
Risalah Pertemuan Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isolop dan Radias~ 2000

ANALISIS PEMBERIAN LIMBAH PERT ANIAN ABU SEKAM SEBAGAI
SUMBER SILlKA T P ADA ANDISOL DAN OXISOL TERHADAP

PELEPASAN FOSFOR TERJERAP DENGAN TEKNIK PERUNUT 32p

Ilyas*. Syekluani**. dan Sugeng Prijono**

* StafPengajar Fakultas PertaIUall, Universitas Syiah Kuala
** StafPengajar Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya

ABSTRACT

The experiment was conducted from August lU1til November 1998 at Laboratory of Soil Chemistry,
Agriculture Faculty, Brawijaya Universityo The soils were applied the 32p be equal to 200 kg P ha-1 and after
break for 24 hours the soils were aI1alyzed to know the amolU1ts of fixed 32p and than treated with the huil-rice-
ashes equal to 0, 2, 4 and 6 ton haol respectively using Completely Randomized Design (CRD) and each
treatment was replicated four times. The observations were taken at 2, 5, 10, 18 and 32 days after treatment,
where the observed parameters include: released 32p, pH H2O, pH NaF (especially for Andisols), and Oxisols
had the highest phosphorus fIXation capacity, each soils capable to fIX the phosphorus about 98.13 and 94.34 % of
total of the applied 32p. The huil-rice-ashes waste application on both soils effected highly significant on
releasing 32p, increasing pH H2O, decreasing pH NaFand reducing Fe and Al exchangeable.

ABSTRAK

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya
berlangsung dari bulan Agustus sampai Nopember 1998. Tanah diberikan 32p setaro 200 kg P ha-1 dan setelah
dibiarkan selama 24 jam tanah dianalisis untuk mengetahui 32p terjerap kemudian diperlakukan dengan
pemberian abu sekam masing-masing setaro 0, 2, 4 dun 6 ton ha-1 dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dalmll empat kali ulangan. Pengamatan dilakukml 2, 5, 10, 18 dan 32 hari setelah perlakuan, parameter yang
diamati meliputi : 32p terlepas, pH H2O, pH NaF (khusus untuk Andisol), kandungan Fe dan Al-dd. Hasil
penelitiml menwljukkan bahwa Andisol dan Oxisol mempunyai kapasitas jerapan fosfor sangat tinggi, masing-
masing mampu menjerap fosfor sebesar 98,13 dan 94,34 % dari total 32p yang diberikan. Pemberian limbah
pertanian abu sekam pada kedua jenis tanah tersebut memberikan pengaruh sangat nyata terhadap pelepasan 32p,
peningkatan pH H2O, penurunan pH NaF, penurunan kandungan Fe dun Al-dd.

PENDAHULUAN Umumnya pada tanah-tanah masam seperti Oxisol
fosfor terikat oleh ion AI, Fe dan Mn sehingga
membentuk senyawa fosfat yang sukar larut (Hakim
dkk., 1988). Demikian juga keberadaan P pada tanah
Andisol. Tanall ini dicirikan oleh kandungan mineral
muorf yang tinggi terutama allofan, sehingga
menyebabkan terjadi fiksasi P yang sangat tinggi.
Tingginya kapasitas fiksasi P pacta Andisol, merupakan
salah satu kendala dalam bidang pertanian (Amano,
1984).

Latar Belakang Penelitian
Kebutuhan fosfor bagi tanaInaIl adalall mutlak

karena fosfor mempakan lIara makro daIl esensial untuk
pertumbuhan dan perkembangaIl taIlaInan. PeraItan
unsur ini selain untuk mempersiapkan energi kilnia daD
mengatur metabolisme juga terlihat dalanl berbagai
proses enzimatik laiIlDya (Mengel dan Kirby, 1987).
Kekurangan lli'lfa fosfor disamping dapat menghambat
pertumbuhan tanaman juga dapat mencegah penyerapan
unsur hara penting laiIlDya. Hal ini disebabkan oleh
terjadinya hambatan pertumbuhan akar yang akan
berakibat terganggunya absorpsi unsur barn (Soepardi,
1983). Menumt Sanchez (1976) ballwa pacta daerah
tropis, unsur P diperkirakan sebagai pembatas
pertumbuhan daD prodllksi tanaman umtan ketiga setelah
air daD nitrogen. Karefu1 itu ketersediaan fosfor dalam
tanall mempakan syarat utaIna bagi pertmnbultan daD
perkembangan tanamaIl.

PerSOalaIl yang umum dihadapi fosfor dalaIn
tanall adalall sering tidak tersedia, karena sebagian besar
unsur ini berada dalam bentuk terfiksasi. Demikian juga
halnya dengan fosfor yang diberikan melalui pemupukan,
dalam waktu yang relatif singkat telah terjadi
transfonnasi dalam bentuk yang tidak tersedia (Hesse,
1971). .

Salah satu altematif untuk mengupayakan P
menjadi tersedia dalam tanah adalah dengan pemberian
silikat, karena silikat dapat melepaskan fosfor tetjerap
daD mencegah tetjadinya fIksasi l:' .Hal ini karena silikat
termasuk salah satu anion penentu potensial yang dapat
berkompetisi dalam menduduki kompleks jerapan.
Dengan dernikian sifat kompetisi ini dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan ketersediaan fosfor (Mengel, 1985;
Russel, 1988 dan Setijono, 1996). Sanchez (1976) juga
menambal1kan bahwa pemberian silikat dapat
mengurangi jerapan P. walaupun silikat itu sendiri secara
umum tidak digolongkan sebagai unsur esensial bagi
pertumbuhan tanaman.

Silikat dapat diperoleh dari beberapa surnber
antara lain dari garam-garam silikat (Ca-silikat, K-
metasilikat, Na-metasilikat, K-silikofosfat), asam silikat,
terak baja, semen serta sekam padi dan abu sekam
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Brawijaya Malang. Waktu penelitian berlangsung sejak
bulan Agustus sampai Nopember 1998, yaitu analisis
laboratorium I bulan dan ana1isa data 3 bu1an.

Bahan Percobaan J
Penelitian ini menggunakan tanah Andisol yang

berasal daTi Gunung Kawi, Malang dan tanah Oxisol dari
Montasik, Aceh Besar. TanaJ\ diambil secara komposit
sampai keda1atnan 20 cm daTi permukaan. Sumber
silikat berasal daTi limbah pertanian abu sekam yang
diperoleh dari basil pembakaran sekam pactio 32p
diperoleh dari NaH232PO4 dalam bentuk padat dan
setelah diencerkan dari 18,7 gram NaH232PO4 menjadi
1025 ml, dengan konsentrasi 32p adalah 4,743 mg mi-l.
Aktivitas awal 32p adalah 1,27 J.tCi ml-i.

Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan acak

lengkap (RAL) yang dilakukan pacta 2 jenis tanah yang
telah diberikan 32p (Andisol dan Oxisol). Faktor yang
diteliti adalah perlakuan pemberian abu sekam (S).
Dosis abu sekam diberikan sebanyak 4 taraf dengan 4
ka1i ulangan sehingga seluruhnya acta 8 perlakuan dan 32
satuan percobaan (Tabel 1).

(Soepardi dkk., 1982). Menurut analisis Bell daD
Simmons (1997) bahwa kandungan silikat dari abu
sekam dapat mencapai 69,3%.

Peranan abu sekam sebagai sumber silikat sudall
pemall diteliti antara lain oleh Ishibashi (l 957) daD
Bromfield (1959), Imsilnya menunjukkan adanya
pengarull yang sangat baik sehubungan dengan pelepasaIl
P oleh silikat. Menurut Anonymous (l 966) ballwa dari
segi kandungan silikat, penggunaan abu sekam (96%
SiOz) lebih menguntungkan dibandingkan dengan sekam
padi (16% Si~).

Penggunaan abu sekam pada lahan pertanian
selain sebagai surnber silikat juga merupakan salah satu
alternatif untuk mengurangi pencemaran lingkungan oleh
limball pertanian di sekitar lokasi peng~lingan padi dan
sekaligus sebagai upaya pengembalian sisa pallen ke
areal pertanian.

Untuk identifikasi spesifik pelepasan P terjerap
oleh silikat dapat dilakukan melalui teknik nuklir dengan
menggunakan P radioisotop. Ada beberapa isotop P dan
salah saiD diantaranya adalah 32p yang mempunyai waktu
parull yang agak panjang sehingga banyak digunakan
dalam penelitian yang berhubungaIl dengan masalall P

Tabel Dosis pemberian abu sekam (5) dan perlakuan penelitian

Pelaksanaan Penelitian
Persiapan daD Analisis Pendahuluan. Tanah

yang diambil di lapangan dikering anginkan dan
dihancurkan serta diayak dengan ayakan berdiameter 2
mm kemudian dilakukan analisis dasar sifat fisik dan
kimia tanall. Analisis sifat fisika meliputi be rat volume,
tekstur dan kadar air. Sedangkan analisis sifat kimia
tanah meliputi pH H2O dan pH KCI I N dengan nisbah
I: I bernt/volume seTta pH NaF IN reaksi 2 menit dengan
nisbah 1 :50 bernt/volume untuk Andisol, kandungan C
organik, P total dan P tersedia, Al-dd, Fe, seTta
kandungan Si terlarut.

PH tanah ditetapkan dengan pH-meter, Al-dd dan
Fe diekstrak dengan KCI IN kemudian dilanjutkan
dengan metoda titrimetri, P total diekstrak dengan HCI
25% dan P tersedia diekstrak dengan Bray I seTta
kandungan Si terlarut kemudian dianalisis dengan
metoda colorimetrik (spectrophotometer) (Hallmark dkk.,
1982).

(Setijono, 1996). Tambalmn lagi, 32p mempunyai
pancaran rndiasi energi ~ yang lebih tinggi dibandingkan
dengan 33p sehingga lebih mudal\ terdeteksi dengan
teknik pencacal\ ionisasi atau melalui Liquid Scintillation
Counting (L' Annunziata dan Legg, 1984).

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan

silikat dari abu sekmll terhadap pelepasan P terjerap pacta
Andisol daD Oxisol.

Hipotesis
1. Semakin tinggi taraf pemberim\ silikt1t pacta Andisol

dan Oxisol maka sernakin meningkat pula tingkat
pelepasan fosfor terjerap.

2. Pelepasan fosfor terjerap pacta Andisol dan Oxisol
mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
peningkatan pH tanal\ dan penurunan kat\dungan Fe
daD Al-dd.

Demikian juga abu sekam dikeringkan serta
ditumbuk halus lolos ayakan 0,5 mm dan dianalisis untuk
mengetahui kandungan silikat dengan metoda destruksi
basah (H2SO4 pekat + H2O2 30%) kemudian diIanjutkan
dengan spektrophotometer pada gelombang 650
nanometer (Anonymous, 1984).

METODOLOGIPENELITIAN

Tempat daD Waktu Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian laboratorium

yang dilaksanakan di Laboratorium Aplikasi Isotop,
Jurusan Tanah. Fakultas Pertanian, Universitas
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Perlakuan. Penelitian ini menggunakan tanal\
masing-masing sebanyak 100 gram. Tanah diberikan 32p
setara 200 kg P 113-1 atau 2,49 ml P/IOO gram tanal\
(Andisol) dan 2,10 ml P/IOO gram tanah (Oxisol).
Setelah dibiarkan selarna 24 jam, tanah dianalisis untuk
mengetahui 32p yang terJerap dengan cara mengurangi
jumlal\ 32p total dengan 2p yang terlepas. Selanjutnya
tanal\ tersebut diberikan abu sekam sesuai dengan
perlakuan (Tabel 1) dan dipertal\ankan kadar aimya pada
kapasitas lapangan.

tanah tersebut maka parameter yang digunakan sebagai
indikator yang sangat berhubungan dengan pelepasan
fosfor terjerap dalam percobaan ini adalah pH,
kandungan Fe daD Al-dd (Tabel 2).

Tabel 2. Beberapa sifat kimia tanah yang digunakan
dalam penelitian yang berhubungan dengan
jerapan fosfor

Pengamatan. Waktu pengaInatan dilakukan 2, 5,
10, 18 daD 32 hari setelah perlakuan. Parnmeter yang
diamati meliputi 32p yang terlepas, pH-H2O (dengan
nisbah 1:1) dan pH-NaF IN (reaksi 2 menit dengan
nisbah 1 :50 bernt/volume khusus untuk Andisol), Fe daD
Al-dd serta dianaIisis seperti pada analisis pendahuluan.
Analisis 32p lepas dilakukan dengan menggunakan
pengekstrak Bray I (dengan nisbah 1: 10 bernt/volume).
Sedangkan 32p hanya sekali dialnati sebelum perlakuan
dengan mengglmakan pengekstrak HCI 25% (dengan
nisbah 1:5 berat/volume). Kemudian dicacah dengan
menggunakan aIat Liquid Scintillation Counting (LSC).
Cara perhitungan kadar 32p melalui LSC adalall
mengikuti rumus sebagai berikut :

Dari data Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa
Andisol dan Oxisol mempunyai pH-H2O yang rendah
daD ini sangat besar pengaruhnya terbadap ketersediaan
fosfor dalam tanah. Demikian juga pH-NaF yang tinggi
(syarat penentuan untuk Andisol pH-NaF > 9,4),
membuktikan bahwa tanah tersebut memiliki bahan
(material) amorf yang sangat tinggi seperti mineral
alofan, imogolit daD mineral AI atau Fe oksida lainnya
yang sangat besar pengaruhnya terbadap pengikatan
fosfat. Dengan demikian tanah tersebut mempunyai
kapasitas jerapan fosfor yang sangat tinggi.

Sehubungan dengan karakter kimia yang
berhubun8an dengan jerapan fosfor, terbukti basil
analisis 3 P terjerap pada masing-masing tanall yang

dicobakan menunjukkan bahwa kedua jenis tanah
tersebut mempunyai kapasitas jerapan fosfor yang sangat
tinggi. Dan bila dibandingkan diantara keduanya,
temyata Andisollebih tinggi lagi kapasitas jerapan fosfor
dari pada Oxisol (Tabel 3). Hal ini karena Andisol
memiliki sejumlah bahan amorf yang mampu menjerap
fosfor dalamjumlah yang sangat besar.

SUlnber : (L' Annunziata daD Legg, 1984)

Cpm (san1ple-counting) ada.lah nilai bacaan smnpel oleh
LSC daD E merupakcw bilangan efisiensi yang didapat
daTi kurva kalibrasi. Sedangkan X* adalah bilangan
nisbah volume pengekstrak.

Tabel 3. Kandungan 32p terjerap pada Andisol dan
Oxisol sebelum perlakuan

Analisis Data. Analisis data meliputi analisis
ragam terhadap kadar 32p yang terlepas, perubahan pH
tanah, kandungan Fe daD Al-dd. Kemudian dari analisis

ragaln apabila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan
dengan uji BNT untuk membandingkan antara perlakuan
yang mempunyai pengaru11 yang terbaik. Demikian juga
untuk mengetal1ui hublmgan antara pelepasan 32p terjerap
dengan perubal1al1 pH tanal1, kandungal1 Fe daD Al-dd
akibat pemberian abu sekaln dilakukan analisis korelasi.

Sedangkan hasil analisis limbah pertanian abu sekam
yang digunakan dalam penelitian adalah tertera dalam
Tabel 4. Berdasarkan komposisi kimia limbah pertanian
abu sekam menunjukkan bahwa kandungan silikat
mempunyai persentase yang sangat tinggi. Silikat inilah
yang akan bereaksi membentuk asam silikat [Si(OH)4J
dan berperan dalam melepaskan 32p terjerap.

HASILDANPEMBAHASAN

Basil Penelitian
Tabel 4. Komposisi kimia abu sekam yang digmJakan

dalam penelitianBasil Analisa Dasar Tanah daD Limbah
Pertanian Abu Sekam. Berdasarkan basil analisis dasar,
keadaan umum sifat-sifat tanah yang digmlakan dalaIll
penelitian ini menunjukkan bahwa Andisol dan Oxisol
mempunyai sifat-sifat kilrua daD fisika yang berbeda.
Dan sejumlah karakter kimia yang dimiliki kedua jenis
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Pelepasan 32p terjerap, Perubahan pH tanah,
Penurunan Kandungan Fe daD Al-dd. Data
pengamataIl rata-rata pelepasan 32p terjerap, peruballan
pH-H2O, pH-NaP, kandwlgan Fe daJl Al-dd akibat
pemberian abu sekmn pada tanall Andisol dan Oxisol
berdasarkan peri ode waktu pengmnatan disajikan pada
Tabel 5. Uji F pada sisik ragam menUI1jukkan bahwa
perlakuan pemberian limbah pertanian abu sekam telall
memberikan pengandl yang sangat nyata (p < 0,01)

terhadap pelepasan 32p, perubahan pH-H2O, pH-NaP,
penurunan kandUI1gan Fe daD Al-dd tanah Andisol dan
Oxisol dari semua level waktu pengamatan. Dernikian
pula setelah diuji dengan BNT temyata diantara
perlakuan juga menunjukkan perbedaan Imsil yang sangat
nyata.

sebesar 0,24. Demikian juga penunman pH-NaF pacta
AS3 dapat menurunkan pH sebesar 0,58 (berdasarkan pH
awal sebelum perlakuan, Tabel 2). Dernikian pula
penurunan kandungan Fe dan Al-dd, OS3 dapat
menurunkan Fe dan Al-dd sebesar 2,46 dan 1,35 (Cmol
kg-I) sedangkan pada AS3 sebesar 1,56 daD 1,63 (Cmol
kg-I).

Grafik pelepasan 32p, perubahan pH-H2O daD
pH-NaF serta penurunan kandungan Fe daD Al-dd
Andisol daD Oxisol akibat pemberian abu sekam,
berturut-turut disajikan pada Gambar 1, 2, 3,4 dan 5.

Berdasarkan Gambar 1 -5 memperlihatkan
bahwa pelepasan 32p, peningkatan pH-H2O dan
penurunan pH-NaF serta kandungan Fe daD Al-dd
Andisol daD Oxisol akibat pemberian abu sekam

Tabel 5. Rata-rata kandungan 32p terlepas, nilai pH-H2O, pH-NaP, Fe daD Al-dd akibat pemberian
abu sekam

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sarna pada baris yang sarna tidal berbeda nyata pada -uji
BNT a=O,OI

Berdasarkan Tabel 5 di atas memperlilmtkan
bahwa basil tertinggi didapati pad.1 pemberian takaran
abu s~kam 6 ton ha-l (S3) daD bila dibandingkan antara
kedua jenis tanah yang dicobakan temyata Oxisol
mengalalni perubalmn yang lebih besar dari pada
Andisol. Dengatl pemberian abu sekatn 6 ton ha-1 pada
Oxisol (OS3) !Dampu melepaskan 32p sebesar 25,66%
sedangkan pada Andisol (AS3) adalall 20,90%
(berdasarkan jerapan 32p pada Andisol dan Oxisol, Tabel
3). Dari segi peningkatan pH-H2O, OS3 mampu
meningkatkan pH sebesar 0,31 sedangkan AS3 adalall

mencapai kestabilan setelah melewati peri ode waktu
inkubasi 18-32 han.

Pelepasan 32p akibat pemberian abu sekam pacta
kedua jells tanah yang diuji mempunyai hubungan yang
sangat erat dengan peningkatan pH-H2O dan penunman
pH-NaF serta penunman kandungan Fe dan Al-dd dari
semua peri ode waktu pengamatan. Hal ini dapat dilihat
dari nilai korelasi (r) antara 32p terlepas dengan pH-H2O,
pH-NaF serta kandungan Fe dan Al-dd yang sangat
tinggi. Nilai korelasi antara 32p terlepas dengan pH-
H2O baik pacta Andisol maupun Oxisol adalah sebesar
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0,99 sedangkan nilai korelasi dengan PH-NaF (andisol)
adalah sebesar -0,99. Demikian juga hubWlgarulya
dengan penunman Fe dan Al-dd baik pacta Andisol

maupun Oxisol mempunyai nilai korelasi yang sarna
yaitu sebesar -{),99.
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Pembahasan

Pelepasan 32p. Pemberian limbal1 pertanian abu
sekam sebagai sumber silikat memberikan pengaruh yang
sangat nyata terhadap pelepasan 32p terjerap dari semua
level perlakuan. Walaupun hasil tertinggi didapatkan
pacta pemberian abu sekarn sebanyak 6 ton Ita-I, namun
peningkatan lmsil dari pemberian abu sekam 4 ke 6 ton
ha-1 menunjukkan peningkatan yang lebih rendah bila
dibandingkan dengan ~eningkatan hasil dc'lfi level
pemberian 2 ke 4 ton 1m-. Hal ini menunjukkan bahwa
kemungkinan pemberian abu sekmn 6 ton Im-1 pacta
penelitian ini adalah sudah mendekati tingkat maksimum.

Peningkatan pelepasan 32p sejalan dengan
perubal1an waktu. lni dapat dililmt grafik
peningkatannya (Gmnbar I) mulai 5 smnpai 18 Iwi
setelah inkubasi, kemudian secara berangsur-angsur
mulai mendatar sampai hari ke 32 masa inkubasi.
Fenomena ill terjadi karena proses reaksi antara silikat
yang acta dalarn abu sekam membentuk asarn silikat yang
dapat berperan dalam mengganti kedudukan fosfor
terjerap. Hal ill sesuai dengan pendapat Bromfeild
(1959), Russel (1988) dan Setijono (1996) ballWa silikat
dapat mengganti kedudukan fosfat pacta kompleks

jerapan.
Dari dua jells tanah yang dicobakan

menu:njukkan ballwa pelepasan 32p terjerap pada Oxisol
lebih tinggi (25,66%) dibandingkan dengan pelepasan 32p
pacta Andisol (20,90%) pacta pemberian abu sekarn 6 ton
ha-1 .Hal ill karena pacta Andisol kapasitas retensi fosfat
lebih komplek dibandingkan dengan yang adc'1 pacta
Oxisol. Menurut Oabin (1980), kapasitas retensi fosfat
Andisol meliputi mineral allofan, imogolit, komplek
hmnusFe dm1 AI, senyawa seperti allofan serta senyawa
gel alumina lailmya. Sedangkm1 pacta Oxisol kapasitas
fiksasi fosfor meliputi Al daD Fe bentuk polilnerik, AI
yang berada pada tepi atau patalk'1ll nuneral liat serta
seskuioksida Fe daD AllaiIUlya.

Perobahan pH tanah, Penuronan Kandungan
Fe daD Al-dd. Pemberian abu SekaIll juga mempunyai

pengaruh yang sangat nyata terhadap peningkatan pH-
H2O pacta kedua jenis tanah yang dicobakan. Hal ini
karena silikat dari abu sekam lnampu melepaskan anion
(OH1 ke dalam lanltan, menyebabkan pH menjadi
meningkat. Sesuai dengan pemyatfuw Sm1Uler daD
Farina (1986) ballwa reaksi silikat dalam taIlah salna
seperti yang terjadi p<"1da proses pengapuran dapat
meningkatkan pH tanall. MekaIllSme reaksinya dalam
tanah menUfllt Tan (1994) dapat terjadi seperti berikut :

Fe(OH)20si(OH)3 +OH-Si(OH)4 + Fe(OH)3

Atau

H)SiO4 + AI(OH») ==== AI(OH)20si(OH); + OK

Peningkatan pH tertinggi pacta Andisol dan Oxisol
ditemui pacta pemberian abu sekam 6 ton ha-1 pacta akhir
peri ode inkubasi. Hal illl karena silikat dari abu sekam
membutullkaIl waktu untuk bereaksi dalaIll tanall,
sehingga reaksi barn sempunla setelall melewati peri ode
inkubasi 18 sampai 32 lwi. Peningkatan pH Oxisol

lebih tinggi (bertambah 0,31) dibandingkan dengan
peningkatan pH Andisol (sebesar 0,24). Hal ini diduga
karena Oxisol merupakan tanah yang telah mengalami

pelapukan sangat lanjut sehingga kapasitas buffemya
lebih rendah dibandingkan dengan tanah-tanah yang
relatif masih muda seperti Andisol, menyebabkan tanah
ini lebih cepat terjadi perubahan dengan masukan silikat.
Lagi pula kandungan Si terlarut pada Oxisollebih rendah
(19,55 ppm) dari pada Andisol (25,64 ppm), sehingga
pemberian silikat pada Oxisol menjadi lebih respon.
Demikian juga perubahan pH-NaF khususnya pada
Andisol, menunjukkan bahwa pemberian abu sekam
sebagai sumber silikat memberikan pengaruh yang sangat
nyata terlmdap penurunan pH-NaF.

Menurut Wada (1980), pengujian pH-NaP pada
Andisol selain spesifik untuk prediksi mineral alofan dan
imogolit juga untuk mengetahui kandungan gugusan Al-
OH aktif dalam tanah. Proses reaksi kirnia antara NaP
dengan gugusan AI-OH aktif adalah melalui reaksi
pertukaran anion, yaitu anion (F-) dapat melepaskan
gugusan (OH-) ke dalam larutan tanah sehingga pH tanah
pada pengujian pH-NaF selalu lebih tinggi. Diduga
dengan pemberian silikat sejumlah gugusan AI-OH aktif
telah bereaksi dengan asam silikat dengan mengeluarkan
OH- , sehingga cadangan OH- berkurang menyebabkan
nilai pH-NaF menjadi turun.
Pemberian abu sekam disamping dapat meningkatkan
pH-H2O juga memberikan pengaruh yang sangat nyata
terhadap penurunan kandungan Fe dan Al-dd pada kedua
jenis tanah yang digunakan dalam penelitian ini.
Terbukti dari semua taraf perlakuan pemberian abu
sekam menunjukkan penurunan terhadap kandungan Fe
dan Al-dd. Pada tanah Oxisol penurunan Fe terjadi
sangat drastis sejak pengaIllatan pertmna 2 hari masa
inkubasi sampai hari ke 18, kemudian berangsur-angsur
mulai stabil sampai pada pengamatan terakhir. Dernikian
juga pada tanah Andisol walaupun penurunannya tidak
sebesar yang terjadi pada Oxisol, yaitu 1,52 Cmol kg-I.
Hal ini karena kandungan Fe itu sendiri memang lebih
tinggi terdapat pada Oxisol, yaitu sebesar 3,34 Cmol kg-I
sedangkan pada Andisol adalah 2,56 Cmol kg-I.
Sebaliknya kandungan Al-dd lebih tinggi terdapat pada
Andisol (2,12 Cmol kg-I) dibandingkan pada Oxisol
(1,50 Cmol kg-I), namun penurunannya tetap lebih besar
terjadi padt:'l Oxisol, yaitu sebesar 1,32 Cmol kg-I
sedangkan pada Andisol adalah 1,08 Cmol kg-I.

Terjadi tingkat penurunan kandungan Fe dan Al-
dd yang lebih rendall pacta Andisol dibandingkaIl dengan
Oxisol, kemungkinannya adalah terletak pacta kapasitas
jerapan anion yang dimiliki Andisol lebih tinggi dan
kompleks dari pada Oxisol. Terbukti dari pemberian 32p
yang salna temyata rata-rata jerapan 32p lebih tinggi
terdapat pada Andisol (98,13%) sedangkan pada Oxisol
adalah 94,34% (Tabel 5). Sehingga dengan demikian
pemberian silikat yang smna tentu tidak seefektif seperti
yang terjadi pada Oxisol dalam menurunkan kandungan
Fe dan Al-dd,

Dari semua perubahan yang terjadi meliputi
penulgkatan pH-H2O, penurunan kadar Fe dan Al-dd
yang tinggi baik pada Andisol lnaupun Oxisol,
sebenarnya bukan llanya dipengarulli oleh pemberian
silikat saja akan tetapi dipengaruhi juga oleh pemberian
32p itu sendiri, karena kedua senyawa tersebut baik fosfat
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maupun silikat adaIal1 sama-salna daImll bentuk anion
(PO4-3, SiO4-4) yang mmllpu melepaskan anion (OH-) daD
mengikat Fe daD AI. Hal ini terlil1at pada perlakuan
kontrol (tanpa pemberian silikat) temyata acta juga
pengaruhnya dalam meningkatkm1 pH-H2O (Andisol =
0,04 daD Oxisol = 0,05) serta menurunkan Fe daD Al-dd
(Andisol = 0,21 daD 0,14; Oxisol = 0,28 daD 0,23 Cmol

kg-I), selisih an tara kontrol dengan data analisis dasar
tanaIl.

tingkat pelepasan fosfor tetjerap, dengan basil
tertinggi didapati pada pemberian takaran abu sekam
6 ton ha-1 dapat melepaskan 32p tetjerap sebesar
25,66% pada Oxisol daD 20,90% pada Andisol.

3. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pelepasan
32p dengan peningkatan pH-H2O daD penurunan pH-
NaF serta penurunan kandmigan Fe dan Al-dd, karena
mempunyai nilai korelasi (r) yang sangat tinggi.

Saran
Korelasi antara Pelepasan 32p dengan

Pembahan pH tanah serta Kandungan Fe daD Al-dd.
Hubungan antara pelepasan 32p terjerap dengan
peningkatan pH-H2O akibat pemberian silikat pacta
Andisol daD Oxisol daTi semua level waktu pengmnatan
adalah berkorelasi positif. Dengan demikian semakin
meningkat nilai pH maka semakin besar pula pelepasan
32p. Sebaliknya korelasi dengan pH-NaP, kadar Fe serta
Al-dd adaiall mempunyai korelasi negatif. lni bermakna
semakin rendall nilai pH-NaP serta semakin berkurang
kadar Fe dan AI-dd lnaka selnakin meningkat pelepasan
32p.

1. Agar fosfor menjadi lebih tersedia bagi tanaman
terutama pada Andisol daD Oxisol, disarankan supaya
menggunakan limbah pertanian abu sekam bersamaan
pemupukan fosfor. Karena terbukti abu sekam dapat
melepaskan 32p terjerap pada Andisol dan Oxisol
dalam penelitian ini.

2. Karelli'l penelitian ini merupakan percobaan
laboratoriwn dalam skop kecil tanpa tanaman, maka
disarankan untuk penelitian lapangan lebih lanjut
dengan menggunakan indikator tanaman untuk
mendapatkan basil yang lebih kongkrit.
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DAFTARPUSTAKA

Fenomena ini terjadi adalall akibat kenaikan pH-
H2O maka akan tertekan konsentrasi Fe daD Al-dd dalam
tanall, selungga dengan sendirinya akan meningkatkan
ketersediaan fosfor. Demikian juga hubungan 32p dengan
pH-NaF, secara tidak langsung dengan penurunan nilai
pH-NaF berarti (OH-) keluar daTi tapak jerapan akibat

kompetisi dengan silikat, sehingga komplek jerapan
didominasi oleh silikat. Dengan demikian peluang
pembebasan 32p semakin besar karena komplek jerapan
sudah terisi dengan silikat.

Begitu pula hubungannya dengaJl penurunan
kandungan Fe dan Al-dd akibat pemberian abu sekam.
Semakin rendah kadar Fe dan Al-dd lnaka selnakin tinggi
pelepasan 32p. Hal ini dapat teljadi karena silikat dari
abu sekam mampu mengikat Fe dan Al-dd, sehingga 32p
terbebaskan. Menurut penelitian Brurm-Hansen dkk.
(1994), didapatkan ballwa anion silikat lnampu mengikat
oksida Fe membentuk komplek oksida monosilikat-Fe
pada kisaran pH 3 -6 dengaJl reaksinya sebagai berikut :

Amano, Y. 1984. Phosphorus Status of Some Andosols
in Japan ~ K.H. Tan. Andosols. Van
Nostrand Reinhold Company. New York.

Anonymous. 1966. JRRJ Annual Report. IRRI Los
Banos, Laguna, Phillipines. 216-218.

Anonymous. 1984. Penuntun Ana/isis Tanaman. Bagian
Kesuburan Tanah. Lembaga Penelitian Tanah
Direktorat lenderal Pertanian. Bogor.

FeOH2+ === FeOH + W
FeOH + ~SiO4 ===== FeSiO4H3 + H2O

Demikian juga reaksi dengan oksida AJ

Bell, P.F. and Simmons, T.F. 1997. .S'ilicon
Concentrations of Biological S'tandards. Soil Sci.
Am. J. 61:321-322.

Brolnfield, S.M. 1959. The Effect of Siliceous
Component of Decomposing Rice Hull on The
S'olubility of Phosphate. Aust. J. Agric. Res.
10:353-363.

~SiO4 ====== H3SiO4 + W
H3SiO4 + A1(OH)3 ====== A1(OH)20si(OH)3 + OH-

Dengan demikian 32p semakin mudah terlepaskan.

Bruun-Hansen, H.C., Raben-Lange, B., Raulund-
Rasmussen, K. and Borggaard, O.K. 1994.
Monosilicate Adsorption b.y Ferrihydrite and
Geothite at pH 3-6. Soil Sci. 158(1):40-46.
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Berdasarkan lmsil penelitian ini dapat ditarik
beberapa kesimpul3Il antara lain adalall sebagai berikut :
1. Pemberian abu sekam sebagai sumber silikat pada

Andisol daD Oxisol dapat melepaskan fosfor terjerap.
2. Semakin tinggi takaran pemberian abu sekam pada

Andisol daD Oxisol lnaka semakin lneningkat pula
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