karakteristik slurry biogas 

Parameter Hasil Harkat 

pH H2O 7,2 % Agak basa 

Kadar Air 84 % Sangat tinggi 

C-organik 34,31 % Sangat tinggi 

KTK 
37,77 me/100 

gram 
Sangat tinggi 

P-total 0,498 % Rendah 

K-total 0,717% Rendah 

Sumber: Balai Penelitian Tanah, Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 

Departemen Pertanian (2005) dalam Prijatna 

(2006). 

 

Derajat kemasaman (pH). Dari hasil 

analisis diketahui bahwa nilai pH slurry biogas 

masuk dalam kategori pH agak basa (pH 7,2). 

pH basa pada slurry biogas merupakan 

konsekuensi dari terbebasnya karbon pada 

proses fermentasi dalam bentuk      Menurut 

Bonten dkk. (2014) proses fermentasi pada 

digester anaerobik membebaskan karbon dan 

proton (  ) dalam bentuk molekul      
Sebagai akibatnya pH slurry biogas cenderung 

bersifat basa. Penambahan slurry biogas (agak 

basa) kedalam tanah agak masam diyakini akan 

dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara 

tanaman melalui terjadinya peningkatan nilai pH 

tanah kearah lebih netral. 

C-organik. Hasil analisis slurry biogas 

menunjukkan kandungan C-organik yang sangat 

tinggi (34,3%). Hasil ini didukung oleh temuan 

para peneliti sebelumnya yang menunjukkan 

kisaran kandungan C-organik slurry biogas 

antara 17,8 - 48,0% (Biru, 2015). Kandungan 

unsur hara makro (N, P, K, S, Ca, Mg) dan 

mikro (Fe, Mn, Cu, Zn ) yang tinggi pada slurry 

biogas serta kandungan berbagai asam amino, 

hormon tumbuh, dan bioaktifator di dalamnya, 

memperkuat rekomendasi bagi penggunaan 

slurry biogas  sebagai sumber pupuk organik 

alami untuk meningkatkan kualitas kesuburan 

tanah (BIRU, 2011; Warnars and Oppenoorth, 

2014). 

Kapasitas Tukar Kation (KTK). Hasil 

analisis kapasitas tukar kation Slurry biogas 

menunjukkan nilai KTK yang sangat tinggi yaitu 

sebesar 37,8 me/100 gram. Nilai KTK yang 

sangat tinggi mungkin disebabkan oleh: (1) nilai 

pH yang cukup tinggi, (2) jumlah kation basa 

yang cukup banyak, dan (3) rendahnya kation 

hidrogen di dalam slurry biogas (Tan, 1995). 

Nilai KTK slurry biogas yang sangat tinggi 

diyakini mampu untuk meningkatkan nilai KTK 

tanah. 

Fosfor dan Kalium. Hasil analisis total P 

dan total K pada slurry biogas secara berturut-

turut adalah 0,50% dan 0,72%. Kandungan total 

P tersebut terdapat dalam kisaran P-total slurry 

biogas (0,4-2,5%) sebagaimana dilaporkan oleh 

Bonten dkk. (2014). Sedangkan untuk K-total 

nilai 0,72% termasuk dalam kisaran nilai K-total 

(0,38-0,97%) yang di publikasikan oleh Biru 

(2015) dan SNV (2011). Tingginya kandungan P 

dan K pada slurry biogas diharapkan akan 

mampu meningkatkan ketersediaan P dan K 

didalam tanah. Hal ini dapat berimplikasi 

terhadap menurunnya kebutuhan penggunaan 

pupuk P dan K sintetik. 
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Pertumbuhan tanaman 

 

Tabel 4. Pengaruh dosis NPK terhadap jumlah 

anakan padi 

Perla

kuan 

Umur Tanaman (hari) 

15 

HST 
22  

HST 
29 

HST 
36 

HST 
43 

HST 

N1 7 11 21,25 27,25 
27,5 

b 

N2 7 10 18 24.25 30 ab 

N3 8 11 22 29 33 ab 

N4 6 10 21 29 34 ab 

N5 6,75 11,75 20,25 27,5 
36,25 

a 

N6 7,25 11,25 19,5 29 
35,25 

a 
BNJ 

5% 
ns ns ns ns 7,1 * 

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 sama pada kolom 

yang sama menunjukkan nilai yang tidak 

berbeda nyata pada taraf nyata 5%.; *) HST: hari 

setelah tanam 

 Jumlah anakan. Hasil analisis sidik 

ragam menunjukkan nilai yang tidak berbeda 

nyata terhadap parameter jumlah anakan hingga 

tanaman padi berumur 36 HST. Pada saat 

tanaman padi berumur 43 HST terjadi perbedaan 

secara nyata terhadap jumlah anakan. Jumlah 

anakan terbanyak berada pada perlakuan N5 

(36,25 anakan) dan N6 (35,25 anakan). 

Sedangkan jumlah anakan terendah terdapat 

pada perlakuan N1 (27,5 anakan). Pada saat 

tanaman berumur 43 HST, tanaman padi telah 

memasuki fase pembentukan anakan maksimal. 

Pada fase ini anakan tersier  pada tanaman padi 

akan terbentuk bersamaan dengan inisiasi 

primordia malai (Makarim dan Suhartatik, 

2009). Tampaknya penambahan dosis pupuk 

NPK+Urea sebesar 20% atau lebih dari dosis 

rekomendasi  telah memacu pembentukan 

anakan tersier yang lebih banyak pada tanaman 

padi. 

 

 

 

 

Hasil tanaman padi 

 

Tabel 5. Pengaruh dosis NPK terhadap hasil 

tanaman padi 

Perla

kuan 

Parameter Produksi Tanaman 

Berat 

Kering 

Panen 

(gram/pot) 

Berat kering 

giling 

(gram/pot) 

Berat 

1000 

Butir 

(gram/pot

) 

N1 78,421 d 73,79 c 24,036 bc 

N2 75,888 d 74.19 c 25,257 a 

N3 94,454 bc 89,91 b 
24,624 

abc 

N4 96,591 bc 92,30 b 25,105 ab 

N5 
102,153 

ab 
97,41 ab 

24,165 

abc 

N6 114,226 a 110,06 a 23,868 c 

BNJ 

5% 
15,908* 12,842* 1,136* 

Pb 1 99,932 93,552 24,677 

Pb 2 82,543 77,482 25,877 

Pb 3 72,902 70,739 24,383 

Keterangan: angka yang sama pada kolom yang 

sama menunjukkan nilai yang tidak berbeda 

nyata pada traf nyata 5% 

 

Gabah kering panen (GKP) dan Gabah 

kering giling (GKG). Hasil analisis sidik ragam 

menunjukkan hasil berat GKP yang berbeda 

nyata antar perlakuan. Hasil tertinggi terdapat 

pada perlakuan N6 (144,2 gram/pot) dan N5 

(102,2 gram/pot). Sementara hasil terendah 

diperoleh pada perlakuan N2 (78,8 gram/pot) 

dan N1 (78,4 gram/pot).  Hal yang sama terjadi 

pula pada berat GKG dimana hasil tertinggi 

diperoleh pada perlakuan N6 (110,1 gram/pot) 

dan N5 (97,4 gram/pot). Sedangkan hasil 

terendah diperoleh pada perlakuan N1 (73,8 

gram/pot) dan N2 (74,2 gram/pot). Tampaknya 

Semakin tinggi dosis pupuk NPK Phonska + 

Urea yang diberikan maka semakin tinggi pula 

hasil berat GKP dan berat GKG yang diperoleh. 

Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi 

nutrisi yang ditambahkan maka semakin tinggi 

pula hasil yang diperoleh. Menurut Salisbury 

dan Ross (1995) pertumbuhan tanaman akan 

meningkat dengan meningkatnya unsur hara 

yang diberikan, yang biasanya ditunjukan  oleh 
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terjadinya kenaikan konsentrasi unsur hara yang 

ditambahkan di dalam jaringan tanaman. 

 Berat per 1000 butir padi. Berat per 

1000 butir padi merupakan parameter kualitas 

bulir padi. Analisis sidik ragam menunjukkan 

hasil yang berbeda nyata antar perlakuan 

terhadap parameter berat 1000 butir padi. Hasil 

tertinggi terdapat pada perlakuan N2 (25,257 

gram), N4 (25,1 gram), N3 (24,6 gram) dan N5 

(24,2 gram). Perlakuan N6 menunjukkan nilai 

berat 1000 butir padi terendah dengan berat 24,2 

gram. Penambahan dosis pupuk lebih dari 60% 

dari dosis pupuk rekomendasi menyebabkan 

penurunan berat per 1000 butir padi. 

Penambahan Nitrogen dan Kalium yang tinggi 

pada tanaman padi dapat memacu pembentukan 

bulir yang tinggi (Rauf dkk., 2000). Hal ini 

menyebabkan pengisian bulir padi terjadi secara 

tidak maksimal akibat dari semakin banyaknya 

jumlah bulir yang tidak diikuti oleh produksi 

fotosintat yang tidak memadai. 

 

Kadar hara P dan K pada Tanaman Padi 

Tabel 6. Serapan fosfor dan kalium pada 

tanaman padi 

Perla

kuan 

Fosfor 

(gram/pot) 
Kalium 

(gram/pot) 

Jerami Gabah Jerami Gabah 

N1 0,033 a 0,194 1,72 b 0,40 e 

N2 0,023 cd 0,220 2,53 a 0,44 d 

N3 0,025 c 0,252 1,61 b 0,54 c 

N4 0,029 b 0,227 1,58 b 0,62 b 

N5 0,021 d 0,222 1,40 c 0,62 b 

N6 0,021 d 0,280 1,35 c 0,79 a 

BNJ 

5% 
0.00057

* 
Ns 0,037* 

0,0067

* 
Keterangan: angka yang sama pada kolom yang 

sama menunjukkan nilai yang tidak 

berbeda nyata pada taraf nyata 5% 

 

Kadar hara Fosfor. Hasil analisis sidik 

ragam menunjukkan nilai yang berbeda nyata 

terhadap kadar fosfor pada jerami padi. 

Sedangkan hasil analisis kadar fosfor pada 

gabah menunjukkan nilai yang tidak berbeda 

nyata. Nilai tertinggi kadar fosfor pada jerami 

terdapat pada perlakuan N1 (0,033 gram/pot). 

Sedangkan hasil terendah berapa pada perlakuan 

N6 (0,021 gram/pot). Tingginya kadar fosfor 

jerami pada N1 disebabkan oleh sedikitnya 

jumlah fosfor yang ditranslokasikan dari jerami 

menuju gabah. Berbeda dengan N6, sebagian 

besar fosfor dalam jerami ditranslokasikan ke 

gabah padi sehingga dihasilkan berat gabah padi 

tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kadar 

fosfor pada jerami dan gabah padi dipengaruhi 

oleh seberapa besar fosfor dapat 

ditranslokasikan menuju gabah selama fase 

generatif. Data kadar P tersebut didukung oleh 

penelitian Islam dkk. (2008) yang menunjukkan 

bahwa pada fase generatif kadar fosfor pada 

jerami sangat dipengaruhi oleh varietas tanaman 

padi. Sedangkan hasil penelitian Qiao-gang dkk. 

(2013) membuktikan perlakuan dosis pupuk N 

yang berbeda mempengaruhi kadar fosfor pada 

jerami dan gabah padi. 

Kadar Kalium. Hasil analisis sidik 

ragam menunjukkan  nilai yang berbeda nyata 

terhadap kadar kalium di dalam jerami dan 

gabah padi. Pada jerami kadar kalium tertinggi 

terdapat pada perlakuan N2 (2,53 gram/pot), 

sedangkan kadar kalium terendah terdapat pada 

perlakuan N6 (1,35 gram/pot). Hasil analisis 

jaringan menunjukkan bahwa semakin tinggi 

dosis pupuk NPK Phonska + Urea yang 

diberikan maka semakin rendah kadar kalium 

pada jerami. Berbeda dengan kadar kalium pada 

gabah padi, semakin tinggi dosis NPK Phonska 

+ Urea yang diberikan maka semakin tinggi pula 

kadar kalium pada gabah padi. Nilai kadar 

kalium tertinggi pada gabah padi terdapat pada 

perlakuan N6 (0,79 gram/pot) dan hasil terendah 

diperoleh pada perlakuan N1 (0,40 gram/pot). 

Besarnya jumlah kalium yang di translokasikan 

dari jerami menuju gabah akan mempengaruhi 

tingkat serapan K pada masing-masing organ 

tanaman.Sekitar 81-84% dari biomassa bulir 

padi tersusun atas pati (Reddy dan Bhotmange, 

2013). Hal ini menyebabkan kadar kalium 

menjadi sangat penting, mengingat peran kalium 

sebagai pengaktif enzim pembentuk pati 

(Salisburry dan Ross, 1995). Meningkatnya 

kadar K pada gabah akan meningkatkan hasil 

gabah tanaman padi. Sehingga semakin banyak 

kalium yang dipindahkan menuju gabah maka 

akan semakin tinggi pula hasil GKP dan GKG  

sebagai akibat meningkatnya produksi pati pada 

gabah. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

 Dari hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan maka dapat disimpulkan: 

1. Penambahan dosis NPK (350 kg NPK 

Phonska/ha + 150 kg Urea/ha) 

menghasilkan produksi gabah tertinggi 

(GKP 114,226 gram/pot dan GKG 

110,06 gram/pot). 

2. Penambahan dosis pupuk NPK hingga 

350 kg NPK Phonska/ha plus 150 kg 

Urea/ha tidak mempengaruhi kadar hara 

fofor pada gabah. 

3. Penambahan dosis pupuk NPK 

meningkatkan kadar hara kalium pada 

gabah. Hasil tertinggi (0,79 gram/pot) 

tercapai pada perlakuan 350 kg NPK 

Phonska/ha plus 150 kg Urea/ha (N6). 

4. Aplikasi NPK dengan penambahan 

slurry biogas dan pupuk hayati mampu 

meningkatkan kualitas kesuburan kimia 

tanah (pH tanah mendekati netral, C-

organik,  KTK tanah, P-tersedia tanah, 

dan K-tertukar tanah). 

5.2 Saran 

 Disarankan bagi peneliti selanjutnya 

untuk melaksanakan penelitian dengan kisaran 

dosis pupuk yang lebih besar untuk mengetahui 

dosis pupuk optimal untuk budidaya tanaman 

padi, kaitannya dengan Hasil tanaman serta 

kandungan hara pada tanaman padi. 
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