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ABSTRACT

Intentions of this research are to know effect of treatment interaction of rice husk charcoal and manure
fertilizer toward segau plant’s growth and result in peatland. The design that used in this research is
Complete Random Design/Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial, with 2 treatment factors. Factor
I : types of manure fertilizer (K) divided to 3 types, there are K1 = 0 (control), K2 = chicken manure
with dose 20 t ha-1 (251,2 g polybag-1), K3 = goat manure with dose 20 t ha-1 (251,2 g polybag1),
whereas factor II : rice husk charcoal (A) divided to 3 level, there are : A1 = 0 (control), A2 = 5 t ha-1

(62,8 g polybag-1), A3 = 10 t ha-1 (125,6 g polybag-1). Research’s result shows occurance of interaction
between rice husk charcoal treatment and manure fertilizer, whether chicken manure or goat manure in
observation of 5 mst (weeks after planting) plant’s height, result’s fresh weight and plant’s dry weight
when harvesting. Combination of providing chicken manure or goat manure with dose 20 t ha-1 with
rice husk charcoal with dose 10 t ha-1 contributes plant’s the best growth and yield than the other
treatment.

Keywords : Rice husk charcoal, manure fertilizer, segau plant, peatland

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  pengaruh pemberian arang sekam padi dan pupuk kandang
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman segau pada lahan gambut, Rancangan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial, dengan 2 faktor perlakuan. Faktor I :
macam pupuk kandang (K) yang terdiri dari 3 jenis, yaitu K1 = 0 (kontrol), K2 = kotoran ayam dosis 20
t ha-1 (251,2 g polybag-1), K3 = kotoran kambing 20 t ha-1 (251,2 g polybag-1), sedangkan faktor II :
arang sekam padi (A) yang terdiri dari 3 taraf, yaitu : A1 = 0 (kontrol), A2 = 5 t ha-1 (62,8 g polybag-1),
A3 = 10 t ha-1 (125,6 g polybag-1). Hasil penelitian menunjukkan terjadinya interaksi antara perlakuan
pemberian arang sekam padi dan pupuk kandang baik kotoran ayam atau kambing pada pengamatan
tinggi tanaman umur 5 mst, berat segar hasil dan berat kering tanaman saat panen. Kombinasi
perlakuan pemberian pupuk kandang ayam atau kambing dosis 20 t ha-1 dengan arang sekam padi dosis
10 t ha-1 memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman yang terbaik dibandingkan perlakuan yang lain.

Kata kunci :  Arang sekam padi, pupuk kandang, tanaman segau, gambut

PENDAHULUAN

Sayuran indigenous atau sering disebut
sayuran lokal adalah sayuran asli daerah yang
sudah beradaptasi lama atau sudah lama di
manfaatkan oleh penduduk setempat. Di

Kalimantan Tengah banyak sekali di temukan
sayuran lokal yang di manfaatkan dan di gemari
oleh Suku Dayak, salah satunya adalah tanaman
“segau”. Sayur segau  merupakan tumbuhan liar
yang sudah lama di manfaatkan oleh
masyarakat asli Kalimantan Tengah secara
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turun-temurun, biasanya orang menyebutnya
“sawi hutan”. Sayur segau sangat di gemari
masyarakat Suku Dayak,.namun keberadaannya
sering kosong dipasaran. Informasi tentang
taksonomi dan morfologi masih belum banyak
di ketahui, demikian pula respon tanaman
terhadap pemupukan dan pemanfaatan unsur
hara/kebutuhan unsur hara yang diperlukan.

Sayur segau secara visual memiliki
kemiripan dengan sayur sawi (Brassica juncea).
Sayur segau memiliki perbedaan dengan sawi
baik dari segi rasa maupun botaninya (bentuk
daun dan batang). Sayur segau memiliki cita
rasa yang khas di bandingkan dengan sayur
sawi.  Karena habitatnya masih alami maka
teksturnya lebih halus dan lemah. Menurut
Limin,(1994) dan Yusedha (2002) tanaman
segau memiliki diameter batang lebih kecil
namun lebih tinggi memanjang di bandingkan
sawi. Daunnya kecil-kecil, tipis dan tepinya
bergerigi serta lebih tipis. Sayur segau memiliki
rasa  agak pahit dibandingkan sawi.

Dalam upaya peningkatan produksi
yang lebih baik, demikian juga keberadaannya
dipasaran (memenuhi kebutuhan pasar) maka
perlu dilakukan penelitian pengembangan
budidaya sayur segau pada tanah gambut
dengan pemanfaatan amelioran, baik dengan
pemakaian arang sekam padi maupun pupuk
kandang.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama 4
bulan, yang pelaksanakan pada bulan Juni
sampai Oktober 2012, di Jl. Rajawali Km. 5,5
Kota Palangka Raya.

Percobaan ini menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) Faktorial, dengan 2 faktor
perlakuan. Faktor I : Macam Pupuk Kandang
(K) yang terdiri dari 3 jenis, yaitu K1 = 0
(kontrol), K2 = kotoran ayam dosis 20 t ha-1

(251,2 g polybag-1), K3 = kotoran kambing 20 t
ha-1 (251,2 g polybag-1), sedangkan Faktor II :
Arang Sekam Padi (A) yang terdiri dari 3 taraf,
yaitu : A1 = 0 (kontrol),  A2 = 5 t ha-1 (62,8 g
polybag-1),  A3 = 10 t ha-1 (125,6 g polybag-1).

Dari kedua faktor perlakuan yang
dicobakan diperoleh 9 kombinasi perlakuan,
dan masing-masing kombinasi perlakuan
diulang 4 (empat) kali sehingga terdapat 36
satuan percobaan. Penempatan satuan
percobaan dilakukan secara acak.

Variabel pertumbuhan yang diamati
meliputi: tinggi tanaman (cm) dan jumlah daun
(helai/ tanaman), yang pengamatannya
dilakukan pada umur 2, 3, 4 dan 5 mst.
Sedangkan variabel komponen hasil meliputi :
bobot segar hasil (g/tanaman), bobot kering
tanaman (g) dan kadar air (%) yang
dilaksanakan saat panen.

Data pengamatan yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan analisis ragam
(uji F) pada taraf α = 5% dan α = 1%. Jika
terdapat pengaruh yang nyata atau sangat
nyata pada perlakuan, maka dilanjutkan dengan
Uji  BNT dan DMRT pada taraf α = 5 % untuk
mengetahui perbedaan antar perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinggi Tanaman (cm)
Hasil analisis ragam menunjukkan

terjadinya interaksi antara perlakuan pemberian
arang sekam padi dengan pupuk kandang
kotoran ayam atau kambing (K2A3 dan K3A3)
terhadap pertumbuhan tinggi tanaman segau
hanya pada umur 5 mst, sedangkan pada umur
2, 3 dan 4 mst hanya terjadi perbedaan nyata
pada masing-masing faktor tunggalnya.

Pertumbuhan tanaman merupakan
aktivitas tanaman dalam melakukan
pembelahan, perpanjangan (pembesaran), dan
diferensiasi sel. Harjadi (2002), mengemukakan
bahwa fase vegetatif terutama terjadi pada
perkembangan akar, daun, dan batang baru.
Fase ini berhubungan dengan pembelahan sel,
perpanjangan sel dan tahap pertama dari fase
diferensiasi sel (pembelahan jaringan). Hal ini
ditunjukkan dengan pertumbuhan vegetatif
tanaman segau (pertambahan tinggi tanaman)
yang terdapat pada Grafik 1.
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Tabel 1. Tinggi tanaman segau yang diberi arang sekam padi (A) dan pupuk kandang (K)  pada  umur
2, 3, 4 dan 5 mst.

Tinggi tanaman (cm)
umur

Pupuk Arang sekam padi  (t ha-1)

kandang 0 5 10 Rerata

2 mst

K1 5,3 6,8 7,6 6,5a

K2 8,7 9,5 9,7 9,3b

K3 8,7 9,4 9,7 9,3b

Rerata 7,6a 8,6b 9,0b -

BNT 0,05 0,67

3 mst

K1 5,9 7,0 8,2 7,0a

K2 9,5 10,5 12,2 10,7b

K3 9,5 10,5 12,1 10,7b

Rerata 8,3a 9,4b 10,8c -

BNT 0,05 0,73

4 mst

K1 6,5 7,8 9,1 7,8a

K2 11,5 13,9 16,5 13,9b

K3 11,5 13,8 16,4 13,9b

Rerata 9,8a 11,8b 14,0c -

BNT 0,05 0,86

5 mst

K1
6,9a 8,1ab 9,8b

A A A

K2
13,4a 17,2b 23,3c

B B B

K3
13,5a 17,2b 23,4c

B B B

Rerata 11,26a 14,16b 18,83c

DMRT 0,05
DMRT (K)

= 1,44
DMRT (A)

= 1,51
Keterangan :Nilai rata-rata diikuti huruf notasi yang sama pada kolom dan baris  yang sama,

menunjukkan tidak berbeda nyata. Huruf besar dibaca kearah vertikal, huruf kecil dibaca
kearah horizontal
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Gambar 1. Tinggi tanaman segau yang diberi arang sekam padi dan pupuk kandang   pada umur 2, 3, 4
dan 5 mst

Terjadi interaksi antara perlakuan
pemberian arang sekam padi dengan macam
pupuk kandang pada pengamatan tinggi
tanaman umur 5 mst. Terjadinya interaksi
menunjukkan perbedaan aktifitas pertumbuhan
vegetatif yang  berlangsung pada jaringan
meristematik ujung titik tumbuh. Perlakuan
K2A3 dan K3A3 (kombinasi perlakuan
pemberian pupuk kandang ayam atau kambing
dosis 20 t ha-1 dengan arang sekam dosis 10 t
ha-1)  memberikan pertambahan tinggi tanaman
yang paling cepat dibandingkan perlakuan yang
lain. Hal ini dikarenakan kedua perlakuan
tersebut saling mendukung/bersinergi dalam
mendukung laju pertumbuhan vegetatif, seperti
pertambahan tinggi tanaman. Pemberian pupuk
kandang pada tanah gambut yang telah diberi
arang sekam dosis 10 t ha-1 memberikan dapat
positif bagi peningkatan produktivitas lahan dan
tanaman karena pupuk kandang mengandung
hara lengkap makro dan mikro yang sangat
dibutuhkan tanaman dalam menunjang
pertumbuhannya. Dengan bersinerginya kedua
perlakuan tersebut akhirnya memberikan media
tumbuh yang  mendekati syarat tumbuh yang
dikehendaki tanaman segau.

2. Jumlah Daun
Hasil analisis ragam menunjukkan tidak

terjadinya interaksi antara perlakuan pemberian

arang sekam padi dengan pupuk kandang
terhadap pertumbuhan daun tanaman segau
pada semua umur pengamatan. Perbedaan nyata
hanya terjadi pada masing-masing faktor
tunggalnya yaitu pada pengamatan jumlah daun
umur 3, 4 dan 5 mst, sedangkan pada
pengamatan awal umur 2 mst belum terlihat
adanya perbedaan nyata karena jaringan
meristematk akar tanaman muda baru mulai
berkembang sehingga belum berfungsi optimal
dalam menyerap unsur hara yang dikandung
oleh pupuk kandang, oleh karena itu jumlah
daun pada awal pengamatan jumlahnya relatif
sama untuk semua perlakuan (Tabel.2.).
Perlakuan pemberian arang sekam padi dosis 10
t ha-1 serta pupuk kandang ayam dan kambing
dosis 20 t ha-1 memberikan pertambahan jumlah
daun paling banyak dibandingkan perlakuan
yang lain. Hal ini dikarenakan dengan
pemberian arang sekam padi dapat memperbaiki
sifat fisik, kimia dan biologi tanah gambut yaitu
yang paling dominan adalah peningkatan pH
tanah yang semula sangat masam menjadi
masam sehingga nutrisi yang diberikan lewat
pupuk kandang dapat diserap dengan baik oleh
akar tanaman, hal ini ditunjukkan dengan
banyaknya jumlah daun yang muncul pada
perlakuan K2A3 dan K3A3 (Grafik 2.)
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Tabel 2. Data Hasil Uji Beda Pengaruh Pemberian Arang Sekam Padi (A) (t.ha-1) dan Pupuk Kandang
(K) (t.ha-1) terhadap Jumlah Daun Tanaman Segau Umur 2, 3, 4 dan 5 MST pada Tanah
Gambut.

Jumlah Daun Umur Pupuk
kandang

Arang sekam padi (A)

A1 A2 A3 Rerata

2 mst

K1 3,3 3,3 3,3 3,3

K2 3,5 3,8 4,0 3,8

K3 3,5 4,0 4,0 3,8

Rerata 3,4 3,7 3,8 -

K1 3,5 3,5 3,8 3,6a

Jumlah daun K2 4,3 4,8 6,0 5,0b

3 mst K3 4,3 5,0 6,0 5,1b

Rerata 4,0a 4,4a 5,3b -

BNT 0,05 0,7
K1 4,3 4,8 5,0 4,7a

Jumlah daun K2 5,5 6,8 7,5 6,6b

4 mst K3 5,8 6,8 7,8 6,8b

Rerata 5,2a 6,1ab 6,8b -

BNT 0,05 0,97
K1 4,5 5,0 5,3 4,9a

Jumlah daun K2 6,3 7,5 9,0 7,6b

5 mst K3 6,3 7,8 9,3 7,8b

Rerata 5,7a 6,8b 7,8c -

BNT 0,05 0,79
Keterangan : Nilai rata-rata diikuti huruf notasi yang sama pada kolom dan baris  yang

sama, menunjukkan tidak berbeda nyata.

Gambar 2. Jumlah Daun (helai )tanaman segau yang diberi arang sekam Padi dan pupuk kandang
pada umur 2, 3, 4 dan 5 MST.
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Arang sekam dan pupuk kandang yang
diberikan ke tanah sebelum penanaman ternyata
mampu meningkatkan produktifitas tanah
gambut yang sebelumnya memiliki sifat fisik,
kimia dan biologi tanah yang kurang
mendukung bagi pertumbuhan tanaman.
Dengan tersedianya nutrisi yang cukup maka
proses pembelahan dan diferensiasi se-sel baru
akan cepat berlangsung sehingga pertumbuhan
daun-daun baru yang muncul akan semakin
banyak.

3. Berat Segar Hasil, Berat Kering
Tanaman dan Kadar Air

Hasil analisis ragam menunjukkan
terjadinya interaksi antara perlakuan pemberian
arang sekam padi dengan pupuk kandang

kotoran ayam atau kambing terhadap
pengamatan komponen hasil tanaman saat
panen (berat segar hasil dan berat kering
tanaman). Untuk pengamatan kadar air tanaman
tidak menunjukkan pengaruh nyata, yang berarti
bahwa antara perlakuan yang satu dengan
lainnya memiliki kadar air yang relatif sama
(tingkat kesegaran bagian tanaman yang
dipanen adalah sama untuk semua perlakuan)
(Tabel.3). Perlakuan tanpa pemberian arang
sekam (A1) memiliki berat segar hasil dan berat
kering tanaman paling rendah dibandingkan A2
dan A3, sedangkan antara A2 dan A3 memiliki
berat segar hasil dan berat kering tanaman yang
sama beratnya.

Tabel 3. Berat Segar Hasil, Berat Kering Tanaman dan Kadar Air Tanaman Segau Saat Panen yang
diberi arang sekam padi (A) (t.ha-1) dan pupuk kandang (K) (t.ha-1)

Parameter komponen hasil dan
umur tanaman Pupuk kandang

Arang sekam padi (A)

A1 A2 A3 Rerata

Berat segar hasil
(Panen)

K1
2,28a 3,11a 3,50a

A A A

K2
6,31a 9,30b 14,09c

B B B

K3 6,29a 9,41b 14,05c

B B B

DMRT 0,05 1,44 1,51

Berat kering tan.
(Panen)

K1
0,43a 0,61a 0,76b

A A A

K2
1,36a 1,88b 2,82b

B B B

K3 1,36a 1,88b 2,80c

B B B

DMRT 0,05 0,22 0,23

Kadar air

K1 80,7 80,6 78,1 79,8

K2 78,0 79,8 80,0 79,3

K3 78,2 79,8 80,1 79,4

Rerata 79,0 80,0 79,4 -
Keterangan : Nilai rata-rata diikuti huruf notasi yang sama pada kolom dan baris  yang sama,

menunjukkan tidak berbeda nyata. Huruf besar dibaca kearah vertical, huruf
kecil dibaca kea rah horizontal
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Gambar 3. Berat Segar Hasil dan Berat Kering Tanaman segau  saat panen.yang diberi  arang sekam
padi dan pupuk kandang

Perlakuan K1A1, K1A2 dan K1A3
(perlakuan tanpa arang sekam) mempunyai
berat segar hasil dan berat kering tanaman
paling rendah dibandingkan perlakuan yang lain
(pemberian arang sekam padi 5 t ha-1 dan 10 t
ha-1), sedangkan berat segar hasil dan berat
kering tanaman paling tinggi terdapat pada
perlakuan K2A3 dan K3A3 (Grafik 3.). Hal ini
berarti bahwa pemberian arang sekam
berpengaruh positif dalam memperbaiki sifat
kimia, fisik dan biologi tanah gambut, sehingga
perkembangan perakaran tanaman menjadi
optimal. Dengan banyaknya akar maka serapan
kedua jenis pupuk kandang yang diberikan
menjadi maksimal. Pemanfaatan arang sekam
secara tidak langsung memperbaiki sifat fisik
tanah. Sifat fisik tanah yang terpengaruh akibat
pemberian arang sekam padi adalah agregasi
tanah, sehingga akan menghindarkan terjadinya
kerak tanah, infiltrasi, kandungan lengas,
pengatusan, aerasi, temperatur, kegiatan
mikroba dan penetrasi akar tanaman. Pengaruh
utama terhadap struktur tanah adalah hubungan
dengan pemadatan, aerasi, dan perkembangan
akar. Apabila persentase kandungan sekam padi
menurun, maka kerapatan lindak tanah
meningkat dan konsekuensinya terjadi
penurunan aerasi dan porositas. Kombinasi
peningkatan kerapatan dan penurunan aerasi

akan menghambat perkembangan akar,
menurunkan kemampuan akar menyerap dan
menghambat aktivitas mikroorganisme
(Sutanto, 2006a).

Pemberian pupuk kandang ayam atau
kambing dapat menambah tersedianya unsur
hara di dalam tanah. Pupuk kandang
mempunyai pengaruh yang positif (baik)
terhadap sifat fisik dan kimia tanah, mendorong
kehidupan (perkembangan) jasad renik. Dengan
kata lain pupuk kandang mempunyai
kemampuan mengubah berbagai faktor dalam
tanah, sehingga menjadi faktor-faktor yang
menjamin kesuburan tanah  (Sutedjo, 1995).

Tekstur dari kotoran kambing adalah
khas, karena berbentuk butiran–butiran yang
agak sulit dipecah secara fisik sehingga sangat
berpengaruh terhadap proses dekomposisi dan
proses penyediaan haranya. Kadar air pukan
kambing relatif lebih lebih tinggi dari pukan
ayam. Pukan kambing mengandung hara kalium
yang relatif lebih tinggi dari pukan lain
sedangkan pukan ayam mengandung posfor
paling tinggi dibandingkan pukan lainnya
(Hartatik dan Widowati, 2006). Berdasarkan
sifat tersebut maka kedua pukan mempunyai
kelebihan dan kekurangan masing-masing yang
pengaruhnya sama baiknya dalam menunjang
pertumbuhan dan hasil tanaman segau.

Berat Kering Tanaman (g)
Berat Segar Hasil (g)
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terjadi interaksi antara perlakuan arang
sekam padi dan pupuk kandang (kotoran
ayam dan kambing) terhadap tinggi
tanaman umur 5 mst, berat segar hasil dan
berat kering tanaman saat panen.

2. Pemberian arang sekam dan pupuk
kandang menunjukkan perbedaan sangat
nyata pada pengamatan tinggi tanaman
umur 2, 3 dan 4 mst dan jumlah daun umur
3, 4 dan 5 mst.

3. Kombinasi pemberian pupuk kandang
ayam atau kambing dosis 20 t ha-1 dengan
arang sekam padi dosis 10 t ha-1

memberikan pertambahan tinggi dan
jumlah daun paling banyak serta hasil
tamanan paling optimal dibandingkan
perlakuan yang lain.

Saran

Disarankan adanya penelitian lanjutan
penggunaan dosis pupuk kandang dan arang
sekam yang lebih variatif dan penggunaan jenis
tanah yang lain.
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