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ABSTRAK 

SAURLINA AGUSTINA. Aplikasi Abu Terbang Batubara Tergranulasi pada 

Lahan Kemasaman Netral untuk Tanaman Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench). 

Dibimbing oleh HERDHATA AGUSTA dan FIFIN NASHIROTUN NISYA. 

 

Penggunaan batubara akan menghasilkan limbah padat yaitu fly ash (abu 

terbang) yang berpotensi sebagai bahan amelioran tanah. Penelitian dilaksanakan 

pada bulai Maret hingga Juli 2017 di Kebun Percobaan Leuwikopo IPB, Dramaga, 

Bogor, Jawa Barat. Pembuatan granul dilaksanakan di Laboratorium Pilot Plant 

Surfactant and Bioenergy Research Center (SBRC), IPB, Baranangsiang. 

Penelitian ini bertujuan untuk seleksi bahan pencampur fly ash sebagai granule 

agent, menentukan dosis aplikasi fly ash granule untuk tanaman sorgum pada skala 

laboratorium serta menguji kinerja fly ash granule terhadap tanah dan tanaman 

sorgum di lapangan. Penelitian ini menggunakan rancangan kelompok lengkap 

teracak (RKLT) satu faktor yaitu kontrol, konsentrasi granule agent berupa tapioka 

5% (P1) dan molase 15% (P2). Setiap perlakuan diulang sebanyak 8 kali sehingga 

terdapat 24 satuan percoban dengan masing masing satuan percobaan terdapat 10 

tanaman contoh. Total tanaman contoh sebanyak 240 tanaman. Aplikasi fly ash 

sebanyak 2,25 kg setiap petak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemadatan fly 

ash dengan cara digranulasi dengan tambahan granule agent tapioka 5% (P1) 

memiliki daya serap dan persentase granul hilang setelah aplikasi hingga 7 MSA 

lebih tinggi (99,52%) dibandingkan molase 15% (98,73%). Pemberian granul P1 

dan P2 memberikan perbaikan pertumbuhan, terutama pada parameter tinggi 

tanaman, panjang daun, lebar daun, diameter batang, bobot basah akar, bobot kering 

akar, panjang akar, jumlah akar primer dan volume akar. Pemberian P1 dan P2 juga 

menunjukkan peningkatan nilai pH dan EC tanah setiap minggu. Semakin tinggi 

kedalaman tanah maka nilai pH dan EC tanah juga meningkat. Granule agent 

tapioka lebih mudah hancur dibandingkan dengan molase sehingga respon dari 

perlakuan P1 terhadap parameter sifat kimia tanah dan pertumbuhan tanaman lebih 

baik. 

 

Kata kunci : Amelioran, fly ash, granul, granule agent, sorgum. 

 

 

ABSTRACT 

 

SAURLINA AGUSTINA. Application of Granulated Coal Fly Ash on Neutral 

Acidity Land for Sorghum Plant (Sorghum bicolor (L.) Moench). Supervised by 

HERDHATA AGUSTA and FIFIN NASHIROTUN NISYA. 

        

The utilization of coal will produce solid waste that is fly ash potentially as 

ameliorant. The research was conducted from March to July 2017 at Leuwikopo 

Experimental Garden of IPB, Dramaga, Bogor, West Java. Granules was made at 

Pilot Plant of Surfactant and Bioenergy Research Center (SBRC), IPB, 

Baranangsiang. The objective of this research is to selected the granule agent, 





 

 

determine the dose of fly ash granule application for sorghum plant on laboratory  

and to testing the performance of fly ash granule to soil and sorghum plants in the 

field. This study used the randomized complete group design (RKLT) of one factor: 

control, granule agent tapioca 5% (P1) and molasses 15% (P2). The treatment was 

repeated 8 times so there were 24 experimental units with each experimental unit 

were 10 plant samples. Total sample were 240 plants. The application of fly ash 

were 2.25 kg per plot. The results showed that the compaction of fly ash by granule 

agent tapioca 5% (P1) with absorption and percentage of granules losses after 

application up to 7 MSA higher (99,52%) than molasses 15% (98,73%). 

Applications P1 and P2 granules improved the growth, especially in the parameters 

height of plant ,length of leaf, width of leaf, diameter of stem, wet weight of root, 

dry weight of root, length of root, total root and root volume. The application of P1 

and P2 granule also showed an increase in the pH and EC values of the soil every 

week. The higher of soil depth also increases the soil pH and EC value . Granule 

agent of tapioca more easily to cracked than molasses so the response of P1 granule 

to soil chemical properties parameters and plant growth were better. 

Keywords: Ameliorant, fly ash, granule, granule agent, sorghum.
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bioetanol adalah etanol yang berasal dari sumber hayati yang mengandung 

glukosa, karbohidrat dan selulosa. Bahan baku bioetanol yang prospektif 

dikembangkan berasal dari sorgum karena seluruh komponen biomassanya dapat 

dijadikan bioetanol selain untuk pangan dan pakan (Biba, 2011). Pabendon (2012) 

juga menyatakan bahwa sorgum merupakan tanaman yang toleran terhadap 

kekeringan dan genangan air, dapat berproduksi pada lahan marginal, serta relatif 

tahan terhadap gangguan hama dan penyakit. Sorgum juga dapat diolah menjadi 

bioetanol yang dapat  menggantikan bahan bakar minyak (BBM) yang produksinya 

semakin menipis. Hingga saat ini minat petani untuk menanam sorgum masih 

rendah karena produktivitas rendah dan harga murah.  

Bahan amelioran tanah (soil conditioner) merupakan salah satu teknologi 

yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan 

produksi sorgum. Bahan tersebut dapat berasal dari limbah hasil pembakaran 

batubara. Batubara sebagai salah satu sumber energi mengalami peningkatan 

produksi sejak  tahun 2008 sebesar 178 juta ton hingga tahun 2012 sebesar 466 juta 

ton (BPS, 2016). Produksi batubara Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, 

baik  untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun  memenuhi permintaan luar 

negeri. Penggunaan batubara sebagai bahan bakar akan menghasilkan salah satu 

limbah padat berupa fly ash (abu terbang) yang belum banyak dimanfaatkan 

khususnya dalam bidang pertanian di Indonesia. Fly ash telah banyak digunakan 

sebagai bahan amelioran tanah untuk mengatasi masalah pertanian di India 

(Anggarwal et al., 2009), Jepang (Parab et al., 2015) dan negara lainnya. 

Fly ash adalah partikel sangat kecil dari mineral sisa hasil pembakaran 

batubara dalam tungku. Setiap unit partikel sangat kecil, berbentuk seperti bubuk 

bedak dan terbawa ke atas keluar dari tungku melalui aliran pembuangan tungku 

setelah batubara dibakar. Penelitian Herjuna (2011) menunjukkan bahwa 

penggunaan fly ash dapat meningkatkan nilai pH, C-org, P tersedia, kation basa 

seperti 𝐾𝑑𝑑 , 𝑁𝑎𝑑𝑑 ,  𝐶𝑎𝑑𝑑  dan 𝑀𝑔𝑑𝑑  dalam tanah. Hal ini juga didukung oleh 

penelitian Mahale et al., (2012) yang menyatakan bahwa penggunaan fly ash dapat 

meningkatkan tingkat perkecambahan biji dibandingkan tanpa fly ash (kontrol) 

pada tanaman gandum, kacang hijau dan kacang mungo. Penggunaan fly ash 

sebagai campuran media tanam hingga 60% untuk gandum, 10-20% untuk kacang 

hijau dan 20% untuk kacang mungo cocok untuk pertumbuhan dan hasil maksimum. 

Menurut Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (2015) limbah yang 

dihasilkan dalam kegitan pengoperasian PLTU batubara berkisar 5% dari 166,2 juta 

ton. Limbah tersebut dikhawatirkan akan mencemari lingkungan hidup karena 

tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sehingga perlu biaya yang 

tinggi dalam penanganannya sesuai dengan PP No 101 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah B3. Pengolahan fly ash dengan cara dipadatkan dengan 

kombinasi granule agent yang tepat akan memudahkan dalam aplikasi. Hal ini 

penting agar bahan baku dapat padat sempurna, tidak terlalu mudah hancur, tidak 

terlalu keras, tidak mengganggu pernafasan serta mudah dan aman saat aplikasi 
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maupun transportasi. Pemanfaatan fly ash secara langsung tanpa proses granulasi 

dikhawatirkan butiran halus fly ash akan terhirup oleh pernafasan manusia dan sulit 

dalam aplikasi dan trasnsportasi oleh petani.                                                                                                         

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk seleksi bahan pencampur fly ash sebagai 

granule agent ketika digranulasi berdasarkan acuan penelitian Imam (2016) 

sebelumnya yaitu tapioka 5% dan molase 15% (unpublished), menentukan dosis 

aplikasi fly ash granule untuk tanaman sorgum pada skala laboratorium serta 

menguji kinerja fly ash granule terhadap tanah dan tanaman sorgum di lapangan. 

Hipotesis 

1. Terdapat perbedaan keefektifan granule agent yang ditunjukkan dengan 

perbedaan kondisi fisik fly ash granule  dan keragaan tanaman sorgum serta 

hasil uji kadar pH, Electrical conductivity dan brix pada masing-masing 

perlakuan.  

2. Perbedaan kedalaman tanah mempengaruhi nilai pH dan EC tanah serta 

perbedaan bagian batang tanaman sorgum mempengaruhi nilai brix pada 

masing- masing perlakuan.  

TINJAUAN PUSTAKA  

Morfologi Sorgum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Figeria (2010) menjelaskan bahwa akar adalah organ tanaman yang respon 

terhadap air dan akumulasi nutrisi pada tanah. Sorgum memiliki dua tipe akar yaitu 

akar seminal dan akar adventif. Berat akar maksimum sorgum terjadi pada saat 

bunga mekar dan akar dapat meluas hingga kedalaman lebih dari 1,5 m dengan 

kecepatan 2-5 cm per hari. Batangnya tumbuh tegak dengan diameter 0,5-3 cm. 

Tinggi tanaman tergantung dari jumlah buku dan panjang ruasnya. Batangnya dapat 

menghasilkan tunas baru membentuk anakan yang menghasilkan akar adventif dari 

batangnya. Kondisi lingkungan dapat menghambat dan  merangsang produksi 

anakan. Andriani (2013) menjelaskan bahwa sorgum mempunyai daun berbentuk 

pita terdiri atas helai daun dan tangkai daun dengan panjang daun rata-rata 1 m dan 

lebar 5-13 cm, jumlah daun bervariasi antara 7-40 helai bergantung pada varietas. 

Keunikan daun sorgum terdapat pada sel penggerak yang terletak di sepanjang 

tulang daun. Sel ini dapat menggulung daun secara cepat bila terjadi kekeringan, 

untuk mengurangi transpirasi. Bunga sorgum secara utuh terdiri atas tangkai malai 

(peduncle), malai (panicle), rangkaian bunga (raceme), dan bunga (spikelet). Jenis 

sorgum manis memiliki kandungan gula yang tinggi pada batang gabusnya. Sorgum 

memiliki bagian dalam batang berair (juicy) karena mengandung gula. Menurut 

Shoemaker (2010) kandungan gula pada saat biji masak fisiologis berkisar antara 

10-25%. Kandungan gula pada sorgum manis merupakan karbohidrat yang dapat 

terfermentasi 15-23%. Kandungan gula tersebut terdiri atas sukrosa 70%, glukosa 
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20%, dan fruktosa 10%. Sorgum manis mampu memproduksi biomassa 20-50 ton 

ha-1.  

Syarat Tumbuh Sorgum  

Menurut Santoso (2008) sorgum merupakan tanaman yang berpotensi untuk 

dikembangkan di Indonesia, khususnya di lahan kering beriklim kering seperti 

kawasan Indonesia Timur. Sorgum dapat ditanam secara monokultur maupun 

tumpang sari. Produksi sorgum yang tinggi ditentukan dari teknik budidayanya. 

Curah hujan ideal untuk produksi sorgum adalah 50-100 mm per bulan pada 2 

hingga 2,5 bulan setelah tanam. Sorgum dapat tumbuh pada suhu antara 23-30 °C 

dengan kelembapan relatif 20-40%. Sorgum merupakan tipe tanaman hari pendek. 

Suhu optimum untuk fotosintesis berkisar 30-36 °C sedangkan suhu yang cocok 

untuk perkecambahannya adalah 25-30 °C (siang) dan 20-25 °C (malam). Sorgum 

dapat tumbuh pada lahan kering maupun semi kering di dunia dengan terbatas atau 

tanpa irigasi. Sorgum dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah dengan pH berkisar 

antara 5 sampai 8,5. Sorgum biasanya lebih toleran terhadap cekaman kekeringan 

dibandingkan dengan jagung.  

Sorgum Sumber Bahan Baku Bioetanol 

Bioetanol adalah etanol yang berasal dari sumber hayati yang mengandung 

glukosa, karbohidrat, dan selulosa salah satunya adalah sorgum. Sorgum prospektif 

sebagai bahan baku bioetanol karena seluruh komponen biomassanya dapat 

dijadikan bioetanol selain untuk pangan dan pakan. Etanol sorgum manis diperoleh 

dari nira batang sorgum, bagase, dan biji. Menurut Talanca (2011) sorgum sebagai 

bahan baku bioetanol lebih unggul karena mempunyai adaptasi luas dan dapat 

menghasilkan bioetanol 2.000-3.500 l ha-1 musim-1 atau 4.000-7.000 l ha-1 tahun-1. 

Keunggulan lainnya adalah gula yang terfermentasi tinggi, daya bakar tinggi, dan 

kadar alkohol bermutu tinggi serta murni. Industri bioetanol berbahan baku sorgum 

telah dikembangkan di banyak negara seperti Amerika Serikat, China, India dan 

Belgia. Produktivitas bioetanol sorgum di Amerika Serikat sudah mencapai 10.000 

L ha-1, India 3.000–4.000 l ha-1 dan China 7000 l ha-1. Potensi bioetanol di Indonesia 

dengan dukungan varietas unggul baru persatuan luas masih bisa ditingkatkan 2-3 

kali lipat jika potensi bahan baku nira, bagase dan biji serta hasil ratoon 

dimanfaatkan secara optimal. 

Salah satu negara yang berhasil mengembangkan sorgum manis untuk 

menghasilkan gula adalah China dan merupakan produsen etanol ketiga terbesar di 

dunia setelah Amerika Serikat dan Brazil. Bioetanol sorgum di India digunakan 

sebagai bahan bakar untuk lampu penerangan yang menghasilkan 1.250-1.300 

lumens atau setara dengan bola lampu 100 W, kompor pemasak dengan kapasitas 

panas 3 Kw dan campuran bioetanol sorgum dengan bensin untuk bahan bakar 

kendaraan bermotor (Irawan, 2011). 

Amelioran Tanah 

Amelioran adalah bahan yang dapat meningkatkan kesuburan tanah melalui 

perbaikan kondisi fisik dan kimia. Tujuan pemberian amelioran adalah sebagai 

sumber hara, mengurangi kemasaman tanah dan sebagai sumber pengikat atau 

penjerap kation-kation yang tercuci ke daerah lain akibat pengaturan tata air. 
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Efektivitas bahan amelioran tergantung pada kualitas bahan terutama komposisi 

kimia bahan (Maftu’ah et al., 2013).  

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2011) amelioran 

dapat berupa bahan organik maupun anorganik. Pemberian bahan amelioran seperti 

pupuk organik, tanah mineral, zeolit, dolomit, fosfat alam, pupuk kandang, kapur 

pertanian, abu sekam dan purun tikus dapat meningkatkan pH tanah dan basa-basa 

tanah. Penambahan bahan-bahan amelioran yang banyak mengandung kation 

polivalen juga dapat mengurangi pengaruh buruk asam-asam organik beracun. 

Amelioran tanah hendaknya memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah seperti 

pH yang dapat menetralkan kemasaman tanah, kapasitas tukar kation (KTK) yang 

cukup tinggi, teksturnya dapat menggemburkan tanah, dan menyuburkan tanah 

(Suwardi, 2009). Kemampuan-kemampuan tersebut diharapkan dapat memperbaiki 

daerah perakaran tanaman dan yang kemudian akan meningkatkan produktivitas 

tanaman.  

Fly Ash 

Fly ash merupakan limbah industri yang dihasilkan dari pembakaran batubara 

yang memiliki ukuran butiran yang halus seperti bubuk bedak. Fly ash mengandung 

unsur kimia antara lain silika (𝑆𝑖𝑂2), alumunia (𝐴𝑙2𝑂3), fero oksida (𝐹𝑒2𝑂3) dan 

kalsium oksida (CaO). Unsur tambahan yang juga terkandung didalamnya adalah 

magnesium oksida (MgO), titanium oksida (𝑇𝑖𝑂2), alkalin (𝑁𝑎2O dan 𝐾2𝑂), sulfur 

trioksida ( 𝑆𝑂3) , fospor oksida ( 𝑃2𝑂5 ) dan karbon. Warna dari fly ash dapat 

bervariasi dari abu-abu sampai hitam tergantung dari jumlah kandungan karbonnya, 

semakin terang warnanya maka semakin rendah kandungan karbonnya.  

Fly ash terdiri dari butiran halus yang umumnya berbentuk bola padat atau 

berongga. Ukuran partikelnya lebih kecil dari 75 mikron, sedangkan kerapatannya 

mencapai 2100 kg m-3 hingga 3000 kg m-3 dan luas permukaan spesifiknya 

mencapai 170 m² kg-1 hingga 10.000m² kg-1 (Hardiyantia, 2011). Penelitian Herjuna 

(2011) menunjukkan bahwa penggunaan fly ash dapat meningkatkan nilai pH, C-

org, P tersedia, kation basa seperti K dd, Na dd, Ca dd dan Mg dd dalam tanah. 

Karakteristik abu terbang dalam menyediakan unsur-unsur seperti P, K, Na, Ca dan 

Mg serta nilai pH yang cukup tinggi maka direkomendasikan untuk menggunakan 

abu terbang menjadi amelioran.  

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Leuwikopo IPB, Dramaga, 

Bogor, Jawa Barat. Pembuatan granul dilaksanakan di Laboratorium Pilot Plant 

Surfactant and Bioenergy Research Center (SBRC), Kampus Baranangsiang, 

Bogor, Jawa Barat. Pengujian karakteristik fisik granul dilaksanakan di 

Laboratorium Ekotoksikologi Limbah dan Agen Hayati Departemen Agronomi dan 

Hortikultura Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan Maret-Juli 2017. 
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Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah pan granulator, bor 

sampel tanah, Total dissolved solid (TDS) meter, timbangan digital, sprayer, oven, 

meteran, stirrer, gelas piala, gelas ukur, tampi, pH meter digital, refractometer, 

glucose refractometer, shaker, kotak plastik transparan, plastik transparan ukuran 

3x25 cm, alat tulis dan peralatan budidaya umum lainnya. Bahan-bahan yang 

digunakan adalah fly ash yang berasal dari PT. Pupuk Kaltim. Granule agent untuk 

pembentukan granul yang digunakan dalam budidaya sorgum adalah molase dan 

tepung tapioca. Benih sorgum yang digunakan berasal dari Badan Tenaga Nuklir 

Nasional varietas samurai 2, sampel tanah dan aquades.  

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Rancangan penelitian menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak 

(RKLT) satu faktor yaitu tanpa granul agent (kontrol), konsentrasi granule agent 

tapioka 5% dan molase 15%. Setiap perlakuan diulang sebanyak 8 kali sehingga 

terdapat 24 satuan percoban dengan masing masing satuan percobaan terdapat 10 

tanaman contoh. Total tanaman contoh sebanyak 240 tanaman. Model statistik dari 

rancangan percobaan tersebut adalah sebagai berikut:  

 

Yij  = µ + αi + βj +εij 

Keterangan : 

Yij    =   Nilai pengamatan perlakuan pemberian fly ash pada metode granulasi   

perlakuan konsentrasi ke-i dan ulangan ke-j 

µ       =   Nilai rataan umum 

αi      =   Nilai pengaruh perlakuan pemberian fly ash dengan metode granulasi 

perlakuan konsentrasi ke-i dimana i = 0, 1, 2 

βj       =  Nilai pengaruh ulangan ke-j, diman j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 

εij      =  Pengaruh galat percobaan pada perlakuan pemberian fly ash dengan 

metode granulasi perlakuan konsentrasi ke-i dan ulangan ke-j  

 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji F pada taraf α = 5%. Apabila 

hasil uji F menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata, akan dilakukan uji lanjut 

duncan multiple range test dengan taraf kepercayaan 95%. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi SAS 9.1.3. 

Prosedur Percobaan 

Pembuatan granul 

Pembuatan granul menggunakan mesin pembuat granul (pan granulator). 

Selanjutnya melakukan pengenceran granule agent yaitu tapioka 5% ( sebanyak 50 

g tapioka dalam 950 ml aquades) dan molase 15% (sebanyak 150 ml molase dalam 

750 ml aquades). Fly ash dimasukkan ke mesin pan granulator yang terus berputar 

dan granule agent disemprotkan secara bersamaan. Proses granulasi dilakukan 

selama 15-20 menit untuk menghasilkan butiran dengan diameter 2-10 mm. 

Butiran-butiran yang dihasilkan akan membentuk granul dan ditampung di dalam 
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tampi. Granul kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 105oC 

selama satu hari atau dengan pengeringan secara langsung dibawah sinar matahari.  

 

Pengujian sifat fisik dan kimia granul 

1. Massa jenis ( particle dencity) 

Massa jenis tanah diukur dengan cara mengambil fly ash granule dan diukur 

dengan meletakkan 100 ml granul didalam gelas ukur berukuran 100 ml. Granul 

tersebut selanjutnya ditimbang untuk mendapatkan massa jenis dalam 100 g cm-3.  

2. Ketahanan fisik 

Ketahanan fisik diukur dengan mengambil 5 g granul kemudian dimasukkan 

ke gelas ukur dan diaduk. Pengadukan dilakukan dengan menggunakan shaker pada 

kecepatan 200 rpm selama 10 menit. Granul yang masih utuh ditimbang untuk 

dibandingkan persentasenya dengan bobot awal.   

3. Daya Serap 

Daya serap air dilakukan dengan menimbang 5 g granul lalu direndam dalam 

air selama satu jam. Granul basah kemudian ditimbang untuk mendapatkan massa 

granul basahnya. Granul kemudian dioven pada suhu 60°C selama 24 jam. 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui kemampuan granul untuk menyerap air. 

Daya serap air diketahui dari rumus daya serap =  
𝑚𝑎−𝑚𝑏

𝑚𝑎
𝑥 100% (ma= massa 

granul basah, mb=massa granul kering).   

4. Pengukuran pH granul  

Pengukuran pH dilakukan dengan mengambil 5 g granul lalu 

mencampurkannya dengan air dengan pada perbandingan 1:5. Selanjutnya pH 

endapan campuran tersebut diukur dengan menggunakan pH meter.  

5. Inkubasi tanah  

Pengukuran kemampuan granul menaikkan pH skala laboratorium dilakukan 

dengan cara memasukkan masing-masing granul ke tray berisi 10 g tanah yang 

diambil dari lahan penelitian dengan empat perlakuan dosis, yaitu D1 

( perbandingan tanah dan granul 1: 1/100), D2 ( perbandingan tanah dan granul 1: 

1/75), D3 ( perbandingan tanah dan granul 1: 1/50) dan D4 ( perbandingan tanah 

dan granul 1: 1/25). Selanjutnya dilakukan penyiraman selama seminggu lalu 

dilakukan pengukuran pH pada masing-masing perlakuan dosis untuk mendapatkan 

dosis yang tepat.  

 

Penanaman dan aplikasi granul 

Penanaman dilakukan di lapangan di Kebun Percobaan Leuwikopo IPB 

Dramaga dengan luasan lahan 494 m2  (26 x 19 m) yang dibagi menjadi 24 petak 

percobaan masing-masing berukuran 4,5 m2 (3 x 1,5 m).  Penanaman sorgum 

dengan cara di tugal dimana terdapat 2 benih per lubang tanam. Jarak tanam yang 

digunakan adalah 40 x 15 cm. Granul diaplikasikan dengan cara dialur dibaris 

tanam dengan dosis rekomendasi 5.000 kg ha-1 sehingga untuk luasan petak 

berukuran 4,5 m2 diperlukan 2,25 kg per petak.  

Pengamatan Percobaan 

Pengamatan dilakukan terhadap 10 tanaman contoh untuk peubah tinggi 

tanaman, panjang daun, lebar daun, diameter batang, jumlah daun, panjang akar, 

volume akar, jumlah akar primer, bobot basah tajuk, bobot kering tajuk, bobot basak 
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akar, bobot kering akar, kadar air tajuk, kadar air akar, nilai brix, nilai pH dan nilai 

EC.  

1. Tinggi tanaman (cm), diukur pada batang utama mulai dari permukaan tanah 

sampai ujung malai pada saat menjelang panen muda menggunakkan meteran. 

2. Panjang daun (cm), diukur dari buku tempat melekatnya daun sampai ujung daun 

menggunakan meteran. 

3. Lebar daun (cm), diukur pada daun yang sama yang digunakan untuk mengukur 

panjang daun, diambil dari titik tengah panjang daun menggunakan meteran. 

4. Diameter batang (cm), diukur pada batang 10 cm diatas permukaan tanah 

5. Jumlah daun (helai), dihitung jumlah daun per tanaman. 

6. Panjang akar (cm), diukur dari pangkal akar hingga ujung akar terpanjang 

menggunakan meteran. 

7. Volume akar (ml), dimasukkan akar ke dalam gelas ukur yang telah terisi air 

pada gelas ukur 1000 ml. Selisih volume air setelah akar dimasukan merupakan 

volume akar.  

8. Jumlah akar primer (satuan), seluruh akar yang tumbuh dari langsung dari 

pangkal batang utama. 

9. Bobot basah tajuk (g), ditimbang bobot tajuk segar per tanaman. 

10. Bobot kering tajuk (g), ditimbang bobot tajuk setelah dioven pada suhu 105 o C 

selama 1 hari. 

11. Bobot basah akar (g), ditimbang bobot akar segar per tanaman. 

12. Bobot basah akar (g), ditimbang bobot akar kering setelah dioven pada suhu 105 
o C selama 1 hari.  

13. Kadar air tajuk (%), diukur dari persentase selisih bobot basah tajuk dan bobot 

kering tajuk per bobot basah tajuk. 

14. Kadar air akar (%), diukur dari persentase selisih bobot basah akar dan bobot 

kering akar per bobot basah akar. 

15. Nilai brix, diukur dari hasil perasan batang sorgum hingga mengeluarkan cairan 

2-3 tetes dan angka ditunjukkan pada alat refractometer digital. 

16. Nilai pH tanah, diukur dengan mengambil 5 g granul lalu dicampur dengan air 

dengan perbandingan 1:5 kemudian pH endapan campuran tersebut diukur 

dengan menggunakan pH meter. 

17. Nilai EC tanah, diukur dengan mengambil 5 g granul lalu dicampur dengan air 

dengan perbandingan 1:5 kemudian EC endapan campuran tersebut diukur 

dengan menggunakan TDS meter. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Umum Percobaan 

Tanaman sorgum selama penelitian tumbuh subur dan baik (Gambar 1). 

Penyulaman dilakukan pada saat 1 minggu setelah aplikasi (MSA). Gulma dominan 

yang terdapat di lahan penelitian adalah  Rottboellia exaltata. Pengendalian gulma 

dilakukan secara manual. Hama yang menyerang tanaman sorgum di lahan 

penelitian yaitu ulat ostrinia (Ostrinia spp.) yang menggerek batang dan merusak 

daun, namun serangan tersebut yang tidak sampai menyebabkan patah pada batang 
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sorgum.  Hama lain yang juga menyerang tanaman sorgum adalah walang sangit 

(Leptcorisa oratorius), belalang ( Valanga nigricornis), kepik (pentatomidae) dan 

kumbang daun (Epilachna spp.). Penyakit yang menyerang tanaman sorgum 

meliputi bercak daun oleh cendawan Exserochilum turcicum dan karat daun oleh 

Puccinia purpurea.  

 

 
 

Gambar 1. Kondisi tanaman sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench di  lahan 

percobaan pada 4 MSA 

Pengujian Dosis Aplikasi Fly Ash 

Tabel 1. Pengujian perubahan nilai pH tanah setelah aplikasi fly ash dengan 

beberapa dosis percobaan 1 minggu setalah inkubasi  
Granule agent Dosis percobaan Rata-rata 

Tapioka 5% (P1) D1 5,98 

 D2 6,02 

 D3 6,08 

 D4 6,80 

Molase 15% (P2) D1 6,60 

 D2 6,68 

 D3 6,60 

 D4 7,42 
Keterangan : D: dosis percobaan; D1: perbandingan tanah dan granul 1: 1/100; D2: 

perbandingan tanah dan granul 1: 1/75; D3: perbandingan tanah dan granul 1: 

1/50; D4: perbandingan tanah dan granul 1: 1/25. 

 

Uji laboratorium yang dilakukan yaitu analisis nilai pH tanah setelah aplikasi 

fly ash. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan nilai pH yang dihasilkan. 

Hasil pengujian menunjukkan peningkatan nilai pH pada pemberian granul dengan 

granule agent tapioka 5% (P1) pada D1, D2, D3 dan D4 berturut-turut adalah 5,98; 

6.02; 6,08 dan 6,80 sedangkan molase 15% (P2) menunjukkan peningkatan nilai 

pH pada D1, D2, D3 dan D4 berturut-turut adalah 6,60; 6,68; 6,60 dan 7,42. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa penggunaan dosis percobaan D4 menunjukkan nilai 

perubahan pH yang lebih tinggi dibandingkan dosis lainnya pada tapioka 5% (P1) 

dan molase 15% (P2). Peningkatan nilai pH sesuai dengan dosis fly ash yang 

diberikan, dimana peningkatan tertinggi diperoleh pada dosis percobaan D4. 

Menurut Pathan (2003) perubahan pH akan nyata apabila diberikan cukup 

amelioran sehingga seluruh ion H+ yang terserap dapat digantikan oleh kation-
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kation basa, terutama oleh kation Ca2+. Hal ini menjadi dasar penggunaan dosis 

dalam penelitian ini. 

Pengujian Kandungan Fly Ash 

Analisis kandungan logam yang terkandung dalam fly ash PT Pupuk Kaltim 

dilakukan dengan menggunakan metode uji TCLP (Toxicity Characteristic 

Leaching Prosedure). Menurut PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Limbah B3, uji TCLP digunakan untuk menentukan sifat racun suatu bahan sebagai 

salah satu indikator penentu apakah suatu bahan tergolong limbah B3. TCLP adalah 

suatu metode untuk menentukan mobilitas kontaminan organik maupun anorganik 

di dalam limbah cairan, padatan, ataupun multifase. TCLP dapat digunakan sebagai 

ukuran potensi pencucian. Dasar pentapan TCLP terbagi menjadi dua yaitu TCLP 

untuk penetapan kategori limbah B3 dan limbah serta TCLP untuk penetapan baku 

mutu pengolahan sebelum limbah B3 ditempatkan di  fasilitas penimbusan akhir 

(landfill). TCLP A dan B merupakan baku mutu Toxicity Characteristic Leaching 

Prosedure (TCLP) zat pencemar dalam limbah untuk penentuan karakteristik sifat 

racun menurut PP No 101 tahun 2014. 

Tabel 2. Hasil uji TCLP beberapa logam penting pada fly ash PT Pupuk Kaltim 

Bahan 

Hg (ppm) Pb (ppm) Cd (ppm) As (ppm) 

TCLP ekstrak: CH3COOH& CH3COOH+NaOH 

Pengukuran : AAS  

Fly ash <0,004 <0,07 <0,002 0,92 

Fly ash + P1 <0,004 <0,07 <0,002 0,60 

Fly ash + P2 <0,004 <0,07 <0,002 0,72 

 

Ambang  

      TCLP-A 0,3 3 0,9 3 

      TCLP-B 0,05 0,5 0,15 0,5 

Kategori     
Fly ash NonB3 NonB3 NonB3 Kategori 2 

Fly ash + P1 NonB3 NonB3 NonB3 Kategori 2 

Fly ash + P2 NonB3 NonB3 NonB3 Kategori 2 
Sumber     : Hasil uji Laboratorium Pengujian Departemen Agronomi dan Hortikultura (No        

Sertifikat : 195/09/LL/16).  

Keterangan   :  P1: Granule agent tapioka; P2 : Granul agent molase. Kriteria ambang bersumber 

dari PP No. 101 Tahun 2014 tentang penngelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (Limbah B3), baku mutu untuk penetapan kategori limbah B3. 

Hasil uji TCLP fly ash dari PT. Pupuk Kaltim ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil 

uji TCLP dalam penelitian ini selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu TCLP 

(Toxicity Characteristic Leaching Prosedure). Berdasarkan hasil uji TCLP logam, 

fly ash dari PT Pupuk Kaltim memiliki konsentrasi unsur logam lebih rendah dari 

nilai baku mutu TCLP zat pencemar dalam limbah. Hal ini menunjukkan bahwa  fly 

ash dari PT Pupuk Kaltim lolos uji TCLP. Penelitian Melisa (2014) juga melakukan 

uji TCLP terhadap sampel fly ash dari PLTU Nagan Raya dan PT Pupuk Kaltim. 

Hasil uji TCLP membuktikan bahwa semua sampel fly ash yang digunakan lolos 

uji TCLP. 
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Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 1 jika Limbah memiliki 

konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP A dan diidentifikasi sebagai 

Limbah B3 kategori 2 jika Limbah memiliki konsentrasi zat pencemar sama dengan 

atau lebih kecil dari TCLP-A dan lebih besar dari TCLP-B sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Pemerintah ini. Hasil pengujian fly ash dari PT Pupuk Kaltim dalam penelitian ini 

tergolong kategori 2 yang artinya fly ash tersebut memiliki konsentrasi zat 

pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-A dan lebih besar dari TCLP-B.  

 

Tabel 3. Perbandingan hasil pengujian dan kriteria pembenah tanah non-organik    

              berdasarkan Permentan  No 70 Tahun 2011 

Bahan 

 

Mn 

(ppm) 

Ca 

(%) 

Mg 

(%) 

Fe 

(ppm) 

Hg 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Cd  

(ppm) 

As 

(ppm) 

Pengukuran : AAS ( Ekstrak HNO3 65% + HClO4 60%) 

Fly ash 2262 8,71 3,25 82315 0,195 40,62 2,51 11,80 

Fly ash + P1 1854 8,25 2,83 66892 <0,010 32,13 1,78 7,24 

Fly ash + P2 2495 8,56 3,08 78696 0,191 42,40 2,32 9,47          
Standar 

maksimum 5000 Tt*) Tt*) 9000 1 50 2 10 

Kategori         

Fly ash Lolos Tt*) Tt*) > standar Lolos Lolos > standar > standar 

Fly ash + P1 Lolos Tt*) Tt*) > standar Lolos Lolos Lolos Lolos 

Fly ash + P2 Lolos Tt*) Tt*) > standar Lolos Lolos > standar Lolos 
Sumber     : Hasil uji Laboratorium Pengujian Departemen Agronomi dan Hortikultura (No        

Sertifikat : 195/09/LL/16).  

Keterangan   :  P1: Granule agent tapioka; P2 : Granul agent molase. Kriteria ambang bersumber 

dari PP No. 101 Tahun 2014 tentang penngelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (Limbah B3), baku mutu untuk penetapan kategori limbah B3. Tt* : angka 

tidak tersedia. 

 

Berdasarkan Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang pupuk organik, pupuk 

hayati dan pembenah tanah dinyatakan bahwa pembenah tanah adalah bahan-bahan 

sintetis dan/atau alami, organik dan/atau mineral berbentuk padat dan/atau cair yang 

mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah. Komponen logam 

berat meliputi As, Cd, Hg dan Pb yang dinyatakan dalam satuan ppm. Komponen 

unsur mikro meliputi Mn, Ca, Mg dan Fe. Hasil pengujian dan kriteria pembenah 

tanah non-organik (Tabel 3) menunjukkan bahwa terdapat komponen logam berat 

yang lolos standar maksimum pengujian yaitu unsur Hg dan Pb pada kategori 

semua bahan yang diuji, sedangkan unsur Cd lolos standar masksimum pengujian 

pada bahan fly ash + P1 dan unsur As pada bahan fly ash + P1 dan fly ash + P2.  

Namun terdapat beberapa unsur yang melebihi standar maskimum seperti unsur Cd 

pada kategori bahan fly ash dan fly ash + P2 serta unsur As pada bahan fly ash. 

Komponen unsur mikro yang lolos standar maksimum pengujian adalah unsur Mn 

pada kategori semua bahan  yang diuji sedangkan unsur Fe melebihi standar 

maksimum pengujian.  
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Pengujian Sifat Fisik Granul Fly Ash 

Tabel 4. Rata-rata particle density, pH, durabilitas dan daya serap granul fly ash 

dengan perbedaan jenis granule agent  

Perlakuan Particle 

density  

(g 100 cm-3) 

pH Durabilitas  

(%) 

Daya serap 

(%) 

Tapioka - 6,00 - - 

Molase - 5,50 - - 

Granul +P1 71,66 10,20 85,50 59,24 

Granul +P2 74,33 9,80 90,23 50,42 
Keterangan : P1 : Granule agent tapioka 5% , P2 : Granule agent molase 15%. 

Kepadatan partikel adalah berat butiran abu terbang per unit volume yang 

dinyatakan dalam gram per satuan volume. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

particle density granul dengan granule agent tapioka 5% (P1) lebih rendah 

dibandingkan dengan molase 15% (P2). Konsentrasi granule agent yang lebih 

tinggi menghasilkan particle density yang lebih tinggi sehingga ukuran yang 

dihasilkan akan lebih besar. Wujud P2 lebih kental dibandingkan dengan P1. 

Disamping itu, pada proses pembuatan granul juga diperlukan lebih banyak cairan 

molase untuk mendapatkan granul dengan bobot yang sama jika dibandingkan 

dengan tapioka.  

pH merupakan faktor penting yang mempengaruhi proses penyerapan unsur 

hara oleh akar tanaman dan menunjukkan adanya unsur-unsur yang beracun bagi 

tanaman. pH tanah juga mempengaruhi perkembangan mikroorganisme di dalam 

tanah. Hasil pengujian menunjukkan pH granul berkisar 9-10 sedangkan pH 

granule agent berkisar 4-5,5. Granule agent tapioka lebih tinggi (6,00) 

dibandingkan molase (5,50). Granul P1 memiliki pH lebih tinggi  (10,2) 

dibandingkan dengan P2 (9,8). Hal ini menunjukkan bahwa granul yang dihasilkan 

dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki pH tanah. 

Durabilitas adalah kondisi fisik yang menunjukkan ketahanan granul. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa granul P2 memiliki daya tahan rata-rata lebih tinggi 

(90,23%) dibandingkan dengan P1 (85,50%). Semakin banyak granul yang masih 

utuh maka semakin kuat pula granul tersebut. Daya serap granul menunjukkan 

seberapa banyak air dapat menyerap dalam granul. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa granul P1 memiliki daya serap lebih tinggi (59,24%) dibandingkan dengan 

P2 (50,42%). 
 

   
 (a) (b) (c) 

Gambar 2. Fly ash PT Pupuk Kaltim (a) tanpa granulasi (b) granulasi dengan 

tapioka 5% (P1) (c) granulasi dengan molase 15% 
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Tabel 5. Rata-rata jumlah granul tersisa, bobot granul tersisa, persentase granul 

tersisa dan persentase granul  hilang pada 10 tanaman contoh 

Perlakuan Jumlah granul 

tersisa 

 (satuan) 

Bobot granul 

tersisa  

(g) 

Persentase 

granul tersisa 

(%) 

Persentase 

granul hilang 

(%) 

P1 6,56b 1,54b 0,47b 99,52a 

P2 13,12a 4,07a 1,26a 98, 73b 
Keterangan: angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%, P0 : Kontrol, P1 : Granule agent tapioka 

5% P2 : Granul agent molase 15 %. 

 

Tabel 5 menunjukkan nilai rata-rata dari parameter yang diamati pada 10 

tanaman contoh per petak perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang 

berbeda nyata pada perlakuan granul dengan granule agent tapioka 5% (P1) dengan 

molase 15% (P2). Pemberian granul P2 menunjukkan nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan P1 pada jumlah granul tersisa, bobot granul tersisa dan persentase 

granul tersisa, sedangkan pemberian granul P1 menunjukkan persentase granul 

hilang lebih tinggi dibandingkan P2. Artinya pemberian granul P1 lebih banyak 

hilang didalam tanah dibandingkan dengan pemberian granul P2. Hal ini 

disebabkan oleh kondisi fisik dari granul tersebut (Tabel 4) dimana konsentrasi 

granule agent yang lebih tinggi (molase 15%) menghasilkan particle density yang 

lebih tinggi maka ukuran yang dihasilkan akan lebih besar, daya serap lebih rendah 

dan granulnya semakin kuat. Hal inilah yang menyebabkan granul P2 masih 

ditemukan dalam jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan granul P1 

didalam tanah.  

Pengaruh Pemberian Fly Ash terhadap Sifat Kimia Tanah 

Penelitian ini untuk menguji pengaruh pemberian fly ash terhadap hara tanah 

meliputi parameter pH dan EC tanah. Umumnya fly ash yang dihasilkan bersifat 

alkalin dapat digunakan untuk meningkatkan pH tanah. Pengaruh pemberian fly ash 

terhadap pH tanah disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh pemberian fly ash granule terhadap parameter pH tanah pada  

tiga kedalaman tanah 
Perlakuan 

 

Kedalaman 

tanah (cm) 

---------------------------- MSA ---------------------------- 

1 2 3 4 5 6 7 

P0 5 6,92b 6,91b 7,01b 7,05b 7,11a 7,09a 7,13b 

 10 6,97b 6,95b 7,07b 7,08b 7,10b 7,13b 7,18b 

 15 6,96a 7,00b 7,11b 7,11b 7,18ab 7,17a 7,28b 

P1 5 7,00a 7,10a 7,18a 7,19a 7,16a 7,20a 7,43a 

 10 7,03a 7,11a 7,20a 7,17a 7,19a 7,26a 7,51a 

 15 7,04a 7,12a 7,25a 7,26a 7,28a 7,22a 7,58a 

P2 5 6,84c 6,93b 7,03b 7,08b 7,10a 7,14a 7,38a 

 10 6,86c 6,91b 7,01b 7,05b 7,11ab 7,21ab 7,46a 

 15 6,87b 6,90c 7,06b 7,13b 7,17b 7,16a 7,55a 
Keterangan:  angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%, P0 : Kontrol, P1 : Granule agent tapioka 

5% P2 : Granul agent molase 15 %. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian granul dengan konsentrasi 

granule agent tapioka 5% (P1) dan molase 15% (P2) berpengaruh meningkatkan 

nilai pH kedalaman 5, 10 dan 15 cm tanah terhadap kontrol. Nilai pH tertinggi 

ditunjukkan oleh pemberian granul P1 pada masing-masing kedalaman tanah setiap 

minggunya. Hal ini disebabkan sifat fisik granul P1 lebih cepat hancur sehingga 

terjadi kenaikan ion H+.  Granul P1 akan lebih mudah hancur jika dibandingkan 

dengan P2. Secara umum pengaruh perlakuan terhadap perubahan pH lebih terlihat 

pada pemberian granul P2 di setiap kedalaman tanah. Peningkatan nilai pH tanah 

oleh fly ash disebabkan pH yang tinggi pada fly ash tersebut. Peningkatan pH dalam 

penelitian ini diduga karena kandungan fly ash yang menyebabkan berubahnya 

konsentrasi ion H+ didalam larutan tanah. Pengikatan ion H didalam larutan tanah 

akan menyebabkan kemasaman tanah berubah menjadi basa sehingga pH tanah 

yang diukur menjadi lebih tinggi. Semakin tinggi kedalaman tanah maka nilai pH 

juga akan semakin tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Murni (2012) yakni 

penambahan abu sebesar 30-50 g dalam 5 kg tanah podsolik merah kuning dapat 

meningkatan pH tanah dan pembentukan bintil akar pada kacang kedelai. 

Peningkatan pH berkisar 1,39 – 1,74 poin. Penelitian Herjuna (2012) juga 

menunjukkan bahwa pemberian 400 g polybag-1 fly ash berpengaruh meningkatkan 

nilai pH tanah pada tanaman sengon dan meranti di rumah kaca.  

 

    

Gambar 3. Pengukuran nilai pH tanah dan EC tanah 

Tabel 7. Klasifikasi kadar garam dapat larut dalam tanah menurut DHL jenuh 

Nilai EC (µS/cm) Kelas kegaraman tanah 

0-20 Bebas garam 

20-40 Agak bergaram 

40-80 Bergaram cukup 

80-160 Bergaram agak banyak 

>160 Bergaram banyak 
Sumber : Poerwowidodo, 2002. 

Salinitas merupakan tingkat kadar garam terlarut pada air. Tanah dikatakan 

salin jika garam-garam yang dapat larut dalam jumlah banyak. Hal ini 

menyebabkan pertumbuhan tanaman akan terganggu. Electrical conductivity (EC) 

merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur akumulasi garam.  
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Tabel 8. Pengaruh pemberian fly ash granule terhadap parameter EC (µS/cm) 

tanah pada tiga kedalaman tanah 

Perlakuan Kedalaman tanah 

(cm) 

------------------------------  MSA -------------------------------

-- 

1 2 3 4 5 6 7 

P0 5 15,81c 43,12 39,15b 41,93b 33,75a 41,88a 41,18a 

 10 19,63b 40,18 29,91b 33,12b 25,06b 29,31b 36,12b 

 15 19,25b 35,93 27,59b 31,25c 25,31b 31,94b 32,00b 

P1 5 52,69b 37,25 44,96ab 51,06ab 44,81a 54,56a 49,31a 

 10 79,50ab 46,56 63,03ab 54,06a 32,93a 42,75a 39,68ab 

 15 51,81b 44,56 48,19b 48,31b 36,75a 53,06a 35,81ab 

P2 5 86,50a 32,92 39,15b 56,31a 41,68a 42,25a 55,00a 

 10 114,44a 39,50 75,47a 33,12b 37,06a 39,75ab 49,00a 

 15 106,25a 46,43 76,34a 64,87a 42,37a 55,31a 45,06a 
Keterangan:  angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%, P0 : Kontrol, P1 : Granule agent tapioka 

5% P2 : Granul agent molase 15 %. 

Pengaruh pemberian fly ash terhadap EC tanah disajikan pada Tabel 8. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemberian granul dengan granule agent tapioka 5% 

(P1) dan molase 15% (P2) berpengaruh meningkatkan nilai EC pada kedalaman 5, 

10 dan 15 cm tanah terhadap kontrol. Pemberian granul P1 pada masing-masing 

kedalaman terdapat perubahan peningkatan nilai EC. Apabila dibandingkan dengan 

Tabel 7 maka nilai EC berdasarkan penelitian (Tabel 8)  menunjukkan bahwa tanah 

pada P0 untuk tiga kedalaman di 1 MSA termasuk kelas bebas garam sedangkan 

pada 2 MSA hingga 7 MSA dominan berada pada kelas agak bergaram meskipun 

terdapat beberapa pada kelas bergaram cukup. Tanah dengan pemberian granul P1 

untuk tiga kedalaman cenderung berada pada kelas bergaram banyak meskipun ada 

beberapa yang berada pada kelas agak bergaram.  Tanah dengan  pemberian granul 

P2 untuk tiga kedalaman cenderung berada pada kelas bergaram cukup meskipun 

terdapat juga yang berada di kelas agak bergaram dan bergaram agak banyak. 

Semakin tinggi kedalaman tanahnya maka semakin besar pula nilai EC. Hal ini 

didukung oleh penelitian Kamariah (2014) yang menunjukkan bahwa Nilai EC 

pada setiap kedalaman (0-20 cm, 20-40 cm dan 40-60 cm) cenderung meningkat 

dengan peningkatan kedalaman tanah pada tanah salin yang berkadar garam banyak 

di tambak Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar ditunjukkan dengan 

nilai melebihi 15 mS/cm. 

Pengaruh Pemberian Fly Ash terhadap Pertumbuhan Tanaman 

Pengaruh pemberian fly ash terhadap pertumbuhan tanaman dievaluasi dalam 

hal tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, diameter batang, jumlah daun, 

panjang akar, volume akar, jumlah akar primer, bobot basah tajuk, bobot kering 

tajuk, kadar air tajuk, bobot basah akar, bobot kering akar dan kadar air akar. 

Disamping itu juga dievaluasi nilai brix dan glukosa pada batang tanaman sorgum.  

 



 

15 

Tabel 9. Pengaruh pemberian fly ash terhadap tinggi tanaman sorgum pada berbagai 

perlakuan selama 1-7 MSA 

Perlakuan 

Tinggi tanaman (cm) 

------------------------------------------ MSA ------------------------------------------ 

1 2 3 4 5 6 7 

P0 8,8b 28.2 49,5 65,3b 104,9b 137,2b 157,4b 

P1 11,6a 32,6 55,3 80,9a 115,1a 151,4a 177,7a 

P2 9,7ab 30,7 51,7 72,5ab 110,7ab 147,1a 173,2a 
Keterangan:  angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%, P0 : Kontrol, P1 : Granule agent tapioka 

5% P2 : Granul agent molase 15 %. 

Pemberian granul dengan granule agent tapioka 5% (P1) dan molase 15% 

(P2) berpengaruh meningkatkan tinggi tanaman umur 1, 4, 5, 6 dan 7 MSA terhadap 

kontrol (Tabel 9). Pertumbuhan tinggi tanaman kontrol (P0) menunjukkan tinggi 

tanaman yang lebih rendah. Hal ini disebabkan pada P0 tanaman tidak mendapatkan 

tambahan nutrisi hara yang terkandung pada fly ash tersebut. Hal ini didukung oleh 

penelitian Sondari (2009) yang menyatakan bahwa pemberian 20 ton ha-1 bokashi 

bottom ash menunjukkan tinggi tanaman dan jumlah anakan yang paling tinggi 

serta memberikan hasil bobot gabah kering padi gogo tertinggi sebesar 17,24 g per 

rumpun. 

Tabel 10. Pengaruh pemberian fly ash terhadap panjang daun tanaman sorgum 

pada berbagai perlakuan selama 1-7 MSA 
Perlakuan Panjang daun (cm) 

--------------------------------- MSA --------------------------------- 

1 2 3 4 5 6 7 

P0 4,1b 20,1 38,9 46,0b 63,3c 74,8b 80,5b 

P1 5,6a 22,5 40,7 51,6a 68,4a 79,2a 84,0a 

P2 5,4ab 21,7 39,0 50,5a 65,8b 77,8a 83,7a 
Keterangan:  angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%, P0 : Kontrol, P1 : Granule agent tapioka 

5% P2 : Granul agent molase 15 %. 

 

Perlakuan granul dengan granule agent tapioka 5% (P1) berbeda dengan 

kontrol (P0) terhadap panjang daun pada 1, 5, 6 dan 7 MSA (Tabel 10). Pemberian 

granul P1 memiliki panjang daun lebih panjang dibandingkan dengan P0. Namun 

pada 2 dan 3 MSA pemberian granul P1 dan P2 tidak perpengaruh terhadap panjang 

daun. Proses pembentukan daun tidak terlepas dari peranan unsur hara seperti 

nitrogen dan fosfor yang terdapat pada medium tanah dan tersedia bagi tanaman. 

Pertumbuhan panjang daun P0 memperlihatkan panjang daun tanaman yang lebih 

rendah. Hal ini diduga karena pada kontrol tidak mendapatkan tambahan nutrisi 

hara yang terkandung pada fly ash tersebut yakni unsur P.  
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Tabel 11. Pengaruh pemberian fly ash terhadap lebar daun tanaman sorgum pada 

berbagai perlakuan selama 1-7 MSA 

Perlakuan Lebar daun (cm) 

-------------------------------------- MSA ---------------------------------- 

1 2 3 4 5 6 7 

P0 0,7b 1,6 2,5b 3,5b 4,7c 5,9c 6,2c 

P1 0,9a 1,7 3,1a 4,2a 5,7a 7,3a 8,2a 

P2   0,8ab 1,6 2,9a 3,9a 5,3b 6,8b 7,5b 
Keterangan:  angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%, P0 : Kontrol, P1 : Granule agent tapioka 

5% P2 : Granul agent molase 15 %. 

 

Perlakuan granul dengan granule agent tapioka 5% (P1) berbeda dengan 

kontrol (P0) pada 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 MSA terhadap lebar daun (Tabel 11). 

Pemberian granul P1 dan P2 tidak berbeda dengan kontrol pada 2 MSA sedangkan 

pada 3 dan 4 MSA perlakuan pemberian granul P1 dan P2 berbeda dengan kontrol . 

Unsur N, P, K, Mg dan Ca dapat menyebabkan pertumbuhan daun yang lebih cepat. 

Kekurangan unsur tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan vegetatif daun serta 

pertumbuhan lebar daun lambat. Pertumbuhan lebar daun P0 memperlihatkan lebar 

daun tanaman yang lebih rendah dibandingkan dengan yang diberi perlakuan. Hal 

ini diduga karena pada kontrol tidak mendapatkan tambahan nutrisi hara yang 

terkandung pada fly ash tersebut yakni unsur P, K dan Ca.  

Tabel 12. Pengaruh pemberian fly ash terhadap diameter batang tanaman sorgum   

                pada berbagai perlakuan selama 1-7 MSA 
Perlakuan Diameter batang (mm) 

--------------------------------- MSA --------------------------------- 

1 2 3 4 5 6 7 

P0 0,3b 0,4b 0,5b 0,6b 0,8b 1,1b 1,4b 

P1 0,4a 0,5a 0,8a 0,8a 1,2a 1,5a 1,8a 

P2 0,4a 0,5ab 0,7a 0,8a 1,1a 1,5a 1,7a 
Keterangan:  angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%, P0 : Kontrol, P1 : Granule agent tapioka 

5% P2 : Granul agent molase 15 %. 

 

Perlakuan granul dengan granule agent tapioka 5% (P1) dan molase 15% (P2) 

menunjukkan hasil yang berbeda dengan kontrol (P0) pada setiap minggu terhadap 

diameter batang ( Tabel 12). Pemberian granul P1 memiliki nilai diameter batang 

lebih tinggi  1,83 cm  dibandingkan P0 pada akhir pengamatan. Hal ini diduga 

karena tanaman kontrol tidak mendapatkan tambahan nutrisi hara yang terkandung 

pada fly ash yakni unsur P dan K. Semakin besar diameter batang suatu tanaman 

maka tanaman akan semakin kokoh. 
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Tabel 13. Pengaruh pemberian fly ash terhadap jumlah daun tanaman sorgum pada 

berbagai perlakuan selama 1-7 MSA 

Perlakuan Jumlah daun (helai) 

--------------------------------- MSA --------------------------------- 

1 2 3 4 5 6 7 

P0 3,8 4,6b 5,5 6,2 6,2 6,5b 7,1 

P1 3,8 5,2a 6,0 6,9 6,7 7,1a 7,6 

P2 4,0 4,7ab 6,0 6,3 6,6 6,8ab 7,5 
Keterangan:  angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%, P0 : Kontrol, P1 : Granule agent tapioka 

5% P2 : Granul agent molase 15 %. 

 

Perlakuan granul dengan granule agent tapioka 5% (P1) dan molase 15% (P2) 

pada 1, 3, 4, 5 dan 7 MSA menunjukkan hasil yang tidak berbeda dengan kontrol 

(P0) (Tabel 13). Pemberian granul  P1 pada 2 dan 6 MSA menunjukkan hasil yang 

berbeda dengan kontrol namun tidak untuk P2. Penelitian Parlinah (2016) 

menunjukkan bahwa pengaruh pemberian berbagai jenis kompos fly ash dengan 

empat varietas lobak memberikan efek yang signifikan terhadap jumlah daun 

berusia 10 HST dimana hasil tertinggi mencapai perlakuan kompos fly ash dengan 

bio-aktivator BA-5 dengan Long White Icicle.  

Tabel 14. Pengaruh pemberian fly ash terhadap bobot basah tajuk, bobot kering 

tajuk, kadar air tajuk dan biomassa per petak tanaman sorgum pada 

berbagai perlakuan  

Perlakuan BB Tajuk 

sampel   

(g) 

BK Tajuk 

sampel 

 (g) 

KA Tajuk 

sampel 

 (%) 

Hasil biomassa 

per petak  

(kg petak-1) 

P0 48,62 23,48 50,00 3,52 

P1 58,83 26,15 54,00 3,92 

P2 49,89 23,77 51,00 3,56 
Keterangan:  angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%, P0 : Kontrol, P1 : Granule agent tapioka 

5% P2 : Granul agent molase 15 %. 

Pemberian granul dengan granule agent tapioka 5% (P1) dan molase 15% 

(P2) tidak memberikan pengaruh terhadap bobot basah , bobot kering dan kadar air 

tajuk( Tabel 14). Bobot basah, bobot kering dan kadar air tajuk terendah 

ditunjukkan oleh tanaman kontrol (P0). Hasil penelitian Sitorus (2014) 

menunjukkan bahwa interaksi pemberian abu boiler dan pupuk urea berpengaruh 

terhadap parameter bobot basah tajuk dan bobot kering tajuk  dengan abu boiler 300 

g polybag-1 dan pupuk urea 5 g polybag-1. Hasil biomassa per petak juga 

menunjukkan bahwa pemberian granul P1 menghasilkan bobot yang lebih tinggi 

dibandingkan P0. 
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Tabel 15. Pengaruh pemberian fly ash terhadap bobot basah akar, bobot kering akar, 

kadar air akar, panjang akar, volume akar dan jumlah akar primer 

tanaman sorgum pada berbagai perlakuan  
Perlakuan BB Akar  

(g) 

BK Akar  

  (g) 

KA akar 

(%) 

Panjang 

Akar 

(cm) 

Volume 

Akar 

(100 ml) 

Jumlah 

Akar 

Primer 

(satuan) 

P0 9,98b 6,34b 36, 58a 17,77c 10,01b 12,05b 

P1 24,79ab 16,18a 33,69a 22,33a 23,74a 16,80a 

P2 34,32a 13,92a 40, 66a 20, 74b 21,36a 15,22a 
Keterangan:  angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%, P0 : Kontrol, P1 : Granule agent tapioka 

5% P2 : Granul agent molase 15 %. 

 

Pemberian granul dengan granule agent molase 15% (P2) menunjukan hasil 

berbeda pada bobot basah akar terhadap kontrol (P0) (Tabel 15). Pemberian granul 

P1 berbeda terhadap P0 pada bobot kering akar. Pemberian granul P1 memiliki 

bobot kering akar lebih tinggi (16,18 cm) dibandingkan kontrol (6,34 cm). Namun, 

pemberian granul P1 dan P2 tidak berbeda terhadap P0 pada kadar air akar tanaman 

sorgum. Pemberian granul P1 dan P2 menunjukkan hasil yang berbeda terhdap 

kontrol pada panjang akar, volume akar dan jumlah akar primer. Pemberian granul 

P1 menunjukkan nilai tertinggi pada panjang akar, volume akar dan jumlah akar 

primer dibandingkan dengan kontrol. Hasil penelitian Parlinah (2016) juga 

menunjukkan pengaruh dari berbagai jenis aplikasi kompos fly ash pada empat 

varietas lobak. Hasil tertinggi diperoleh dari perlakuan f15 (kompos fly ash dengan 

bio- aktivator MFA dengan French Breakfast) terhadap jumlah akar dan perlakuan 

f1( kompos fly ash tanpa bio- aktivator dengan Greenbow)  terhadap panjang akar.  

Tabel 16. Pengaruh pemberian fly ash terhadap nilai obrix pada tanaman sorgum   

di tiga bagian batang pada berbagai perlakuan  

Perlakuan oBrix (%)  

Atas Tengah Bawah 

P0 4,43 4,41 4,09 

P1 4,57 4,92 4,68 

P2 4,41 4,53 4,66 
Keterangan:  angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%, P0 : Kontrol, P1 : Granule agent tapioka 

5% P2 : Granul agent molase 15 %. 

 

 Kadar gula (Brix) adalah total padatan terlarut yang mengandung sukrosa, 

fruktosa, dan glukosa. Satuan brix merupakan satuan yang digunakan untuk 

menunjukkan kadar gula yang terlarut dalam suatu larutan. Semakin tinggi derajat 

brixnya maka semakin manis larutan tersebut. Hasil pengukuran brix belum 

menunjukkan perbedaan secara statistik antara perlakuan-perlakuan yang diujikan. 

Kadar brix tertinggi dalam penelitian ini terdapat pada bagian tengah. Hasil 

penelitian Putrianti (2013) menunjukkan bahwa brix pada batang bagian bawah 

lebih tinggi daripada batang bagian tengah dan bagian atas dan semakin bertambah 

umur tebu tersebut maka kandungan gulanya pun meningkat dan akan menyebar 

hingga ke pucuk batang. Perbedaan hasil yang diperoleh diduga disebabkan karena 
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umur tanaman sorgum tersebut masih pada fase vegetatif dan pembagian batang 

sorgum menjadi tiga bagian belum proporsional.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Seleksi granule agent terbaik adalah menggunakan tapioka 5% dengan daya 

serap dan persentase granul hilang setelah aplikasi hingga 7 MSA lebih tinggi 

dibandingkan molase 15%. Granule agent tapioka 5% lebih mudah hancur 

dibandingkan dengan molase 15% sehingga respon dari ppemberian granul P1 

terhadap parameter sifat kimia dan pertumbuhan tanaman lebih baik. Dosis aplikasi 

granul sebanyak 2,25 kg per petak memberikan perbaikan pertumbuhan terutama 

pada parameter tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, diameter batang, bobot 

basah akar, bobot kering akar, panjang akar, umlah akar primer dan volume akar. 

Pemberian granul juga menunjukkan peningkatan terhadap perubahan nilai pH dan 

EC tanah setiap minggunya. Semakin dalam kedalaman tanahnya maka nilai pH 

dan EC tanah juga meningkat. 

 

Saran 

Penggunaan fly ash sebagai bahan amelioran tanah dalam bentuk granul untuk 

tanaman sorgum sudah cukup baik. Pengujian selanjutnya dapat diujikan untuk 

tanaman bioenergi lainnya. 
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Lampiran1. Hasil pengujian laboratorium kandungan logam berat dan unsur mikro  

Fly ash  PT Pupuk Kaltim 
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Lampiran 2. Baku mutu karakteristik beracun melalui TCLP untuk penetapan kategori  

limbah B3 berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014 dalam Lampiran 3 
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Lampiran 2. (lanjutan) 
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Lampiran 2. (lanjutan) 
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Lampiran 3. Perbandingan tingggi tanaman sorgum pada berbagai perlakuan umur 

7 MSA 

     

(a)                                           (b)                                           (c) 

      

             (d)    (e)     (f) 

    

             (g)      (h) 

Keterangan : a: ulangan 1; b: ulangan 2; c: ulangan 3; d: ulangan 4; e: ulangan 5; f: ulangan 6; g: 

ulangan 7; h: ulangan 8 
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Lampiran 4. Perbandingan panjang daun tanaman sorgum pada berbagai perlakuan umur 

7 MSA 

 

     
(a)                                     (b)                                            (c) 

 

     
                        (d)                                         (e)                                            (f)  

 

   

              (g)                                            (h) 

Keterangan : a: ulangan 1; b: ulangan 2; c: ulangan 3; d: ulangan 4; e: ulangan 5; f: ulangan 6; g: 

ulangan 7; h: ulangan 8 
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Lampiran 5. Perbandingan panjang akar tanaman sorgum pada berbagai perlakuan 

umur 7 MSA 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

    Keterangan : a: kontrol ulangan 1; b: perlakuan 1 ulangan 1; c: perlakuan 2 ulangan 1 
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