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ABSTRAK
Penelitian ini dilaksanakan guna menetapkan metode analisis yang tepat untuk tanah yang tercemar logam berat limbah tailing gelondongan (amalgamasi) dan tong (sianidasi) dengan menguji beberapa metode analisis P tersedia tanah. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Tanaman Hortikultura dan di Laboratorium Kimia dan Biologi Tanah Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental yaitu untuk menguji efektivitas penduga P pada tanah tercemar logam berat yang ditanami jagung. Enam tanah Inseptisol yang tercemar oleh merkuri dan logam berat lainnya (T1, T2, T3, T4, T5, dan T6) digunakan dalam penelitian ini. Keenam contoh tanah tersebut memiliki kandungan P tersedia tanah yang berbeda-beda berdasarkan hasil analisis P tersedia tanah awal. Keenam contoh tanah tersebut dirancang menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 18 pot percobaan. Masing-masing pot percobaan ditanami tanaman jagung varietas NK33 bertongkol 2 sebagai tanaman indikator. Metode analisis yang tepat ditetapkan dengan mengkorelasikan hasil analisis P tersedia tanah dengan  P total jaringan tanaman. Metode yang memiliki nilai koefisien korelasi tertinggi terpilih sebagi metode yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode P tersedia tanah yang dipakai berkorelasi tinggi dengan P total tanaman. Pada penelitian ini metode Resin terpilih sebagai metode yang tepat untuk tanah Inseptisol yang tercemar logam berat limbah tailing gelondongan (amalgamasi) dan tong (sianidasi) dengan nilai koefisien korelasi tertinggi yakni r = 0,931.
Kata Kunci: fosfor, korelasi, efektivitas metode ekstraksi.
ABSTRACK

This research was conducted to obtain the best analysis method for available P in soils contaminated by heavy metals of gold amalgamation and cyanidation tailings. This research was conducted at the Horticultural Crop Research Center and Soil Chemistry and Biology Laboratory Faculty of Agriculture University of Mataram. This research exercised experimental methods to examine the effectiveness of P tests in soils contaminated by heavy metal that were grown with maize. Six soil samples contaminated by mercury and other heavy metals ( T1 , T2 , T3 , T4 , T5 , and T6 ) were used in this study. These six soil samples contained different soil available P according to preliminary available P soil test. The experimental design was Randomized Block Design (RBD). Six soil samples used in this experiments were repeated 3 times to obtain a total of 18 pot experiments. Each of the pot experiments was planted with maize of NK33 variety as an indicator plant. The best analysis method was determined by correlating the results of available P test with total P uptake by plant. The method with the highest correlation coefficient value was stated as the best method. The results showed that all soil P methods used had high correlation with total P in the plant tissue. In this research, Resin method  was proved to be the best method for soil available P test in inceptisols that was contaminated by heavy metals of gold amalgamation and cyanidation tailings, with the correlation coefficient value (r) of 0,931.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kesuburan tanah merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan usaha pertanian (Widayati, 2003). Kesuburan tanah dikatakan baik jika tata air, udara, dan unsur hara terdapat dalam jumlah yang cukup dan berimbang serta mampu menyediakan kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Oleh sebab itu, kesuburan tanah perlu diperhatikan dan dijaga untuk keberlanjutan usaha tani. 
Salah satu unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman adalah fosfor (P). Di dalam tanaman fosfor berperan sebagai : (1) penyusun utama senyawa adenin trifosfat (ATP) dan adenin difosfat (ADP), (2) komponen penting dalam proses asimilasi dan respirasi, (3) elemen penting dalam proses penguraian senyawa-senyawa hidrat arang dan pemindahan energi, (4) bahan dasar protein, (5) zat penentu kualitas hasil tanaman, dan (6) sebagai penyusun utama dari inti sel (Nursyamsi dan Setyorini, 2009). Disamping itu hara P juga berperan dalam perkembangan akar, bunga, biji, dan kematangan tanaman. Peranan fosfor sedemikian penting, sehingga kekurangan unsur P ini dapat menyebabkan: (1) tanaman menjadi kerdil, (2)  pertumbuhan akar terganggu, (3) pertumbuhan cabang dan ranting tidak normal, dan (4) menurunnya kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara lainnya yang dibutuhkan (Ma’shum, 2005). Oleh sebab itu,  mengetahui tingkat ketersediaan P atau status P di dalam tanah menjadi sangat penting.
 Untuk menunjang pertumbuhan tanaman yang optimal, P di dalam tanah harus dijaga ketersediaannya dan keseimbangannya baik dalam hal jenis maupun jumlahnya. Ketidakseimbangan P di dalam tanah dapat menyebabkan terjadinya kekahatan unsur hara P di dalam tanah. Tanah yang mengalami kekahatan P akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta hasil tanaman. Hal ini disebabkan oleh terganggunya pasokan P dari dalam tanah (Mengel dan Kirkby, 2001 dalam Widayati dan Fajri, 2003). 
Status P di dalam tanah dan jaringan tanaman dapat diketahui melalui analisis contoh tanah dan/atau analisis jaringan tanaman. Dari kedua metode analisis tersebut, metode analisis tanah lebih banyak digunakan karena: (1) prosedurnya yang cepat, (2) kemudahannya dalam pengambilan sampel, dan (3) hasil ulangan yang mirip (Hawari, 2007). Analisis jaringan tanaman selama ini kurang mendapatkan perhatian utamanya dikarenakan oleh kesulitan dalam  memperoleh sampel yang representatif; seringkali hasil analisis contoh tanaman yang sama memberikan nilai yang berbeda.
Mengingat pentingnya pengetahuan tentang ketersediaan P dalam tanah (kaitannya dengan pertumbuhan dan produksi tanaman) berbagai metode ekstraksi P telah dikembangkan. Untuk mengetahui tingkat akurasi metode analisis yang digunakan umumnya dilakukan uji korelasi, yaitu mengkorelasikan antara hasil analisis dengan P total tanaman. Metode analisis tanah yang baik adalah yang mampu memberikan nilai korelasi yang tinggi antara hasil analisis dengan serapan tanaman (Muhklis, 2007).
   Beberapa metode penduga P yang umum digunakan dalam analisis tanah  di Indonesia diantaranya adalah:  (1) Mehlich, (2) Truogh, (3) HCl 25%, (4) metode Olsen, (5) Bray 1, dan (6) Bray 2. Pengekstrak-pengekstrak tersebut memiliki lingkup penerapan yang berbeda-beda. Metode Mehlich, Bray I dan Bray II umumnya diterapkan untuk tanah-tanah masam; metode Truogh untuk tanah masam dan netral; metode Olsen dan HCl 25% untuk tanah masam, netral, dan alkalin. Metode-metode tersebut pada awalnya dikembangkan untuk tanah-tanah subtropik, namun dalam penerapannya banyak digunakan untuk analisis P pada tanah-tanah tropik. Hal tersebut mengundang keraguan atau keingintahuan tentang keakuratannya sebagai penduga status P pada tanah tropik di Pulau Lombok.
Salah satu pengekstrak P yang akhir-akhir ini cukup banyak  mendapat perhatian dari ahli tanah dunia adalah metode pengekstrak P tersedia menggunakan Resin. Resin pertama kali dikembangkan oleh Sheard dan Caldwell pada tahun 1955 untuk menetapkan nilai P pada pul goyah (labile pull) (Hawari, 2007). Penggunaan Resin sebagai pengekstrak P akhir-akhir ini meningkat  karena: (1) kemampuan Resin dalam mengekstrak beberapa unsur hara, baik makro (N, P, K, Ca, Mg, dan lain-lain) maupun mikro (Cu, Zn, Fe, Mn, B, Mo, dan lain-lain) serta  unsur kationik maupun anionik secara simultan, (2) cara kerja Resin yang lebih mirip dengan cara kerja akar tanaman dalam menyerap unsur hara, dan (3) prosedurnya yang sederhana, mudah dan cepat (Tejowulan, 1994). Selain itu Resin memiliki standar deviasi yang rendah sehingga penetapan Resin sebagai pengekstrak P diharapkan dapat memberikan akurasi, efisiensi, efektivitas, dan manfaat yang lebih baik dibandingkan pengekstrak-pengekstrak kimia yang lainnya. 
Analisa jaringan tanaman umumnya juga penting dilakukan untuk mengetahui serapan hara oleh tanaman. Status mineral pada jaringan tanaman dapat diduga dengan menganalisis mineral pada jaringan tanaman dan/atau pada daun. Secara umum konsentrasi hara dalam tanah dapat direfleksikan oleh konsentrasi hara yang terdapat di dalam tubuh jaringan tanaman (Rusli, dkk, 2008). 
Untuk mengetahui tingkat kekahatan unsur hara dalam tanah kaitannya dengan pertumbuhan dan produksi tanaman diperlukan tanaman indikator yang responsif terhadap ketersediaan unsur hara. Hal ini penting karena pertumbuhan tanaman tidak hanya ditentukan oleh faktor tanah dan ketersediaan unsur hara dalam tanah semata, tetapi juga oleh respon dan sifat tanaman (Sutedjo, 2004). Oleh sebab itu, memilih tanaman indikator yang tepat merupakan langkah penting untuk memperoleh hasil yang akurat.
Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman yang peka terhadap kekahatan atau kelebihan P (Adisarwanto dan Widiyastuti, 1999). Kepekaan tanaman jagung terhadap P tersebut ditunjukkan oleh kemampuan, kapasitas, dan kemampuan daya tanggapnya yang tinggi terhadap penyerapan unsur hara dan masukan pupuk P. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Davideicu (1998) dalam Sukmawati (2001), yang menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman jagung sangat dipengaruhi oleh tingkat pemupukan fosfor. Oleh karena itu dalam penelitian ini, jagung dipilih sebagai tanaman indikator.
Selain itu, Penelitian ini didesain sebagai bagian untuk ikut serta memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Sekotong Lombok Barat. Tanah-tanah Inseptisol di daerah Sekotong telah banyak dicemari oleh merkuri dan logam berat lainnya sebagai dampak pembuangan tailing gelondongan (amalgamasi) dan tong (siandidasi) ke tubuh air, tanah, dan lingkungan lahan pertanian (sebagian dari lahan tersebut sedang dalam proses remediasi). Sementara itu, tanah-tanah pertanian yang diyakini masih tercemar oleh merkuri dan logam berat lainnya tersebut masih digunakan sebagai lahan budidaya oleh masyarakat untuk memproduksi tanaman pangan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian uji efektivitas penduga P pada tanah tercemar logam berat perlu dilakukan. Tujuan Penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat keakuratan metode Bray 1, Olsen, dan Resin sebagai penduga status ketersediaan P  pada tanah Inseptisol yang dicemari logam berat limbah tailing  emas gelondongan atau tong dan (2) memperoleh metode pengekstrak yang paling tepat dan akurat dalam menduga tingkat ketersediaan P pada tanah tercemar logam berat. Dalam penelitian ini diajukan hipotesis bahwa metode Bray 1, Olsen, dan Resin memiliki keakuratan yang berbeda dalam menduga ketersediaan P pada tanah tercemar logam berat limbah tailing emas gelondongan atau tong. 

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental yaitu untuk menguji efektivitas penduga P pada tanah tercemar logam berat. 
Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Tanaman Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Mataram mulai dari bulan Maret 2012 sampai Mei 2012. Analisis dilakukan di Laboratorium Kimia dan Biologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. 
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: alat-alat untuk pengambilan contoh tanah, alat-alat  untuk analisis tanah dan P total jaringan tanaman, dan alat-alat untuk percobaan di kebun percobaan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: contoh tanah, pupuk Urea, SP36, dan KCl,  tanaman jagung, dan bahan-bahan untuk analisis di Laboratorium.
Rancangan Percobaan
Enam contoh tanah Inseptisol yang tercemar oleh merkuri dan logam berat lainnya (T1, T2, T3, T4, T5, dan T6) digunakan dalam penelitian ini. Keenam contoh tanah tersebut memiliki kandungan P tersedia tanah yang berbeda-beda berdasarkan hasil analisis P tersedia tanah awal. Keenam contoh tanah tersebut dirancang menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 18 pot percobaan. Masing-masing pot percobaan selanjutnya ditanami tanaman jagung varietas NK33 bertongkol 2 sebagai tanaman indikator. 
Selanjutnya keenam sampel tanah tersebut dianalisis menggunakan metode Bray 1, Olsen, dan Resin untuk mengetahui tingkat ketersediaan P tanah. Hasil analisis P tersedia tanah dikorelasikan dengan P total jaringan tanaman. Nilai analisis P total jaringan tanaman yang diperoleh selanjutnya dikorelasikan dengan total berangkasan kering, tongkol kering dan biji kering jagung.
Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini merupakan bagian dari lanjutan penelitian Amrullah Fiqri (2012) yang berjudul ”Remediasi Tanah Tercemar Limbah Merkuri (Hg) Menggunakan Tumbuhan Hiperakumulator Di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB”. Residu tanah dari penelitian tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kandungan P tersedia tanahnya.  
Persiapan Contoh Tanah
Tanah yang digunakan dalam percobaan ini adalah enam contoh tanah “residual” yaitu tanah Inseptisol Sekotong Lombok Barat (Badan Pertanahan Nasional, 1995) yang tercemar oleh limbah tailing gelondongan atau tong yang telah mengalami proses remediasi menggunakan beberapa jenis tanaman hyperakumulator serta penambahan kompos. 
Persiapan Medium Tanam (Asal Usul Sampel Tanah)
Enam sampel tanah tersebut dikeringanginkan, digerus dan diayak menggunakan ayakan berdiameter 2 mm untuk keperluan medium tanam dan untuk tujuan analisis di Laboratorium. Sebelum penanaman jagung, tanah ditambahkan pupuk Urea, SP-36, dan KCl masing-masing sebanyak:  0,49 gram pupuk Urea/pot atau setara dengan dosis 73,3 kg Urea/ha, 0,17 gram pupuk SP-36/pot atau setara dengan dosis 18 kg SP-36/ha, dan 0,11 gram pupuk KCl/pot atau setara dengan 16,6 kg KCl/ha, dicampur secara homogen dan dimasukkan ke dalam polibag. Campuran tanah tersebut  kemudian diinkubasikan selama 1 minggu dengan mempertahankan kandungan air pada kapasitas lapang.
Penanaman
Penanaman jagung dilakukan dengan cara membenamkan 2 benih jagung sedalam ± 3 cm pada media tanam  yang telah disiapkan. Penjarangan dilakukan 7 hari setelah tanam, dengan cara menyisakan 1 tanaman jagung yang pertumbuhannya paling sehat.
Pemupukan 
Pada percobaan ini pupuk yang digunakan adalah pupuk Urea, SP-36, dan KCl. Pupuk Urea dan KCl diberikan sesuai dengan dosis rekomendasi pemupukan untuk tanaman jagung (220 kg Urea/ha dan 50 kg KCl/ha) dikecamatan Sekotong Lombok Barat (Permentan, 2007). Sedangkan pupuk SP-36 diberikan setengah dari dosis rekomendasi pemupukan untuk tanaman jagung (25 kg SP-36/ha) 
Pemupukan dilakukan 3 kali untuk Urea dan KCl, yaitu: saat tanam sebagai pupuk dasar dengan dosis 0,49 gram pupuk Urea/pot atau setara dengan 73,3 kg Urea/ha (1/3 dari dosis rekomendasi), pada umur 3 minggu sebagai pupuk susulan dengan dosis 0,49 gram pupuk Urea/pot atau setara dengan 73,3 kg Urea/ha (1/3 dari dosis rekomendasi), dan pada umur 6 minggu sebagai pupuk susulan dengan dosis 0,49 gram pupuk Urea/pot atau setara dengan 73,3 kg Urea/ha (1/3 dari dosis rekomendasi). Sedangkan KCl diberikan dengan dosis 0,11 gram pupuk KCl/pot atau setara dengan 16,6 kg KCl/ha (1/3 dari dosis rekomendasi), pada umur 3 minggu setelah tanam sebagai pupuk susulan dengan dosis 0,11 gram pupuk KCl/pot atau setara dengan 16,6 kg KCl/ha (1/3 dari dosis rekomendasi), dan pada umur 6 minggu setelah tanam dengan dosis 0,11 gram pupuk KCl/pot atau setara dengan 16,6 kg KCl/ha (1/3 dari dosis rekomendasi). Pupuk SP-36 diberikan 1 kali pada saat tanam sebagai pupuk dasar dengan dosis 0,17 gram SP-36/pot atau setara 25 kg SP-36/ha.
Pemeliharaan Tanaman
Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman dan pembersihan gulma.  Penyiraman dilakukan satu kali sehari yaitu pada pagi atau sore hari untuk mempertahankan kandungan air pada kapasitas lapang.  Pembersihan gulma dilakukan  dengan cara mencabut gulma yang tumbuh pada pot-pot percobaan dan meletakkannya pada permukaan media tanam. 
Pemanenan
Pemanenan dilakukan pada saat tanaman jagung telah mencapai fase pertumbuhan generatif maksimum yang ditandai dengan tongkol tanaman jagung yang telah menguning. Panen dilakukan dengan cara memotong bagian atas tanaman jagung ±1 cm dari  permukaan tanah.


Variabel Penelitian dan Cara Pengamatan
Variabel  yang diamati dalam penelitian ini meliputi :
Variabel Tanah
Variabel tanah yang diamati meliputi: (1) pH tanah yang diukur menggunakan metode glass electrode dan (2) P tersedia tanah yang dianalisis menggunakan metode pengekstrak Bray I, Olsen dan Resin. 
Variabel Tanaman
Variabel tanaman yang diamati meliputi: (1) P total jaringan tanaman, (2) berat tongkol kering (g), (3) berat kering biji jagung (g), dan (4) berat total berangkasan kering (g). Total P jaringan tanaman  dianalisis menggunakan metode pengabuan basah menggunakan larutan HNO3 dan HClO2, kemudian kadar P dalam ekstrak diukur menggunakan spektrofotometer. Berat berangkasan kering diperoleh dengan cara memasukkan berangkasan basah ke dalam oven pada temperatur 70o C selama 3 hari sehingga diperoleh berat konstan, dan selanjutnya dilakukan penimbangan.
Analisis Data
Data hasil penelitian ditabulasi dan selanjutnya akan dianalisis dengan metode analisis korelasi dan regresi. Pengekstrak yang memiliki persamaan regresi dengan nilai koefisien determinasi (R2) tertinggi merupakan pengekstrak terbaik diantara pengekstrak  lainnya yang diuji. Hasil tersebut akan dilakukan dengan cara membandingkan nilai P terekstrak (Bray 1, Olsen, dan Resin) dengan P total jaringan tanaman. Persamaan regresi yang diperoleh diuji kebermaknaanya dengan analisis ragam garis regresi dan uji signifikan b1 (laju perubahan P total jaringan dengan akibat perubahan konsentrasi P terekstrak) pada taraf nyata 5 %. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian “ Uji Efektivitas Penduga P pada Tanah Tercemar Logam Berat yang Ditanami Jagung ( Zea Mays L.)” telah dilakukan dengan serangkaian aktivitas penelitian baik di lapangan (kebun percobaan) maupun di laboratorium. 

Asal Usul  Sampel Tanah 
Tanah yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah Inseptisol yang diambil di wilayah Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Badan Pertanahan Nasional, 1995). Tanah Inseptisol merupakan tanah muda, tanah ini termasuk tanah yang baru mengalami perkembangan atau tanah yang baru berkembang (Hardjowiguno, 2003). Tanah tersebut  mengandung mineral liat tipe 1:1 yaitu kaolinit dan memiliki daya adsorbsi sedang serta kandungan bahan organik yang rendah (Rosmarkam dan Yuwono, 2002).  Contoh tanah Inseptisol tersebut dicemari oleh limbah tailing gelondongan atau tong dan sudah mengalami proses bioremediasi dengan menggunakan 3 jenis tanaman hyperakumulator, yaitu: (1) Lindernia crustacea L, (2) Paspalum conjugatum Berg, dan (3) Cyperus kyllingia Endl. Tanah yang sudah mengalami proses rehabilitasi dengan tanaman hyperakumulator tersebut kemudian ditanami dengan tanaman jagung varietas NK33 bertongkol 2.  
Sampel tanah yang digunakan dalam penelitian ini rata-rata memiliki nilai pH netral (6,7 – 7,1) (Tabel 3). Kemasaman tanah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat ketesediaan P dalam tanah (Soemarno, 2010). Fosfor tersedia secara optimum pada pH netral (6,5-7,5) (Ma’shum, 2005). Pada kondisi masam (pH<6,5) P relatif tidak tersedia karena sebagian besar terikat oleh Al, Fe, Mn terlarut dan oleh oksida Al dan Fe. Sementara itu, pada kondisi basa (pH>7,5) P menjadi tidak tersedia karena difiksasi oleh Ca dan Mg terlarut (Priyono, 2005).

Tabel 1. Nilai pH Tanah Sampel Penelitian.
No
Sampel
Nilai
Harkat*
1
T1
6,7
Netral
2
T2
6,9
Netral
3
T3
7,0
Netral
4
T4
7,1
Netral
5
T5
6,7
Netral
6
T6
6,9
Netral
*Sumber : Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian (2005).

Efektivitas Metode Bray 1, Olsen, dan Resin dalam Mengekstrak P Tersedia Tanah
Metode analisis P tersedia tanah yang tepat adalah metode yang mampu mengekstrak bentuk P yang sama dengan P yang diserap oleh tanaman. Untuk menentukan metode analisis P tersedia secara tepat, maka perlu dilakukan uji korelasi antara kadar P terekstrak oleh masing-masing metode analisis tanah (Bray 1, Olsen, dan Resin) dengan serapan P tanaman. Hasil uji korelasi antara kadar P tersedia tanah (X) dengan P total jaringan tanaman (Y) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Persamaan Regresi dan Koefisien Korelasi antara Kadar P Terekstrak Tanah dengan Total P Jaringan Tanaman
No
Metode
Persamaan Regresi
R2
r
SignifiKansi
1
2
3
Olsen
Bray I
Resin
Y=0,017x-0,018
Y=0,004x+0,011
Y=0,136x+0,015
0,78
0,66
0,86
0.88
0.81
0.93
S
S
S
* Keterangan: S = Signifikan
Dari Tabel 2 di atas, terlihat sangat jelas bahwa ketiga metode pengekstrak yang digunakan (Bray 1, Olsen, dan Resin) sangat akurat dalam menduga tingkat ketersediaan P pada tanah Inseptisol Sekotong yang tercemar merkuri dan logam berat lainnya yang sudah mengalami proses rehabilitasi menggunakan beberapa jenis tanaman hyperakumulator. Keakuratan tersebut ditunjukkan oleh nilai r (r square) yang tinggi, yaitu: 0,931 untuk Resin, 0,884 untuk Olsen, dan 0,812 untuk Bray 1. Sedangkan, sebaran nilai ekstraksi P tanah disajikan pada Gambar 1, 2, dan 3. 
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Gambar 1. Hubungan antara Ekstraksi P Tanah Metode Olsen dengan P 
Total Jaringan Tanaman.
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Gambar 2. Hubungan antara Ekstraksi P Tanah Metode Bray 1 dengan P Total 
Jaringan Tanaman.
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Gambar 3. Hubungan antara Ekstraksi P Tanah Metode Resin dengan P Total 
Jaringan Tanaman.

Pada Gambar 2, 3, dan 4 terlihat bahwa metode ektraksi P tersedia tanah (Olsen, Bray 1, dan Resin) yang digunakan berkorelasi dengan P total jaringan tanaman. Hal ini dapat dilihat dari sebaran titik-titik yang berada pada kuadran positif. Menurut Waugh dan Fitts (1966) dalam Kusumo (1991), menyatakan bahwa metode uji P tanah yang baik akan menempatkan titik-titk pada kuadran positif sekurang-kurangnya 90 persen dari semua titik pengamatan. Selanjutnya dinyatakan bahwa titik-titik pada kuadran negatif menunjukkan bahwa sumber P tanaman ditempat tersebut berbeda dengan bentuk P yang terekstrak oleh metode uji P tanah. Persyaratan tersebut diatas terpenuhi oleh ketiga metode uji P tanah yang digunakan. Minimalnya jumlah titik dikuadran negatif pada ketiga metode tersebut sesuai dengan eratnya nilai korelasi antara total P jaringan tanaman dengan jumlah P yang terekstrak oleh pengektrak Resin, Olsen, dan Bray 1 yang mempunyai nilai koefisien korelasi berturut-turut 0,931;  0, 884; dan 0,812.

Korelasi P Total Tanaman dengan Berangkasan Tanaman
Analisa jaringan tanaman penting dilakukan untuk mengetahui tingkat serapan hara oleh tanaman. Secara umum, konsentrasi hara dalam tanah dapat direfleksikan oleh konsentrasi hara yang terdapat di dalam tubuh jaringan tanaman (Sutedjo, 1992). Analisa jaringan tanaman dapat dilakukan dengan menganalisis jaringan segar atau jaringan kering. Dalam penelitian ini dilakukan analisis P total jaringan tanaman menggunakan jaringan kering. Berat berangkasan kering tanaman merupakan keseimbangan antara pengambilan CO2 (fotosintesis) dan pengeluaran melalui proses respirasi (Achya, 2011). Sitompul dan Guritno (1995) menyatakan bahwa produksi tanaman lebih akurat dinyatakan dengan ukuran berat kering tanaman daripada berat segar tanaman, karena kondisi berat segar tanaman masih sangat dipengaruhi oleh kondisi kelembaban pada saat panen. Karena itu variabel berat kering dapat dipakai sebagai ukuran total pertumbuhan tanaman dengan segala peristiwa yang dialaminya.
Untuk mengetahui hubungan antara P total  tanaman dengan variabel tanaman (berangkasan kering tanaman), maka dilakukan analisis Regresi dan Korelasi. Nilai analisis Regresi dan Korelasi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 3. Nilai Uji Korelasi antara P Total Jaringan dengan Berangkasan Kering  
Tanaman.
No
Berangkasan
Persamaan Regresi
(R2)
r
Signifikansi
1
Tongkol
Y=496,3X+82,34
0,817
0,903
S
2
Biji
Y=530,1X+57,50
0,931
0,964
S
3
Total Berangkasan
Y=357,2X+193,6
0,806
0,897
S
Keterangan: S= Signifikan
Hasil analisis regresi dan korelasi di atas (Tabel 4.3) menunjukkan bahwa  P total jaringan tanaman berkorelasi positif dengan berangkasan kering tanaman, yaitu: berangkasan kering tongkol (r = 0,903), berangkasan kering biji (r = 0,964), dan total berangkasan kering tanaman (r = 0,897). 
Adanya hubungan antara kandungan P total jaringan tanaman dengan berat berangkasan kering tanaman dapat dijelaskan karena P di dalam jaringan tanaman merupakan penyusun Adenosin trifosfat (ATP) (Ma’shum, 2005). Senyawa tersebut dapat berperan sebagai cadangan energi dan secara langsung mempengaruhi pengaliran ennergi pada reaksi-reaksi metabolisme tanaman. Hasil ini dapat didukung oleh hasil penelitian Prijatna (1995), yang menemukan bahwa P jaringan tanaman jagung berkorelasi dengan berangkasan kering tanamannya (r = 0, 88**). Hal serupa juga diungkapkan oleh Ermadani (2004), yang menyatakan bahwa peningkatan kandungan P jaringan tanaman menunjukkan kecenderungan peningkatan berat berangkasan kering tanaman maupun berat kering pipilan.  
Kenyataan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan P total jaringan akan meningkatkan berat berangkasan tanaman. Artinya, dengan semakin banyak P yang dapat diserap oleh tanaman, maka pada gilirannya akan mengakibatkan terjadinya peningkatan berat berangkasan tanaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al Amin (2008), kandungan P jaringan yang tinggi akan meningkatkan hasil jagung manis karena P berperan dalam proses fotosintesis. Adanya P yang tinggi maka proses fotosintesis akan berjalan lancar sehingga fotosintat yang dihasilkan tinggi yang selanjutnya akan digunakan dalam pembentukan tongkol dan biji (Agusman, 2008). 
Tanaman umumnya menyerap fosfor dalam bentuk ion anorganik ortofosfat primer H2PO4- dan dalam bentuk ion anorganik ortofosfat sekunder HPO4=. Bentuk Fosfor yang diserap tanaman ini cepat dirubah menjadi senyawa fosfor organik, hal ini disebabkan karena fosfor ini bersifat mobil atau dapat bergerak antar jaringan tanaman  dengan cepat (Izhar, dkk, 2012). 



Diskusi Umum
Dalam penelitian ini, Resin merupakan pengekstrak terbaik karena dapat menggambarkan secara tepat konsentrasi total P tanaman. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi yang tinggi, yaitu  R2 = 0,868 dan nilai r = 0,931. Kenyataan ini disebabkan oleh mekanisme kerja Resin dalam mengekstrak P yang menyerupai mekanisme penyerapan P oleh akar tanaman (Tejowulan, 1994). Akar tanaman tumbuh memasuki pori-pori tanah mikro yang ditempati oleh larutan tanah dan kompleks jerapan tanah (yang mengandung unsur hara) sehingga terjadi kontak langsung antara akar tanaman dengan unsur hara. Selanjutnya terjadilah proses pertukaran ion dalam tanah. Ion-ion yang terdapat pada permukaan akar akan dipertukarkan dengan ion-ion yang terdapat pada larutan tanah dan permukaan komplek jerapan tanah. Lebih jauh Halford (1988) dalam Hawari (2007) menyatakan bahwa Resin merupakan metode akurat dalam menentukan konsentrasi P tanah yang dapat dipertukarkan. Mekanisme Resin yang tidak dipengaruhi oleh efek pH, diyakini dapat meningkatkan efektivitas Resin dalam menduga ketersediaan P dalam tanah. 
Dalam hal Resin, gradien konsentrasi dan keelektronegatifan antara ion Cl yang menjenuhi permukaan Resin dengan ion HPO42- dan H2PO4- dalam larutan tanah menyebabkan terjadinya pertukaran antar ion-ion tersebut. Ion orthofosfat (HPO42- dan H2PO4-)  yang sebelumnya berada dalam larutan tanah dan kompleks jerapan tanah akan menempati permukaan Resin yang sebelumnya ditempati oleh Cl. Sebaliknya ion Cl akan terlepas ke dalam larutan tanah. Hal ini diperkuat pendapat Aggbenin dan Rajj (2001) yang menyimpulkan bahwa reaksi pertukaran Resin dengan Cl dan ion  orthofosfat (HPO42- dan H2PO4-) terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi yang dapat digambarkan melalui persamaan berikut :
Resin – Cl+ H2PO4-     		Cl- + Resin-H2PO4

Pengekstrak Olsen menduduki posisi ke-2 setelah Resin dengan nilai koefisien determinasi R2 = 0.783 dan nilai r = 0.884. Metode Olsen merupakan pengekstrak berdasarkan efek pH (Olsen et al., 1954 dalam Madjid, 2010). Metode analisis P tanah ini bertujuan untuk memprediksi respons tanaman terhadap input pupuk P pada tanah berkapur. Dari beberapa hasil penelitian lain dilaporkan bahwa metode P Olsen juga cukup efektif untuk tanah asam (Ermadani, 2004). Dari sifatnya yang relatif pleksibel dalam hal pH tanah, itulah yang menyebabkan metode ini berada pada posisi kedua setelah Resin.
Metode P Olsen berlandaskan pada penggunaan HCO3-, CO3-2, dan OH- pada pH 8,5. Larutan 0,5 M NaHCO3 yang digunakan akan menurunkan konsentrasi Ca2+ terlarut dengan membentuk endapan CaCO3. Larutan 0,5 M NaHCO3 ini juga akan menurunkan kelarutan Al+3 dan Fe+3 dengan membentuk senyawa Al dan Fe Oksihidroksida (Widayati, 2003). Dari hasil reaksi tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kelarutan P tanah. Reaksi tersebut juga dapat meningkatkan muatan negatif permukaan dan atau menurunkan jumlah sisi jerapan pada permukaan oksida Al dan Fe pada level pH yang tinggi dan terjadi pula pelepasan (desorption) P ke dalam larutan tanah (Kusumo, 1991).
Bray 1 memiliki tingkat pendugaan P yang paling rendah dibandingkan dengan Resin dan Olsen dengan nilai koefisien determinasi R2 = 0,660 dan nilai r = 0,812. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya yang hanya didesain untuk tanah yang ber-pH masam, sedangkan sampel tanah yang digunakan dalam penelitian ini rata-rata memiliki pH netral. 
Konsentrasi ion H+ yang tinggi dalam pengekstrak Bray 1 diduga  mampu melarutkan bentuk P tersedia dan tidak tersedia pada tanah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga nilai P yang terekstrak kurang dapat menggambarkan bentuk P yang sebenarnya diserap oleh tanaman. Ion florida yang digunakan pada pengekstrak Bray 1 memiliki kemampuan yang lebih rendah sebagai penukar anion dibandingkan  Cl pada Resin dan HCO3-  pada Olsen. Hal ini serupa dengan pendapat Greenleaf dan Sengupta (2006) dalam Rahmi (2007), yang mengatakan bahwa ion florida berada dibawah Cl dan HCO3- berdasarkan data deret liotrofik penukar ion (iodide > nitrat >  bisulfat >  klorida >  sianida > bikarbonat > florida).  Dari kedua kelemahan metode Bray 1 tersebut menempatkan metode ini pada posisi terbaik ketiga. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
	Metode Bray 1, Olsen, dan Resin memiliki kemampuan yang berbeda dalam menduga ketersediaan P pada tanah Inseptisol yang tercemar logam berat limbah tailing gelondongan dan tong.

Metode pengekstrak P tersedia menggunakan Resin memiliki nilai koefisien korelasi paling tinggi (r=0,931) diikuti metode Olsen (r= 0,884) selanjutnya metode Bray 1 (r=0,812).
	Resin adalah metode penduga P terbaik untuk tanah Inseptisol yang tercemar logam berat limbah gelondongan dan tong diikuti oleh metode Olsen kemudian Bray 1. 

Saran
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka untuk menduga tingkat ketersediaan P pada tanah Inseptisol yang tercemar logam berat limbah tailing gelondongan dan tong disarankan menggunakan metode Resin.  
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