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RINGKASAN 
 
 

Tulus Ary Atmaja. NIM H 0201057. Pengaruh Penggunaan Pupuk 
Sipramin Terhadap Kandungan Cd Tanah Vertisol Dengan Indikator 
Tanaman Padi Pada Musim Tanam II.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapang yang dilaksanakan pada bulan 
Maret-Agustus 2005. Di desa Tambakkromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten 
Ngawi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pupuk 
Sipramin terhadap kandungan Cd tanah serta hasil tanaman padi pada musim 
tanam kedua.    

Sipramin adalah suatu cairan berwarna coklat gelap yang merupakan hasil 
sampingan dari pembuatan penyedap makanan (monosodium glutamat/MSG). 
Penelitian ini menggunakan rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok 
Lengkap (RAKL) satu faktor dengan 19 macam perlakuan, yaitu : P1 (Sipramin 
Amina dengan dosis 2000 l/ha), P2 (Sipramin Amina dengan dosis 4000 l/ha), P3 
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(Sipramin Amina dengan dosis 2000 l/ha ditambah pupuk N,P,K), P4 (Sipramin 
Amina dengan dosis 2000 l/ha ditambah pupuk P,K), P5 (Sipramin Amina dengan 
dosis 4000 l/ha ditambah pupuk P,K), P6 (Sipramin Bagitani dengan dosis 2000 
l/ha), P7 (Sipramin Bagitani dengan dosis 4000 l/ha), P8 (Sipramin Bagitani 
dengan dosis 2000 l/ha ditambah pupuk N,P,K), P9 (Sipramin Bagitani dengan 
dosis 2000 l/ha ditambah pupuk P,K), P10 (Sipramin Bagitani dengan dosis 4000 
l/ha ditambah pupuk P,K), P11 (Sipramin Orgami dengan dosis 2000 l/ha), P12 
(Sipramin Orgami dengan dosis 4000 l/ha), P13 (Sipramin Orgami dengan dosis 
2000 l/ha ditambah pupuk N,P,K), P14 (Sipramin Orgami dengan dosis 2000 l/ha 
ditambah pupuk P,K), P15 (Sipramin Orgami dengan dosis 4000 l/ha ditambah 
pupuk P,K), P16 (Sipramin Saritana dengan dosis 2000 l/ha), P17 (Sipramin 
Saritana dengan dosis 4000 l/ha), P18 (Sipramin Saritana dengan dosis 2000 l/ha 
ditambah pupuk N,P,K), P19 (Sipramin Saritana dengan dosis 2000 l/ha ditambah 
pupuk P,K), P20 (Sipramin Saritana dengan dosis 4000 l/ha ditambah pupuk P,K). 
Uji F atau uji Kruskal-Wallis dengan taraf 1% dan 5%, digunakan untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan. Uji jarak berganda Duncan 5% untuk 
membandingkan antar perlakuan. Untuk mengetahui hubungan variabel terikat 
utama dengan variabel terikat pendukung menggunakan uji korelasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk Sipramin 
berpengaruh tidak nyata terhadap kandungan Cd tersedia dalam tanah maupun 
dalam beras. Cd tersedia pada kontrol musim tanam II mengalami kenaikan 
sebesar 78.80 % dibandingkan dengan kontrol pada musim tanam I. Pada 
perlakuan dengan kandungan Cd tersedia tertingginya (P16) mengalami kenaikan 
sebesar 73.55 % jika dibandingkan dengan musim tanam sebelumnya. Rata-rata 
prosentase beras pecah per petak pada pemberian sipramin musim tanam II ini 
turun 48.11 % jika dibanding dengan musim tanam I.  

 

Kata kunci : Sipramin, Cd (Kadmium), Vertisols. 
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PENGARUH PENGGUNAAN PUPUK SIPRAMIN 
TERHADAP KANDUNGAN Cd TANAH VERTISOL 

DENGAN INDIKATOR TANAMAN PADI 
PADA MUSIM TANAM II 

Tulus Ary Atmaja1 

Ir. MMA. Retno Rosariastuti, Msi.2 Hery Widijanto, SP., MP.3 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian lapang yang dilaksanakan pada bulan 
Maret-Agustus 2005. Di desa Tambakkromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten 
Ngawi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pupuk 
Sipramin terhadap kandungan Cd tanah serta hasil tanaman padi pada musim 
tanam kedua.    

Sipramin adalah suatu cairan berwarna coklat gelap yang merupakan hasil 
sampingan dari pembuatan penyedap makanan (monosodium glutamat/MSG). 
Penelitian ini menggunakan rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok 
Lengkap (RAKL) satu faktor dengan 19 macam perlakuan, yaitu : P1 (Sipramin 
Amina dengan dosis 2000 l/ha), P2 (Sipramin Amina dengan dosis 4000 l/ha), P3 
(Sipramin Amina dengan dosis 2000 l/ha ditambah pupuk N,P,K), P4 (Sipramin 
Amina dengan dosis 2000 l/ha ditambah pupuk P,K), P5 (Sipramin Amina dengan 
dosis 4000 l/ha ditambah pupuk P,K), P6 (Sipramin Bagitani dengan dosis 2000 
l/ha), P7 (Sipramin Bagitani dengan dosis 4000 l/ha), P8 (Sipramin Bagitani 
dengan dosis 2000 l/ha ditambah pupuk N,P,K), P9 (Sipramin Bagitani dengan 
dosis 2000 l/ha ditambah pupuk P,K), P10 (Sipramin Bagitani dengan dosis 4000 
l/ha ditambah pupuk P,K), P11 (Sipramin Orgami dengan dosis 2000 l/ha), P12 
(Sipramin Orgami dengan dosis 4000 l/ha), P13 (Sipramin Orgami dengan dosis 
2000 l/ha ditambah pupuk N,P,K), P14 (Sipramin Orgami dengan dosis 2000 l/ha 
ditambah pupuk P,K), P15 (Sipramin Orgami dengan dosis 4000 l/ha ditambah 
pupuk P,K), P16 (Sipramin Saritana dengan dosis 2000 l/ha), P17 (Sipramin 
Saritana dengan dosis 4000 l/ha), P18 (Sipramin Saritana dengan dosis 2000 l/ha 
ditambah pupuk N,P,K), P19 (Sipramin Saritana dengan dosis 2000 l/ha ditambah 
pupuk P,K), P20 (Sipramin Saritana dengan dosis 4000 l/ha ditambah pupuk P,K). 
Uji F atau uji Kruskal-Wallis dengan taraf 1% dan 5%, digunakan untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan. Uji jarak berganda Duncan 5% untuk 
membandingkan antar perlakuan. Untuk mengetahui hubungan variabel terikat 
utama dengan variabel terikat pendukung menggunakan uji korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk Sipramin berpengaruh 
tidak nyata terhadap kandungan Cd tersedia dalam tanah maupun dalam beras. Cd 
tersedia pada kontrol musim tanam II mengalami kenaikan sebesar 78.80 % 
dibandingkan dengan kontrol pada musim tanam I. Pada perlakuan dengan 
kandungan Cd tersedia tertingginya (P16) mengalami kenaikan sebesar 73.55 % 
jika dibandingkan dengan musim tanam sebelumnya. Rata-rata prosentase beras 
pecah per petak pada pemberian sipramin musim tanam II ini turun 48.11 % jika 
dibanding dengan musim tanam I. 
 
Kata kunci : Sipramin, Cd (Kadmium), Vertisols. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan pupuk di Indonesia pada masa sekarang ini terus 

meningkat, tidak hanya untuk tanaman pangan tetapi juga untuk tanaman 

perkebunan, hortikultura dan palawija. Di sisi lain usaha peningkatan produksi 

tanaman pangan dengan menggunakan pupuk buatan dan pestisida, ternyata 

juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas tanah pertanian, 

karena tanpa kita sadari penggunaan pupuk buatan ataupun pestisida akan 

meningkatkan akumulasi logam berat ataupun polutan lainnya yang 

berbahaya. 

Mengingat meningkatnya jumlah penduduk yang tentunya akan diikuti 

oleh meningkatnya kebutuhan pangan serta dampak negatif yang terjadi akibat 

penggunaan pestisida dan pupuk buatan tersebut, maka perlu dicari alternatif 

lain dalam pemenuhan kebutuhan pupuk. Diantaranya adalah dengan 

penggunaan pupuk alam atau juga pupuk organik sebagai pengganti pupuk 

buatan. Pupuk organik sebenarnya sudah dikenal dan dipergunakan oleh para 

petani sejak lama, pupuk tersebut antara lain berupa pupuk kandang, pupuk 

hijau serta sisa-sisa tanaman dan hewan untuk meningkatkan produksi. 

Salah satu pupuk organik yang saat ini dipergunakan adalah sipramin 

(Sisa Proses Asam Amino). Sipramin merupakan bahan organik cair yang 

berasal dari hasil samping pembuatan penyedap masakan (Monosodium 

Glutamat/MSG). Sipramin dapat digunakan sebagai salah satu sumber pupuk 

karena mengandung hara makro N, P, K, Ca dan Mg selain unsur-unsur 

lainnya. Bahan organik yang cukup tinggi pada sipramin dapat dimanfaatkan 

untuk menambah bahan organik tanah. 

Akan tetapi keberadaan sipramin sebagai salah satu pupuk organik 

pada saat sekarang ini belum sepenuhnya aman karena berdasarkan hasil 

penelitian pada musim tanam pertama, terdapat logam berat yang 

dikhawatirkan dapat berada di ambang batas yaitu kadmium (Cd) sebesar 
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0,006 – 0,013 ppm yang berdasarkan baku mutu standar pupuk cair SNI 

termasuk rendah (standar baku Cd Sipramin < 3 mg Cd/kg) (Marjadin, 2005).  

Kadmium (Cd) adalah salah satu logam berat (bahan pencemar) yang 

dihasilkan dari proses industri. Cd merupakan logam yang berbahaya. Cd 

selain bersifat meracun, di dalam tanah sifatnya lebih mobil dan lebih tersedia 

dibanding logam berat lainnya. Logam berat ini sukar mengalami degradasi 

secara alami, tidak dapat diuraikan oleh mikrobia dan hanya diakumulasi di 

komponen lingkungan sehingga menjadikan Cd lebih membahayakan jika 

masuk dalam air untuk dikonsumsi (Martopo, 1992). 

Logam Cd atau Cadmium (kadmium) mempunyai penyebaran yang 

sangat luas di alam, hanya ada satu jenis mineral kadmium di alam yaitu 

greennockite (CdS) yang selalu ditemukan bersamaan dengan mineral 

spalerite (ZnS). Mineral greennockite ini sangat jarang ditemukan di alam, 

sehingga dalam eksplorasi logam Cd biasanya merupakan produksi sampingan 

dari peristiwa peleburan dan refening bijih-bijih Zn (seng). Zn merupakan 

sumber utama dari logam Cd, sehingga produksi dari logam tersebut sangat 

dipengaruhi oleh Zn. 

Kadmium (Cd) juga mengalami proses biotransformasi dan 

bioakumulasi dalam organisme hidup (tumbuhan, manusia dan hewan). Dalam 

biota perairan jumlah logam yang terakumulasi akan terus mengalami 

peningkatan (biomagnifikasi) dan dalam rantai makanan biota tertinggi akan 

mengalami akumulasi Cd yang lebih banyak. Keracunan Cd bisa 

menimbulkan rasa sakit, panas pada bagian dada, penyakit paru akut dan 

menimbulkan kematian (Saeni, 1997). 

Pada musim tanam kedua ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai 

residual effect, dimana bahwa pupuk yang kita berikan pada suatu ketika 

untuk suatu pertanaman tidak akan sepenuhnya habis diserap oleh tanaman 

pada musim tanam tersebut, kemungkinan ada yang tertinggal dalam tanah 

dan sisa yang tertinggal dalam tanah ini akan dapat mempengaruhi 

ketersediaan unsur hara pada musim tanam berikutnya. Residual effect inilah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 13 

yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi ketersediaan logam berat Cd hingga 

berada di ambang batas.  

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah penggunaan pupuk Sipramin mempengaruhi kandungan Cd tanah 

Vertisol dan Cd beras pada musim tanam kedua. 

2. Apakah penggunaan pupuk Sipramin mempengaruhi hasil dan kualitas 

beras tanaman padi pada musim tanam kedua. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan pupuk Sipramin terhadap kandungan 

Cd tanah dan Cd dalam biji beras pada musim tanam kedua. 

2. Mengetahui pengaruh penggunaan pupuk Sipramin terhadap hasil dan 

kualitas beras tanaman padi pada musim tanam kedua. 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh penggunaan pupuk sipramin terhadap kandungan Cd tanah vertisol 

dengan indikator tanaman padi pada musim tanam kedua. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pupuk Sipramin 

Sipramin (singkatan dari sisa proses asam amino) adalah suatu cairan 

berwarna coklat gelap yang merupakan hasil sampingan dari pembuatan 

penyedap masakan (monosodium glutamat/MSG). Sipramin dibuat dari sisa 

fermentasi asam amino, terutama asam amino glutamate dan L – Lysine 

(Arifin et al., 1998). 

Menurut hasil analisis pupuk Sipramin oleh Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Tanah dan Agroklimat Bogor tahun 1996 dan UGM tahun 

2002, kandungan unsur hara dalam pupuk sipramin dari beberapa pabrik 

adalah : 

Tabel 2.1. Kandungan unsur hara dalam Sipramin dari beberapa pabrik 

MACAM  SIPRAMIN Jenis analisis 
Amina Bagitani Orgami Pendowo Saritana 

pH (H2O) 4.66-6.31 4.40-4.83 4.74-4.83 4.66-5.05 7.86-8.21 
 C-org(%) 5.51-11.97 8.30-13.10 6.70-13.89 14-16 6.30-8.95 
 N-total(%) 3.58-4.45 3.50-5.58 3.74-4.19 3.23-4.81 4.06-4.45 

P (%) 0.05-0.32 0.05-0.08 0.02-0.07 0.24-0.29 0.01-0.05 
K (%) 0.99-1.39 0.46-0.64 0.99-1.29 0.88-1.75 0.99-1.39 
Ca (%) 0.03-0.08 0.22-0.44 0.22-0.44 0.30-0.70 0.02-0.06 
Mg (%) 0.07-0.13 0.07-0.09 0.10-0.17 0.003-0.087 0.05-0.08 
Na (%) 0.41-0.63 0.04-0.27 0.22-0.49 0.13-0.37 0.78-1.54 
S (%) 2.85-3.54 2.90-4.32 0.63-1.01 - 1.46-2.46 
Cl (%) 0.08-0.84 0.09-3.08 6.50-8.90 0.14-0.83 1.46-2.46 
Fe (mgL-1) 154-175 111-118 179-185 136.4-166.7 152-170 

 Mn(mgL-1) 7.0-8.0 7.0-8.0 7.0-8.0 1.0-2.0 6.0-8.0 
Cu(mgL-1) 3.0-5.0 4.0-5.0 3.0-4.0 - 3.0-4.0 
Zn(mgL-1) 4.0-6.0 7.0-8.0 6.0-8.0 1.0-2.84 4.0-6.0 

Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Th.1996 

Bahan mineral yang dikandung limbah harus ditangkap untuk 

dimanfaatkan kembali dan bahan organik harus langsung digunakan kembali 

atau diproses menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat. Kebijakan 

pengelolaan limbah tradisional telah berubah menjadi keharusan 

mengimplementasikan proses mendapatkan kembali (recovery), 

memanfaatkan kembali (reuse) dan mendaur ulang (recycling) unsur hara 

yang dikandung limbah, hasil samping dan bentuk-bentuk buangan lainnya 

(Sutanto, 2003). 
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Sipramin dapat digunakan sebagai salah satu sumber pupuk karena 

mengandung hara makro  N (3,23 - 4,81 %), P (0,24 - 0,29 %), Ca (0,88 - 1,75 

%), Mg (0,003 - 0,09 %) dan beberapa unsur mikro seperti Mn, Cu, dan Zn 

selain unsur-unsur lainnya. Selain itu sipramin mengandung bahan organik 

cukup tinggi (8,1 - 12,7 %), sehingga dapat dimanfaatkan untuk menambah 

bahan organik tanah (Sofyan, 2001). 

Sipramin dapat menggantikan pupuk ammonium sulfat (ZA). Jika 

sipramin diberikan secara berlebihan (>16.000 l/ha atau setara N > 24 – 28 kw 

ZA/ha), maka akan menurunkan pH tanah, Ca2+, dan Mg2+, serta 

meningkatkan Fe3+ dan Mn2+ larut. Penurunan pH tanah akibat pemberian 

sipramin yang berlebihan disebabkan karena oksidasi NH4
+ menjadi NO2

-  dan 

NO3
-, serta oksidasi S yang dikandung oleh sipramin (Arifin et al., 1998). 

B. Tanah Vertisol 

Di Indonesia jenis tanah ini terbentuk pada tempat-tempat yang 

tinginya tidak lebih dari 300 m dpl dengan topografi agak bergelombang 

sampai berbukit, temperatur tahunan rata-rata 25 °C dengan curah hujan 

kurang dari 2500 mm dan pergantian musim hujan dan kemarau nyata. Warna 

tanah dipengaruhi oleh jumlah humus dan kadar kapur. Tanah yang kaya akan 

kapur kebanyakan hitam, sedang tanah-tanah yang berwarna kelabu biasanya 

bersifat asam (Darmawijaya, 1992). 

Vertisols merupakan tanah yang memiliki sifat khusus yakni 

mempunyai sifat vertik yaitu dapat mengembang dan mengkerut, yang 

disebabkan terdapatnya mineral liat tipe 2:1 yang relatif banyak            

(Munir, 1996). Dalam keadaan kering tanah retak yang dalam dan lebar. 

Sampai sejumlah bahan yang berarti dari profil bagian atas dapat masuk ke 

dalam retakan, akan menimbulkan pembalikan sebagian tanah 

(Buckman dan Brady, 1982). 

Vertisols adalah tanah mineral yang mempunyai ketebalan lebih dari 

50 cm, mempunyai liat sebesar 30 % atau lebih serta mempunyai pecahan 

selebar paling sedikit 1 cm untuk kedalaman sampai 50 cm. Kandungan liat 

yang tinggi dan menyebar luas membuat tanah ini sangat lekat bila basah dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 16 

sangat keras bila kering. Tanah ini mempunyai kandungan bahan organik yang 

menurun bertahap dengan bertambahnya kedalaman tanah (Foth, 1991). 

Vertisol adalah tanah yang memiliki kapasitas tukar kation dan 

kejenuhan basa yang tinggi. Reaksi tanah bervariasi dari asam lemah hingga 

alkalin lemah; nilai pH antara 6,0 sampai 8,0. Tanah ini mempunyai 

permeabilitas yang relatif sangat lambat sehingga sesuai untuk areal 

persawahan untuk tanaman padi (Munir, 1996). 

C. Kadmium (Cd) 

Kadmium (Cd) merupakan logam berat yang berbahaya bagi manusia. 

Cd adalah salah satu logam berat dengan penyebaran yang sangat luas di alam.   

Di alam, Cd bersenyawa dengan belerang (S) sebagai green nocckite (CdS) 

yang ditemui bersamaan dengan senyawa spalerite (ZnS). Cd merupakan 

logam lunak (ductile) berwarna putih perak mudah teroksidasi oleh udara 

bebas dan gas amonia (NH3). Cd juga mengalami proses bioakumulasi dalam 

organisme hidup (tumbuhan, manusia dan hewan) (Saeni, 1997). 

Di dalam tanah, logam berat berada dalam bentuk terlarut, dapat 

dipertukarkan dan dijerap. Logam berat dalam tanah atau sedimen dapat 

melakukan proses pertukaran ion dan adsorpsi. Hal ini terutama terjadi pada 

partikel-partikel halus dengan permukaan yang luas dan gugus-gugus 

bermuatan negatif seperti tanah liat (kaolinit, klorit, montmorilonit), zat-zat 

humin (asam humat, asam fulfat, humin) dan oksida-oksida Fe dan Mn 

(Zachara et al., 1992). 

Logam Cd atau cadmium (kadmium) mempunyai penyebaran yang 

sangat luas di alam dan hanya ada satu jenis mineral Kadmium yaitu 

greennockite (CdS) yang selalu ditemukan bersamaan dengan mineral 

spalerite (ZnS). Mineral greennockite ini sangat jarang di temukan di alam, 

sehingga dalam eksplortasi logam Cd biasanya merupakan produksi 

sampingan dari peristiwa peleburan dan refening biji-biji seng. Seng (Zn) 

merupakan sumber utama dari logam Cd, sehingga produksi dari logam 

tersebut sangat  dipengaruhi oleh Zn (Palar, 1994). 
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Logam berat dalam tanah dapat barasal dari pelapukan bahan induk 

dan dari aktivitas manusia, sehingga menimbulkan pencemaran bagi 

lingkungan, khususnya tanah. Pada umumnya kandungan logam berat banyak 

berasal dari aktivitas manusia dari pada berasal dari alam (Singh and Steinnes, 

1997). Total kandungan Kadmium pada tanah bervariasi antara 0,01 – 1,1 mg 

Cd/kg tanah dengan nilai rata-rata sekitar 0,06 mg Cd/kg tanah. Kandungan 

tertinggi pada permukaan tanah sebagai akibat dari aktivitas manusia. 

Kandungan Kadmium akan menurun dengan semakin menurunnya kedalaman 

tanah (Srivastava and Gupta, 1996).  

Kandungan Kadmium pada tanah akan berkurang sebagai akibat dari 

penguapan, pelindian, diserap oleh tanaman dan pengikatan oleh mineral 

lempung tanah (Solera and Rovira, 1996). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Kadmium pada tanah 

antara lain yaitu : 

1. Bahan organik 

  Tanah dengan bahan organik tinggi menyebabkan konsentrasi Cd menjadi 

rendah di banding tanah dengan bahan organik rendah. Senyawa humat 

dapat membentuk kompleks yang kuat dengan Cd sehingga pada horizon 

di bawah mobilitasnya berkurang. Penyematan Cd oleh bahan organik 

terjadi pada kondisi masam (pH tanah 4-6), sedangkan pelarutannya pada 

pH tanah 7-8. 

2. Sesquioksida 

 Sesquioksida dapat menyerap Kadmium, sehingga mengurangi 

kelarutannya. 

3. Pupuk 

Pupuk fosfat dan batuan fosfat mengandung Cd, maka jika diberikan pada 

tanah akan meningkatkan kandungan Cd tanah  

(Srivastava and Gupta, 1996) 

Adanya Kadmium di dalam tanah yang tinggi akan menyebabkan 

kemungkinan terserap tanaman melebihi ambang batas yang ditentukan.  
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Sedangkan nilai kritis tanaman terhadap logam berat Kadmium yaitu   

5 – 10 mg Cd/kg, pada hewan 0,5 – 1 mg Cd/kg, sedang pada tanah sebesar 3 

mg Cd/kg sehingga apabila kandungan Kadmium baik pada tanaman, hewan, 

ataupun tanah melebihi nilai kritis tersebut, maka Kadmium akan terakumulasi 

(Mengel and Kirkby, 1987). 

Kadmium/Cd juga mengalami proses biotransformasi dan 

bioakumulasi dalam organisme hidup (tumbuhan, manusia dan hewan). Dalam 

biota perairan jumlah logam yang terakumulasi akan terus mengalami 

peningkatan  (biomagnifikasi) dan dalam rantai makanan biota tertinggi akan 

mengalami akumulasi Cd yang lebih banyak. Keracunan Cd bisa 

menimbulkan rasa sakit, panas pada bagian dada, penyakit paru akut dan 

menimbulkan kematian (Saeni, 1997). 

Kadmium terdapat dalam bahan baku pupuk P (anorganik) dengan 

kandungan sekitar 2 – 200 mg Cd per Kg menurut Vlamis et al., (1985) dalam 

Srivastava dan Gupta (1996). 

Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin lama 

pemakaian pupuk fosfat akan menaikkan konsentrasi kadmium di atas 

permukaan tanah (Darmono, 2001). 

D. Tanaman Padi 

Tumbuhan padi (Oryza sativa L.) termasuk golongan  tumbuhan 

Graminae yang ditandai dengan batangnya tersusun dari beberapa ruas. Ruas-

ruas itu merupakan bumbung kosong. Panjang ruasnya tidak sama. Tanaman 

padi yang kekurangan N, sedikit menghasilkan anakan dan pertumbuhannya 

kerdil. Daunnya berwarna hijau muda kekuning-kuningan dan mulai mati dari 

ujung hingga ke tengah helai daun. Butir-butir yang terdapat pada malainya 

banyak yang siring (hampa) (Siregar, 1981). 

Pertumbuhan padi ada 3 yaitu tahap vegetatif, tahap generatif dan 

tahap pemasakan. Pada tahap vegetatif ditandai dengan mulainya 

perkecambahan sampai dengan inisiasi primordial malai. Hal ini bersamaan 

dengan pembentukan anakan aktif, bertambahnya tinggi tanaman, serta daun 

tumbuh secara teratur. Tahap reproduksi di mulai dari inisiasi primordial 
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malai yang ditandai dengan memanjangnya ruas batang, berkurangnya jumlah 

anakan, munculnya daun bendera, bunting dan pembungaan. Tahap 

pemasakan dimulai dari berbunga sampai panen, yang ditandai dengan masak 

susu, masak tepung, masak kuning dan masak fisiologis (Yoshida, 1981). 

Pemberian N pada padi menyebabkan pertumbuhan vegetatif melebat, 

daun menjadi lebar dan jumlah anakan menjadi lebih banyak sehingga indeks 

luas daun membesar dan daun akan saling menaungi sehingga proses sintesis 

terganggu karena adanya persaingan dalam memperoleh cahaya dan akhirnya 

akan mempengaruhi pengisian butir gabah (Ismunaji, 1988)  

Tanaman padi dapat tumbuh pada berbagai macam tanah, tetapi 

membutuhkan pengelolaan tanah yang baik. Tanaman padi tumbuh pada pH 

berkisar antara 4,5 – 8,2 dan kisaran pH optimal antara 5,5 – 7,5. Tanaman 

padi ini mampu menyerap logam berat dari dalam tanah seperti Kadmium, 

kemudian melonggokkannya pada organ tanaman. Dengan melewati 

penyerapan ini, Kadmium dapat melonggok dalam jaringan tanaman hingga 

mencapai kadar meracun, mungkin untuk tanaman itu sendiri maupun manusia 

atau bahkan bagi hewan yang memakannya  

(Prasetyo, cit Sih Dewi et al., 1997). 

Logam berat larut dalam sistem tanah dan sistem perairan. Hal ini akan 

membahayakan apabila masuk dalam siklus tumbuh-tumbuhan sehingga 

tumbuhan akan mengalami penyimpangan proses metabolisme, yang 

disebabkan oleh tanah sebagai media tanaman telah tercemar logam berat. 

Penyimpangan metabolisme tumbuh-tumbuhan dapat dilihat dari gejala 

kenampakan luar seperti kekerdilan, layu di ujung daun, kerusakan akar, 

maupun dapat mengakibatkan kematian pada tanaman padi, jagung dan 

kacang-kacangan (Pendias, cit Sriyani, 1999). 

E. Hipotesis 

1. Pupuk Sipramin berpengaruh tidak nyata terhadap Cd tanah dan Cd beras 

2. Pupuk Sipramin berpengaruh nyata terhadap hasil dan kualitas beras. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dengan jenis 

tanah Vertisol lahan basah pada Bulan April 2005 sampai dengan Agustus 

2005. Analisis tanah dan pupuk sipramin dilaksanakan di Laboratorium Kimia 

dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, 

Laboratorium Pusat Universitas Sebelas Maret dan Laboratorium Penelitian 

dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada. 

B. Bahan dan Alat  

a. Bahan 

a. Sampel Pupuk Sipramin dari 4 sumber (Amina produk dari 

Ajinomoto, Bagitani produk dari Samsung, Orgami produk dari 

Miwon dan Saritana produk dari Sasa). 

b. Vertisols dan tanaman padi. 

c. Pupuk buatan, yaitu : Urea, SP36 dan KCl 

d. Khemikalia untuk analisis laboratorium : HNO3 , HClO4 dan H2O dll. 

b. Alat 

a. Alat untuk analisis laboratorium seperti : tabung reaksi, pemanas, labu 

takar, tabung destruksi, tabung destilasi dan pipet  

b.   Penggaris dan meteran 

c.   Cangkul 

d.   Timbangan 

e.    Alat pengolah tanah 

f.    Papan perlakuan 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan di 

lapangan. Rancangan penelitian yang digunakan dalam percobaan ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan faktor tunggal, yaitu : 

P1 :  Sipramin Amina dosis 2000 l/ha  

P2 :  Sipramin Amina dosis 4000 l/ha  
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P3  :  Sipramin Amina dosis 2000 l/ha +  N, P, K 

P4  :  Sipramin Amina dosis 2000 l/ha +  P, K 

P5  :  Sipramin Amina dosis 4000 l/ha + P, K 

P6    :  Sipramin Bagitani dosis 2000 l/ha  

P7 :  Sipramin Bagitani dosis 4000 l/ha  

P8   :  Sipramin Bagitani dosis 2000 l/ha + N, P, K 

P9   : Sipramin Bagitani dosis 2000 l/ha + P, K 

P10 : Sipramin Bagitani dosis 4000 l/ha +  P, K 

P11  :  Sipramin Orgami dosis 2000 l/ha  

P12  :  Sipramin Orgami dosis 4000 l/ha  

P13 :  Sipramin Orgami dosis 2000 l/ha  + N, P, K 

P14  :  Sipramin Orgami dosis 2000 l/ha +  P, K 

P15  :  Sipramin Orgami dosis 4000 l/ha  +  P, K 

P16   :  Sipramin  Saritana dosis 2000 l/ha  

P17   :  Sipramin Saritana dosis 4000 l/ha  

P18   :  Sipramin Saritana dosis 2000 l/ha + N, P, K 

P19   :  Sipramin Saritana dosis 2000 l/ha + P, K 

P20  :  Sipramin Saritana dosis 4000 l/ha +  P, K  

Dosis pupuk N, P, K yang digunakan adalah : urea 200 kg/ha (180 

gram/petak), SP-36 100 kg/ha (90 gram/petak) dan KCl 100 kg/ha (90 

gram/petak). Setiap perlakuan diulang 3 kali sehingga terdapat 60 petak 

perlakuan. Sebagai perbandingan diuji petak kontrol dengan perlakuan :         

K = diberi pupuk urea 300 kg/ha, SP-36 100 kg/ha dan KCl 100 kg/ha, dan 

diulang 3 kali. Sehingga didapatkan 63 petak perlakuan. 

D. Tata Laksana Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian pada musim tanam 

pertama. Lahan penelitian merupakan lahan persawahan. Tiap-tiap petak 

perlakuan mempunyai ukuran 9 m2. Vegetasinya adalah padi yang ditanam 

dengan jarak 20 cm x 20 cm. Ada empat sumber sipramin yaitu Amina, 

Bagitani, Orgami dan Saritana. Sipramin tersebut telah diberikan pada saat 

musim tanam pertama (Oktober 2004). 
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1. Pengambilan sampel tanah per petak sebelum penanaman 

Sampel tanah per petak diambil dengan menggunakan metode acak. 

Setiap titik, tanah diambil sampai kedalaman 20 cm kemudian dikomposit.  

2. Pengolahan tanah 

Pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan traktor sampai 

mencapai keadaan tanah melumpur dan siap untuk ditanami. 

3. Persiapan tanah 

Tanah yang digunakan untuk penelitian dibagi 3 blok perlakuan. 

Blok-blok tersebut dibuat tegak lurus dengan arah kesuburan tanah. Setiap 

blok dibagi menjadi 21 petak, petak tersebut berukuran 4,5 x 2 m.  

4. Pemupukan 

Pemupukan Sipramin diberikan 14 hari setelah tanam (14 HST) 

sesuai dengan dosis perlakuan. Pupuk SP-36 dan KCl serta Urea diberikan 

secara bertahap. Tahap pertama diberikan sebelum tanam. Tahap kedua 

diberikan 21 hari setelah tanam 21 (HST). Sedangkan tahap ketiga 

diberikan menjelang keluarnya primordia pada umur 30 hari setelah tanam 

(30 HST). 

5. Penanaman 

Bibit yang telah berumur 25 hari, dipindahkan dari persemaian dan 

ditanam pada petak percobaan dengan jarak tanam 20 x 20 cm dan setiap 

lubang tanam ditanam 2-3 batang padi. 

6. Pemanenan 

Pemanenan dilakukan setelah padi mengalami masak penuh yang 

ditandai oleh buku-buku bagian atas berwarna kuning, batang mulai 

mengering dan isi gabah sukar dipecah. 

E. Variabel Penelitian  

1. Variabel bebas 

Pupuk Sipramin pada berbagai komposisi. 

2. Variabel terikat utama 

a. Kadar Cd dalam tanah. 

b. Kadar Cd dalam biji beras. 
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c. Bobot per 1000 biji beras 

d. Berat beras per petak  

e. Jumlah gabah isi per rumpun 

f. Prosentase beras pecah per petak 

3. Variabel terikat pendukung 

a. pH tanah 

b. Bahan organik tanah 

4. Analisis laboratorium 

a. Analisis kandungan Cd pada pupuk Sipramin 

b. Analisis tanah awal  

1) Kadar Cd total dan tersedia tanah dengan metode destruksi basah 

HNO3. 

2) pH H2O dan pH KCl dengan metode Elektrometri. 

3) Bahan organik tanah dengan metode Walkey and Black. 

c. Analisis tanah akhir (saat panen) 

1) Kadar Cd total dan tersedia tanah dengan metode destruksi basah 

HNO3. 

2) pH  H2O dan KCl dengan metode Elektrometri. 

3) Bahan organik tanah dengan metode Walkey and Black. 

d. Analisis variabel tanaman (10 sampel per petak) 

1) Bobot per 1000 biji beras. 

Dari setiap petak dipilih 1000 biji yang utuh (tidak pecah) dan 

bagus kemudian ditimbang. 

2) Berat beras per petak. 

3) Mutu beras. 

a) Prosentase gabah isi per rumpun. 

Diperoleh dengan menghitung banyaknya gabah isi setiap 

sampel tanaman terpilih. 

b) Prosentase beras pecah per petak. 

Penentuan mutu beras dapat dilakukan dengan penentuan 

prosentase beras pecah dan utuh menggunakan alat blower 
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dengan tehnik pemisahan berdasarkan berat jenisnya 

(Kartasapoetra, 1985). 

F. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data secara statistik dengan 

rancangan penelitian Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL). Untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan digunakan uji F atau uji Kruskal-Wallis, dan 

kemudian untuk membandingkan antar perlakuan digunakan uji DMRT     

taraf 5%. 

 
 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Pupuk Sipramin  

Hasil analisis pupuk sipramin yang diaplikasikan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Hasil Analisis Sipramin 

Sipramin 
Variabel Pengamatan 

Amina Bagitani Orgami Saritana 

pH H2O 5,46 5,40 5,14 5,17 

Bahan Organik (%) 15,41 14,99 12,23 12,57 

N Total (%) 4,56 4,86 4,30 4,34 

P Total (%) 0,0441 0,0589 0,0419 0,0431 

K Total (%) 1,3049 1,2795 1,2203 1,2372 

Pb (ppm) < 0,04 0,13 0,035 < 0,04 

Cd (ppm) 0,083 0,101 0,088 0,084 

Hg (ppb) 4,79 5,06 15,44 4,26 

Sumber : Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UNS 2005 dan LPPT 
UGM Yogyakarta 2005 

Berdasarkan hasil analisis pupuk sipramin pada Tabel 4.1., dapat 

diketahui bahwa dari keempat macam sumber pupuk sipramin tersebut 

mempunyai nilai pH yang masih memenuhi baku mutu SNI yaitu sekitar 5.5-

6.5.  Kandungan bahan organik dari keempat macam pupuk sipramin diatas 

berkisar antara 12.23-15.41%, dan masih memenuhi baku mutu SNI yang 
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minimal mengandung 8% bahan organik. Untuk kandungan nitrogen dari 

keempat macam pupuk sipramin berada pada kisaran 4.30-4.86%, sehingga 

kadar nitrogen dari keempat macam pupuk sipramin tersebut telah memenuhi 

standar baku mutu dari SNI yaitu minimal 4%.  

Dari hasil analisis didapatkan dari keempat sumber sipramin 

mengandung 0.0431-0.0589% P. Kandungan K pada keempat sumber 

sipramin berada pada kisaran 1.2203-1.3049% K. 

Dari hasil analisis kandungan logam berat pada keempat sumber 

sipramin di atas, mengandung 0.035-0.13 ppm Pb, 0.083-0.101 ppm Cd, dan 

4.26-15.44 ppb Hg. Untuk Cd pada sipramin, nilai tertinggi terdapat pada 

Bagitani yaitu sebesar 0.101 ppm Cd, yang berdasarkan baku mutu standar 

pupuk cair SNI termasuk rendah (standar baku Cd Sipramin < 3 mg Cd/kg). 

Konsentrasi maksimal logam berat yang diperbolehkan adalah 2000 ppm 

untuk Zn, 1000 ppm untuk Cu, 200 ppm untuk Ni, 15 ppm untuk Cd, 1000 

ppm Ld, 1000 ppm untuk Cr, dan 10 ppm untuk Hg (Sutanto, 2003).  

B. Analisis Tanah Awal Musim Tanam II*) 

Sifat tanah awal pada penelitian tahap kedua ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Hasil Analisis Tanah Awal Musim Tanam II 
Variabel Pengamatan 

Perlakuan pH  
H2O 

pH  
KCl 

Bahan Organik 
(%) 

Cd  
Tersedia (ppm) 

K Kontrol 6.77 5.94 3.42 0.0257 
P1 Amina 2000 l/ha 6.86 5.90 3.91 0.0368 
P2 Amina 4000 l/ha 6.76 6.03 4.71 0.0389 
P3 Amina 2000 l/ha + NPK 6.88 6.07 3.80 0.0371 
P4 Amina 2000 l/ha + PK 6.82 5.99 3.78 0.0248 
P5 Amina 4000 l/ha + PK 6.71 5.97 4.65 0.0242 
P6 Bagitani 2000 l/ha 6.77 5.95 4.59 0.0277 
P7 Bagitani 4000 l/ha 6.84 5.95 5.07 0.0257 
P8 Bagitani 2000l/ha + NPK 6.76 6.04 3.99 0.0345 
P9 Bagitani 2000 l/ha + PK 6.59 5.84 4.81 0.0270 
P10 Bagitani 4000 l/ha + PK 6.85 5.95 4.98 0.0470 
P11 Orgami 2000 l/ha 6.96 6.12 4.33 0.0252 
P12 Orgami 4000 l/ha 6.81 5.96 4.57 0.0480 
P13 Orgami 2000 l/ha + NPK 6.77 6.02 4.99 0.0211 
P14 Orgami 2000 l/ha + PK 6.92 6.03 4.89 0.0370 
P15 Orgami 4000 l/ha + PK 6.90 6.07 3.85 0.0294 
P16 Saritana 2000 l/ha 6.79 5.89 3.94 0.0406 
P17 Saritana 4000 l/ha 6.89 5.95 4.10 0.0216 
P18 Saritana 2000 l/ha + NPK 6.86 6.05 4.10 0.0334 
P19 Saritana 2000 l/ha + PK 6.73 5.88 3.72 0.0297 
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P20 Saritana 4000 l/ha + PK 6.75 5.92 4.13 0.0475 

Sumber : Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UNS 2005 
Keterangan : *) Hasil analisis tanah awal dari musim tanam II merupakan analisis tanah akhir 

dari musim tanam I. 

Analisis tanah awal tersebut di atas merupakan analisis tanah akhir dari 

musim tanam I. Dimana terdapat penurunan pH yang disebabkan oleh 

sipramin itu sendiri karena sipramin bersifat asam, oleh karena proses 

pembuatan sipramin menjadi pupuk menggunakan amonia dalam rangka 

proses netralisasi. 

 Dari hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa pemberian pupuk 

Sipramin berpengaruh nyata terhadap bahan organik tanah. Bahan organik 

merupakan bahan penting dalam menciptakan kesuburan tanah. Pupuk 

Sipramin mengandung bahan organik yang cukup tinggi lebih dari 8% 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk menambah bahan organik tanah     

(Sofyan et al., 1999). 

Pada analisis tanah awal pemberian Sipramin berpengaruh tidak nyata 

terhadap kandungan Kadmium (Cd) tanah. Hal ini dikarenakan rendahnya 

kandungan Kadmium pada pupuk Sipramin yang diaplikasikan. Kecilnya 

kandungan Kadmium (Cd) tanah juga disebabkan oleh efek pengolahan tanah 

sawah yang dilakukan secara periodik, sehingga mengakibatkan unsur-unsur 

dalam tanah tidak dapat terakumulasi. 

Pada umumnya semua tanah mengandung Cd karena secara alami Cd 

terdapat di dalam bahan induk, namun dalam penelitian jumlah yang sangat 

kecil. Tanah yang digunakan dalam penelitian ini sudah lama dibudidayakan 

sebagai lahan sawah, sehingga selain dari pupuk sipramin kemungkinan Cd 

yang terkandung dalam tanah akibat dari penggunaan pupuk-pupuk P secara 

intensif. Dalam Vlamis et al., (1985) dalam Srivastava dan Gupta (1996) 

menyebutkan Cd terdapat dalam bahan baku pupuk P. Hasil beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa semakin lama pemakaian pupuk fosfat akan 

menaikkan konsentrasi kadmium di atas permukaan tanah (Darmono, 2001). 

C. Pengaruh Pupuk Sipramin Terhadap Parameter Tanah 

1. pH H2O 
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Kelarutan Cd dalam tanah sangat dipengaruhi oleh pH karena pH 

inilah yang menentukan bentuk Cd dalam tanah sehingga dapat diserap 

oleh tanaman. Pada pH >6.5 sesquioksida dan kalsium karbonat dapat 

memfiksasi Cd dalam tanah, Cd akan membentuk persenyawaan dengan 

karbonat sebagai CdCO3 yang sukar diserap oleh tanaman (Srivastava dan 

Gupta, 1996). Kondisi ini cukup menguntungkan karena pH netral dapat 

menurunkan kelarutan Cd. 

Berdasarkan hasil sidik ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa 

pemberian sipramin berpengaruh tidak nyata (P=0.505) terhadap pH H2O. 

Hal ini dikarenakan tanah mempunyai daya sangga, yaitu sifat tanah 

dimana tanah tersebut tidak mudah mengalami penurunan atau kenaikan 

pH tanah, sehingga perubahan pH yang terjadi dapat diminimalkan. 

Nilai pH dari seluruh perlakuan dan kontrol berkisar antara 6-7 

termasuk dalam satu pengharkatan reaksi tanah, yaitu agak masam 

(Notohadiprawiro, 1998).  

Dari hasil Uji jarak berganda Duncan 5% diketahui bahwa hampir 

seluruh perlakuan berbeda tidak nyata dengan tanpa pemberian sipramin 

(kontrol). 
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Gambar 4.1. Pengaruh sipramin terhadap pH H2O musim tanam II. 

Dari Gambar 4.1. dapat diketahui bahwa nilai pH tertinggi terdapat 

pada pemberian sipramin Saritana dosis 2000 l/ha ditambah pupuk P, K 

(P19) yaitu sebesar 6.81, dan nilai pH terendah terdapat pada pemberian 
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sipramin Amina dosis 4000 l/ha (P2) yaitu sebesar 6.53. Sedangkan nilai 

rata-rata dari keseluruhan perlakuan adalah sebesar 6.70.  

Apabila dibandingkan dengan musim tanam I, kontrol pada musim 

tanam II mengalami kenaikan sebesar 1.16 %, sedangkan perlakuan 

tertinggi pada musim tanam II juga mengalami kenaikan sebesar 1.17 % 

dibandingkan dengan perlakuan yang sama pada musim tanam I. 

Dari hasil pengamatan musim tanam II ini, dapat diketahui bahwa 

dibandingkan dengan kontrol, perlakuan tertinggi (P19) masih lebih 

rendah 0.58 %, demikian juga dengan perlakuan terendah pada musim 

tanam II ini (P2) yang lebih rendah 4.67 % dibandingkan kontrol. 

Sedangkan nilai rata-rata dari perlakuan, apabila dibandingkan dengan 

kontrol lebih rendah 2.18 %. 

2. pH KCl 
Berdasarkan hasil sidik ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa 

pemberian sipramin berpengaruh tidak nyata (P=0.450) terhadap pH KCl.  

Tabel 4.3. Pengaruh sipramin terhadap pH KCl musim tanam II. 
Perlakuan Purata pH KCl  

K Kontrol 6.29c 
P1 Amina 2000 l/ha 6.12abc 
P2 Amina 4000 l/ha 5.94a 
P3 Amina 2000 l/ha + NPK 6.21bc 
P4 Amina 2000 l/ha + PK 6.12abc 
P5 Amina 4000 l/ha + PK 6.22bc 
P6 Bagitani 2000 l/ha 5.93a 
P7 Bagitani 4000 l/ha 6.09abc 
P8 Bagitani 2000 l/ha +NPK 6.18bc 
P9 Bagitani 2000 l/ha + PK 6.15abc 
P10 Bagitani 4000 l/ha + PK 6.04ab 
P11 Orgami 2000 l/ha 6.16abc 
P12 Orgami 4000 l/ha 6.11abc 
P13 Orgami 2000 l/ha + NPK 6.01ab 
P14 Orgami 2000 l/ha + PK 6.03ab 
P15 Orgami 4000 l/ha + PK 6.23bc 
P16 Saritana 2000 l/ha 6.23bc 
P17 Saritana 4000 l/ha 6.09abc 
P18 Saritana 2000 l/ha + NPK 6.13abc 
P19 Saritana 2000 l/ha + PK 6.18bc 
P20 Saritana 4000 l/ha + PK 6.12abc 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda tidak 
nyata pada Uji Duncan 5% 

Penambahan bahan organik akan meningkatkan daya sangga 

(buffering capacity) sehingga terhindar dari perubahan sifat tanah yang 
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drastis (Hakim et al., 1986). Dari hasil Uji jarak berganda Duncan 5% 

(Tabel 4.3.) dapat dilihat bahwa hampir seluruh perlakuan berbeda tidak 

nyata dengan tanpa pemberian sipramin (kontrol). 
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Gambar 4.2. Pengaruh sipramin terhadap pH KCl musim tanam II. 

Dari Gambar 4.2. diketahui bahwa nilai pH tertinggi terdapat pada 

pemberian sipramin Orgami dosis 4000 l/ha ditambah pupuk P, K (P15) 

yaitu dengan nilai sebesar 6.23, sedangkan nilai pH terendah terdapat pada 

pemberian sipramin Bagitani dosis 2000 l/ha (P6) yaitu sebesar 5.93. 

Sementara itu nilai rata-rata dari keseluruhan perlakuan pada musim tanam 

II ini adalah sebesar 6.11. 

Dibandingkan dengan musim tanam sebelumnya, kontrol 

mengalami kenaikan sebesar 5.56 %, sedangkan perlakuan tertinggi pada 

musim tanam II ini juga mengalami kenaikan sebesar 2.57 % apabila 

dibandingkan dengan perlakuan yang sama pada musim tanam I. 

Dari hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa dibandingkan 

dengan kontrol, perlakuan tertinggi (P15) lebih rendah 0.95 %, demikian 

juga dengan perlakuan terendah pada musim tanam II ini (P6) yang lebih 

rendah 5.72 % dibandingkan kontrol. Sedangkan nilai rata-rata dari 

perlakuan, apabila dibandingkan dengan kontrol lebih rendah 2.86 %. 

3. Bahan Organik 

Dari Uji Kruskal-Wallis (Lampiran 6) dapat diketahui bahwa 

pemberian sipramin berpengaruh sangat nyata (P=0.000) terhadap bahan 

organik tanah.
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Tabel 4.4. Pengaruh sipramin terhadap kandungan Bahan Organik musim 

tanam II. 

Perlakuan Purata (%) 
K Kontrol 3.4883abcd 
P1 Amina 2000 l/ha 3.9889ab 
P2 Amina 4000 l/ha 4.7092bcd 
P3 Amina 2000 l/ha + NPK 3.8605a 
P4 Amina 2000 l/ha + PK 3.8077a 
P5 Amina 4000 l/ha + PK 4.7831bcd 
P6 Bagitani 2000 l/ha 4.6247abcd 
P7 Bagitani 4000 l/ha 4.4593abcd 
P8 Bagitani 2000 l/ha +NPK 4.0288abc 
P9 Bagitani 2000 l/ha + PK 4.8666cd 
P10 Bagitani 4000 l/ha + PK 4.9350d 
P11 Orgami 2000 l/ha 4.4024abcd 
P12 Orgami 4000 l/ha 4.5839abcd 
P13 Orgami 2000 l/ha + NPK 4.9370d 
P14 Orgami 2000 l/ha + PK 4.9460d 
P15 Orgami 4000 l/ha + PK 3.9686ab 
P16 Saritana 2000 l/ha 4.0470abc 
P17 Saritana 4000 l/ha 4.3862abcd 
P18 Saritana 2000 l/ha + NPK 4.1153abcd 
P19 Saritana 2000 l/ha + PK 3.8069a 
P20 Saritana 4000 l/ha + PK 4.1565abcd 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda tidak 
nyata pada Uji Duncan 5% 

Berdasarkan Uji jarak berganda Duncan 5% (Tabel 4.4.) dapat 

diketahui bahwa sebagian besar perlakuan yang dicobakan berbeda nyata 

dengan kontrol.  
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Gambar 4.3. Pengaruh sipramin terhadap kandungan bahan organik musim tanam II. 
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Dari Gambar 4.3. dapat diketahui bahwa nilai kandungan bahan 

organik tertinggi terdapat pada pemberian sipramin Orgami dosis 2000 

l/ha ditambah pupuk P, K (P14) yaitu sebesar 4.9460 %, sedangkan nilai 

bahan organik terendah terdapat pada pemberian sipramin Saritana dosis 

2000 l/ha ditambah pupuk P, K (P19) sebesar 3.8069 %. Sedangkan nilai 

rata-rata bahan organik dari keseluruhan perlakuan pada musim tanam II 

ini adalah sebesar 4.3707 %. 

Dibandingkan dengan musim tanam I, kontrol pada musim tanam 

II ini mengalami kenaikan sebesar 1.98 %, sedangkan perlakuan tertinggi 

pada musim tanam II ini juga mengalami kenaikan sebesar 1.18 % apabila 

dibandingkan dengan perlakuan yang sama pada musim tanam 

sebelumnya.  

Dari hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa dibandingkan 

dengan kontrol, perlakuan tertinggi (P14) lebih tinggi 41.78 %, demikian 

juga dengan perlakuan terendah pada musim tanam II ini (P19) yang 

masih lebih tinggi 9.13 % dibandingkan kontrol. Sedangkan nilai rata-rata 

dari perlakuan, apabila dibandingkan dengan kontrol lebih tinggi 25.29 %. 

Hal ini disebabkan oleh pemberian sipramin yang dapat menambah bahan 

organik tanah karena Sipramin mengandung cukup tinggi bahan organik 

(8.1%-12.7%) (Sofyan, 2001).  

Bahan organik juga mempunyai arti positif dalam menjerap logam 

berat dalam tanah karena asam-asam organik hasil proses dekomposisi 

mempunyai gugus-gugus terbuka (hidroksida) yang dapat mengikat kation 

seperti logam berat (Stevenson 1994). 

4. Cd Total Tanah 

Adanya Kadmium di dalam tanah yang tinggi akan menyebabkan 

kemungkinan terserap tanaman melebihi ambang batas yang ditentukan. 

Total kandungan Kadmium pada tanah bervariasi antara 0,01-1,1 mgCd/kg 

tanah dengan nilai rata-rata sekitar 0,06 mg Cd/kg tanah. Kandungan 

tertinggi pada permukaan tanah sebagai akibat dari aktivitas manusia. 

Kandungan Kadmium akan menurun dengan semakin menurunnya 
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kedalaman tanah (Srivastava and Gupta, 1996). Berdasarkan hasil analisis 

sidik ragam (Lampiran 1) menunjukkan bahwa pemberian Sipramin 

berpengaruh sangat nyata (P=0.000) terhadap kandungan Cd total tanah.  

Tabel 4.5. Hasil Analisis Cd Total Tanah  Musim Tanam II 
Perlakuan Purata (ppm) 

K Kontrol 0.2318ab 
P1 Amina 2000 l/ha 0.2242a 
P2 Amina 4000 l/ha 0.2345abc 
P3 Amina 2000 l/ha + NPK 0.2507bcde 
P4 Amina 2000 l/ha + PK 0.2650ef 
P5 Amina 4000 l/ha + PK 0.2742f 
P6 Bagitani 2000 l/ha 0.2373abc 
P7 Bagitani 4000 l/ha 0.2538cdef 
P8 Bagitani 2000l/ha + NPK 0.2593def 
P9 Bagitani 2000 l/ha + PK 0.2700ef 
P10 Bagitani 4000 l/ha + PK 0.2670ef 
P11 Orgami 2000 l/ha 0.2312ab 
P12 Orgami 4000 l/ha 0.2553cdef 
P13 Orgami 2000 l/ha + NPK 0.2597def 
P14 Orgami 2000 l/ha + PK 0.2660ef 
P15 Orgami 4000 l/ha + PK 0.2710ef 
P16 Saritana 2000 l/ha 0.2378abcd 
P17 Saritana 4000 l/ha 0.2523bcdef 
P18 Saritana 2000 l/ha + NPK 0.2598def 
P19 Saritana 2000 l/ha + PK 0.2710ef 
P20 Saritana 4000 l/ha + PK 0.2685ef 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda tidak 
nyata pada Uji Duncan 5% 

Dari hasil Uji jarak berganda Duncan 5% (Tabel 4.5.) dapat dilihat 

bahwa perlakuan berbeda nyata dengan tanpa pemberian sipramin 

(kontrol).  
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Gambar 4.4. Pengaruh sipramin terhadap kandungan Cd total tanah. 
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Dari Gambar 4.4. dapat diketahui bahwa nilai kandungan Cd total 

tanah tertinggi pada musim tanam II ini terdapat pada pemberian sipramin 

Amina dosis 4000 l/ha ditambah pupuk P, K (P5) yaitu sebesar 0.2742 

ppm, sedangkan kandungan Cd total tanah terendah terdapat pada 

pemberian sipramin Amina dosis 2000 l/ha (P1) yaitu sebesar 0.2242 ppm. 

Nilai rata-rata kandungan Cd total tanah dari keseluruhan perlakuan pada 

musim tanam II ini adalah sebesar 0.2554 ppm. 

Dari hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa dibandingkan 

dengan kontrol, perlakuan tertinggi (P5) lebih tinggi 10.18 %. Sedangkan 

nilai rata-rata dari perlakuan, apabila dibandingkan dengan kontrol lebih 

tinggi 10.18 %, hal ini dikarenakan pada sipramin yang diberikan sudah 

terdapat kandungan logam berat Cd sehingga penambahan pupuk sipramin 

ke dalam tanah dapat mengakibatkan meningkatnya Cd total pada tanah, 

meskipun hal ini tidak terjadi pada semua perlakuan. Hal tersebut terlihat 

dari perlakuan dengan pemberian sipramin Amina dosis 2000 l/ha (P1) 

yang kandungan Cd totalnya lebih rendah 3.27 % dibanding kontrol.  

5. Cd Tersedia Tanah 

Berdasarkan Uji Kruskal-Wallis (Lampiran 2) menunjukkan bahwa 

pemberian Sipramin berpengaruh tidak nyata (P=0.342) terhadap 

kandungan Cd tersedia tanah.  
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Tabel 4.6. Hasil Analisis Cd Tersedia Tanah  Musim Tanam II 

Perlakuan Purata (ppm) 
K Kontrol 0.1217a 
P1 Amina 2000 l/ha 0.1458b 
P2 Amina 4000 l/ha 0.1483b 
P3 Amina 2000 l/ha + NPK 0.1403b 
P4 Amina 2000 l/ha + PK 0.1460b 
P5 Amina 4000 l/ha + PK 0.1445b 
P6 Bagitani 2000 l/ha 0.1468b 
P7 Bagitani 4000 l/ha 0.1472b 
P8 Bagitani 2000l/ha + NPK 0.1478b 
P9 Bagitani 2000 l/ha + PK 0.1445b 
P10 Bagitani 4000 l/ha + PK 0.1438b 
P11 Orgami 2000 l/ha 0.1437b 
P12 Orgami 4000 l/ha 0.1467b 
P13 Orgami 2000 l/ha + NPK 0.1402b 
P14 Orgami 2000 l/ha + PK 0.1473b 
P15 Orgami 4000 l/ha + PK 0.1467b 
P16 Saritana 2000 l/ha 0.1535b 
P17 Saritana 4000 l/ha 0.1427b 
P18 Saritana 2000 l/ha + NPK 0.1462b 
P19 Saritana 2000 l/ha + PK 0.1455b 
P20 Saritana 4000 l/ha + PK 0.1488b 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda tidak 
nyata pada Uji Duncan 5% 

Dari hasil Uji jarak berganda Duncan 5% diketahui bahwa seluruh 

perlakuan berbeda nyata dengan tanpa pemberian sipramin (kontrol).  
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Gambar 4.5. Pengaruh sipramin terhadap kandungan Cd tersedia tanah. 

Dari Gambar 4.5. dapat diketahui bahwa kandungan Cd tersedia 

tanah tertinggi terdapat pada pemberian sipramin Saritana dosis 2000 l/ha 

(P16) yaitu sebesar 0.1535 ppm, sedangkan kandungan Cd tersedia tanah 

terendah terdapat pada pemberian sipramin Orgami dosis 2000 l/ha 

ditambah pupuk N, P, K (P13) sebesar 0.1402 ppm. Sedangkan nilai rata-
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rata kandungan Cd tersedia tanah dari keseluruhan perlakuan pada musim 

tanam II ini adalah sebesar 0.1458 ppm Cd. 

Apabila dibandingkan dengan musim tanam sebelumnya, kontrol 

pada musim tanam ini mengalami kenaikan sebesar 78.80 %, sedangkan 

perlakuan tertinggi pada musim tanam ini juga mengalami kenaikan 

sebesar 73.55 % apabila dibandingkan dengan perlakuan yang sama pada 

musim tanam sebelumnya. Kandungan Cd tersedia yang lebih besar dari 

pada musim tanam sebelumnya dikarenakan oleh penambahan pupuk, baik 

itu sipramin ataupun pupuk-pupuk fosfat. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Srivastava and Gupta, dimana pupuk fosfat dan batuan fosfat mengandung 

Cd, maka jika diberikan pada tanah akan meningkatkan kandungan Cd 

tanah (Srivastava and Gupta, 1996).  

Dari hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa dibandingkan 

dengan kontrol, perlakuan tertinggi (P16) lebih tinggi 26.12 %, demikian 

juga dengan perlakuan terendah pada musim tanam ini (P19) yang masih 

lebih tinggi 15.20 % dibanding kontrol. Dan pada nilai rata-rata dari 

perlakuan, apabila dibandingkan dengan kontrol lebih tinggi 19.80 %. 

Penambahan pupuk sipramin yang sudah diketahui mengandung Cd 

mengakibatkan lebih tingginya kandungan Cd tersedia tanah pada 

perlakuan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontrol. 

Peningkatan kandungan Cd tersedia dari musim tanam I ke musim 

tanam II pada kontrol disebabkan oleh adanya penambahan pupuk fosfat. 

Sedangkan pada perlakuan, kenaikan kandungan Cd, selain dikarenakan 

oleh pemakaian pupuk fosfat, juga dikarenakan oleh pemakaian pupuk 

sipramin, yang dimana telah diketahui sebelumnya bahwa pada pupuk 

sipramin terdapat Cd, sehingga kandungan Cd tersedia pada perlakuan 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan Cd tersedia pada kontrol. 

D. Pengaruh Pupuk Sipramin Terhadap Parameter Tanaman 

1. Cd pada beras  
Berdasarkan pada Uji Kruskal-Wallis, diketahui bahwa pemberian 

pupuk Sipramin berpengaruh tidak nyata terhadap kandungan Kadmium  
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dalam beras dengan nilai P=0.247.  

Tabel 4.7. Pengaruh sipramin terhadap kandungan Cd beras musim tanam 
II. 

Perlakuan Purata (ppm) 
K Kontrol 0.1121 a 
P1 Amina 2000 l/ha 0.1280 ab 
P2 Amina 4000 l/ha 0.1282 ab 
P3 Amina 2000 l/ha + NPK 0.1237 ab 
P4 Amina 2000 l/ha + PK 0.1386 ab 
P5 Amina 4000 l/ha + PK 0.1403 b 
P6 Bagitani 2000 l/ha 0.1404 b 
P7 Bagitani 4000 l/ha 0.1454 b 
P8 Bagitani 2000 l/ha +NPK 0.1397 b 
P9 Bagitani 2000 l/ha + PK 0.1411 b 
P10 Bagitani 4000 l/ha + PK 0.1195 ab 
P11 Orgami 2000 l/ha 0.1383 ab 
P12 Orgami 4000 l/ha 0.1188 ab 
P13 Orgami 2000 l/ha + NPK 0.1391 b 
P14 Orgami 2000 l/ha + PK 0.1342 ab 
P15 Orgami 4000 l/ha + PK 0.1372 ab 
P16 Saritana 2000 l/ha 0.1309 ab 
P17 Saritana 4000 l/ha 0.1421 b 
P18 Saritana 2000 l/ha + NPK 0.1312 ab 
P19 Saritana 2000 l/ha + PK 0.1396 b 
P20 Saritana 4000 l/ha + PK 0.1262 ab 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda tidak 
nyata pada Uji Duncan 5% 

Dari Uji Jarak Berganda Duncan 5% (Tabel 4.7.) menunjukkan 

bahwa kandungan Kadmium dalam beras sebagian besar berbeda tidak 

nyata dengan tanpa pemberian sipramin (kontrol).  
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Gambar 4.6. Pengaruh sipramin terhadap kandungan Cd beras musim tanam II. 

Dari Gambar 4.6. dapat diketahui bahwa kandungan Cd beras 

tertinggi terdapat pada pemberian sipramin Bagitani dosis 4000 l/ha (P7) 

yaitu sebesar 0.1454 ppm. Kandungan Cd beras terendah terdapat pada 
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pemberian sipramin Orgami dosis 4000 l/ha (P12) yaitu sebesar        

0.1188 ppm Cd. Sedangkan nilai rata-rata kandungan Cd beras pada 

perlakuan adalah sebesar 0.1341 ppm Cd. 

Dibanding dengan musim tanam I, kontrol pada musim tanam II ini 

mengalami peningkatan sebesar 86.70 %. Sedangkan untuk kandungan Cd 

beras tertinggi pada musim tanam II ini juga mengalami peningkatan 

sebesar 80.98 % dari pelakuan yang sama pada musim tanam I. 

Dari hasil penelitian pada musim tanam II ini apabila dibandingkan 

dengan kontrol, rata-rata kandungan Cd beras dari keseluruhan perlakuan 

lebih tinggi 19.62 %, sedangkan pada perlakuan tertinggi lebih tinggi 

29.70 % apabila dibandingkan dengan kontrol. Begitu juga dengan 

perlakuan terendahnya, yang masih lebih tinggi 5.97 % dari kontrol. 

 Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa 

kandungan logam Kadmium pada beras berada pada kondisi waspada 

yaitu antara 0.12-0.24 mg Cd/kg (Lampiran 24), yang berarti masih relatif 

aman dan dapat dikonsumsi. Semakin tinggi konsentrasi Kadmium dalam 

tanah maka jumlah Kadmium yang diserap oleh tanaman akan meningkat 

(Lepp, 1981), kadmium dalam beras juga dipengaruhi oleh kemampuan 

tanaman dalam menyeleksi senyawa-senyawa yang bersifat toksik. Fitter 

and Hag (1981), mengatakan bahwa tanaman mempunyai kemampuan 

untuk menyeleksi unsur-unsur hara yang masuk serta dapat melindungi 

diri dari senyawa toksik. 

Proses pengelolaan sawah yang meliputi penggenangan dapat 

mempengaruhi penyebaran Kadmium. Proses penggenangan ini akan 

meliputi proses penghancuran agregat tanah menjadi granuler-granuler 

yang lebih kecil, membentuk suatu lapisan tanah yang reduktif dan 

lembab, diikuti oleh proses mekanik, seperti pencangkulan dan 

pembajakan. Kondisi ini akan membatasi penyebaran Kadmium ke bawah 

dan kemungkinan penyebaran ke arah yang lebih luas (Sanchez, 1992). 

2. Berat 1000 biji 
Berdasarkan uji Kruskal-Wallis (Lampiran 7) menunjukkan bahwa  
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pemberian sipramin berpengaruh tidak nyata dengan kontrol (P=0.813). 

Hal ini  berarti bahwa sebagian besar perlakuan sipramin menghasilkan 

berat 1000 biji yang relatif sama dengan kontrol, yang selanjutnya dapat 

diambil kesimpulan pengaruh pemberian sipramin terhadap berat 1000 biji 

setara dengan pemberian pupuk anorganik yang biasa digunakan (kontrol). 

Dari hasil Uji Jarak Berganda Duncan 5% diketahui bahwa 

pemberian sipramin berbeda tidak nyata dengan kontrol.  
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Gambar 4.7. Pengaruh sipramin terhadap bobot 1000 biji per petak musim tanam II. 

Dari Gambar 4.7. terlihat bahwa pemberian sipramin Orgami dosis 

4000 l/ha ditambah pupuk P, K (P15) telah memberikan nilai berat 1000 

biji tertinggi pada musim tanam II ini yaitu sebesar 25.78 gram, sedangkan 

bobot per 1000 biji terendah terdapat pada pemberian sipramin Amina 

dosis 4000 l/ha ditambah pupuk P, K (P5) dengan nilai sebesar 25.65 

gram. Bobot rata-rata per 1000 biji dari keseluruhan perlakuan musim 

tanam II ini adalah sebesar 25.71 gram. 

Hasil dari musim tanam II (MT II) ini, apabila dibandingkan 

dengan musim tanam sebelumnya (musim tanam I), pada kontrol tidak 

mengalami peningkatan ataupun penurunan sama sekali, sedangkan pada 

perlakuan tertinggi (P15), mengalami peningkatan sebesar 0.23 % apabila 

dibandingkan dengan perlakuan yang sama (P15) dari musim tanam 

sebelumnya. 

Dari hasil pengamatan didapat bahwa rata-rata berat per 1000 biji 

dari keseluruhan perlakuan lebih tinggi 0.19 % dibanding kontrol pada 
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musim tanam yang sama (MT II). Bobot per 1000 biji tertinggi (P15) juga 

masih lebih tinggi 0.46 % apabila dibandingkan dengan kontrol. 

Sedangkan pada bobot per 1000 biji terendah (P5), nilai yang didapat lebih 

rendah 0.03 % dari kontrol. 

Bobot 1000 biji merupakan salah satu penentu dalam produksi 

tanaman padi. Bobot 1000 butir ditentukan pada fase generatif dan 

dipengaruhi oleh ukuran kulit biji yang ditentukan oleh fase sebelum 

pemasakan (Anonim, 1990). Unsur P dan K sangat berpengaruh positif 

terhadap bobot 1000 biji padi karena unsur ini penting dalam pembentukan 

zat tepung. Zat pati pada buah padi berasal dari dua sumber yaitu dari hasil 

asimilasi sebelum pembungaan yang disimpan dalam jaringan batang dan 

daun yang kemudian diubah menjadi zat-zat gula dari hasil asimilasi 

selama fase pemasakan (Surowitono, 1982). Jadi jelas jika proses asimilasi 

tidak sempurna dapat berakibat pada hasil asimilasi. Diduga pada masa ini 

perlakuan dengan pemberian sipramin Orgami 4000 l/ha dengan 

penambahan pupuk P, K telah mampu menyediakan unsur hara yang 

dibutuhkan oleh tanaman. 

3. Berat beras per petak 

Dari Analisis Sidik Ragam (Lampiran 10) dapat dilihat bahwa 

pemberian sipramin memberikan pengaruh yang nyata (P=0.050) terhadap 

berat beras per petak. Sipramin mampu menyediakan unsur hara sampai 

fase generatif karena pelepasan unsur hara dilakukan secara perlahan-

lahan sehingga kebutuhan unsur hara tanaman untuk pembentukan biji 

bisa tercukupi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 40 

Tabel 4.8. Pengaruh sipramin terhadap berat beras per petak musim tanam 
II. 

Perlakuan Purata Berat Beras  (kg) 
K Kontrol 4.4223bcd 
P1 Amina 2000 l/ha 3.6090ab 
P2 Amina 4000 l/ha 3.9167abc 
P3 Amina 2000 l/ha + NPK 3.2937a 
P4 Amina 2000 l/ha + PK 4.3973bcd 
P5 Amina 4000 l/ha + PK 4.6493cd 
P6 Bagitani 2000 l/ha 4.0467abcd 
P7 Bagitani 4000 l/ha 4.2243bcd 
P8 Bagitani 2000 l/ha +NPK 4.1460abcd 
P9 Bagitani 2000 l/ha + PK 4.2307bcd 
P10 Bagitani 4000 l/ha + PK 3.8577abc 
P11 Orgami 2000 l/ha 4.1143abcd 
P12 Orgami 4000 l/ha 4.1133abcd 
P13 Orgami 2000 l/ha + NPK 3.9250abc 
P14 Orgami 2000 l/ha + PK 4.3410bcd 
P15 Orgami 4000 l/ha + PK 3.5993ab 
P16 Saritana 2000 l/ha 4.3830bcd 
P17 Saritana 4000 l/ha 4.1093abcd 
P18 Saritana 2000 l/ha + NPK 4.8777d 
P19 Saritana 2000 l/ha + PK 4.2553bcd 
P20 Saritana 4000 l/ha + PK 4.3693bcd 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda tidak 
nyata pada Uji Duncan 5% 

Dari Uji Jarak Berganda Duncan 5% (Tabel 4.8.) menunjukkan 

bahwa dengan pemberian sipramin pada dasarnya berbeda tidak nyata 

dengan tanpa pemberian sipramin (kontrol).  
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Gambar 4.8. Pengaruh sipramin terhadap berat beras per petak musim tanam II. 

Dari Gambar 4.8. dapat diketahui bahwa berat beras per petak 

tertinggi terjadi pada pemberian sipramin Saritana dosis 2000 l/ha 

ditambah pupuk N, P, K (P18) yaitu sebesar 4.8777 kg beras. Nilai 

terendahnya terdapat pada pemberian sipramin Amina dosis 2000 l/ha 
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ditambah pupuk N, P, K (P3) dengan berat beras sebesar 3.2937 kg per 

petak. Nilai rata-rata dari keseluruhan perlakuan adalah sebesar 4.1229 kg 

beras per petak. 

Dibandingkan dengan musim tanam I, kontrol pada musim tanam 

II ini tidak mengalami perubahan apapun, demikian juga dengan berat 

beras tertinggi per petak pada musim tanam II ini (P18), yang sama 

dengan nilai berat beras per petak pada perlakuan yang sama dari musim 

tanam sebelumnya. 

Dari hasil pengamatan pada musim tanam II ini, dibanding dengan 

kontrol, berat rata-rata beras per petak masih lebih rendah 6.77 %. Pada 

berat beras terendah per petak (P3) masih lebih rendah 25.52 % dari 

kontrol. Sedangkan pada berat beras tertinggi per petak dari musim tanam 

II ini (P18), lebih tinggi 10.29 % apabila dibandingkan dengan kontrol. 

4. Mutu Beras  

a. Gabah Isi Perumpun  

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa 

pemberian Sipramin berpengaruh sangat nyata (P=0.008) terhadap 

gabah isi perumpun. Sipramin merupakan pupuk cair dimana 

melepaskan unsur hara secara lambat namun konstan sehingga tidak 

langsung habis digunakan untuk pertumbuhan vegetatif. Pendapat 

Surowinoto (1982) yang menyatakan bahwa untuk membentuk jumlah 

gabah yang berisi, kandungan unsur hara dalam tanah harus cukup 

tersedia bagi tanaman.  
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Tabel 4.9. Pengaruh sipramin terhadap gabah isi perumpun musim 
tanam II. 
Perlakuan Purata (%) 

K 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 

Kontrol 
Amina 2000 l/ha 
Amina 4000 l/ha 
Amina 2000 l/ha + NPK 
Amina 2000 l/ha + PK 
Amina 4000 l/ha + PK 
Bagitani 2000 l/ha 
Bagitani 4000 l/ha 
Bagitani 2000l/ha + NPK 
Bagitani 2000 l/ha + PK 
Bagitani 4000 l/ha + PK 
Orgami 2000 l/ha 
Orgami 4000 l/ha 
Orgami 2000 l/ha + NPK 
Orgami 2000 l/ha + PK 
Orgami 4000 l/ha + PK 
Saritana 2000 l/ha 
Saritana 4000 l/ha 
Saritana 2000 l/ha + NPK 
Saritana 2000 l/ha + PK 
Saritana 4000 l/ha + PK 

85,61 abcdef 
87,68 def 
84,49 abcde 
84,49 abc 
88,23 ef 
84,16 abcde 
85,12 abcde 
84,88 abcde 
85,85 abcdef 
81,66 abc 
80,93 ab 
90,85 f 
84,21 abcde 
80,51 a 
86,14 abcdef 
84,94 abcde 
84,67 abc 
82,23 abcd 
86,92 cdef 
86,68 bcdef 
85,03 abcde 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda 
tidak nyata pada Uji Duncan 5% 

Dari hasil Uji Jarak Berganda Duncan 5 % terhadap gabah isi 

(Tabel 4.9.) dapat dilihat bahwa pemberian Sipramin pada dasarnya 

berbeda tidak nyata dengan pemberian tanpa Sipramin (kontrol). Hal 

ini karena pemberian Sipramin mampu menyediakan unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman yang dimanfaatkan untuk pengisian biji. 
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Gambar 4.9. Pengaruh sipramin terhadap gabah isi perumpun musim tanam II. 

Dari Gambar 4.9. dapat diketahui gabah isi per rumpun 

tertinggi pada musim tanam II ini terjadi pada pemberian sipramin 

Orgami dosis 2000 l/ha (P11) yaitu sebesar 90.815 %. Gabah isi per 
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rumpun terendah terjadi pada pemberian sipramin Orgami dosis 2000 

l/ha ditamah pupuk N, P, K (P13) yaitu sebesar 80.515 %, sedangkan 

rata-rata gabah isi per rumpun dari keseluruhan perlakuan musim 

tanam II ini adalah sebesar 84.682 %. 

Pada musim tanam II ini, prosentase gabah isi per rumpun rata-

rata dari keseluruhan perlakuan, lebih rendah 1.08 % dibanding 

kontrol. Prosentase gabah isi per rumpun tertinggi lebih tinggi 6.07 % 

jika dibandingkan dengan kontrol. Sedangkan pada prosentase gabah 

isi per rumpun terendah, lebih rendah 5.95 % apabila dibandingkan 

dengan kontrol pada musim tanam II ini. 

b. Beras pecah per petak 

Keputusan bersama Direktur Jendral Bina Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian Republik Indonesia 

dan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor 

01/SKB/BPPHP/TP.830/2003 tanggal 16 Januari 2003 tentang kualitas 

beras ditetapkan prosentase butir patah suatu beras maksimal 15 % dari 

jumlah beras. 

Hasil sidik ragam (Lampiran 11) dapat diketahui bahwa 

pemberian Sipramin memberikan pengaruh yang nyata (P=0.046) 

terhadap beras pecah per petak. Walaupun pemberian Sipramin 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat beras per petak tetapi 

hal ini belum menurunkan kualitas beras. Hal ini dapat dilihat dari 

seluruh perlakuan yang memberikan prosentase beras pecah kurang 

dari 15 %. 

Berdasar Uji Jarak Berganda Duncan 5% diketahui bahwa 

pemberian Sipramin berbeda tidak nyata dengan tanpa pemberian 

Sipramin (kontrol). Dengan pemberian Sipramin maupun kontrol 

menghasilkan beras pecah per petak di bawah 15%. 
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Gambar 4.10. Pengaruh sipramin terhadap prosentase beras pecah per petak musim 

tanam II. 
Dari Gambar 4.10. dapat diketahui bahwa prosentase beras 

pecah per petak tertinggi pada musim tanam II ini terjadi pada 

pemberian sipramin Orgami dosis 2000 l/ha ditambah pupuk P, K 

(P14) dengan prosentase beras pecah sebesar 7.7519 % per petak. 

Prosentase beras pecah per petak terendah terjadi pada pemberian 

sipramin Saritana dosis 2000 l/ha ditambah pupuk N, P, K (P18) 

dengan prosentase beras pecah sebesar 4.6174 % per petak. Sedangkan 

prosentase beras pecah per petak rata-rata adalah sebesar 6.1998 %. 

Dibandingkan dengan musim tanam I, prosentase beras pecah 

per petak pada kontrol (MT II) mengalami penurunan sebesar 38.52 %. 

Sedangkan pada prosentase beras pecah per petak tertinggi pada MT II 

ini (P14)mengalami penurunan sebesar 10.5 % jika dibanding dengan 

perlakuan yang sama (P14) pada musim tanam I. 

Pada musim tanam II, jika dibandingkan dengan kontrol, 

perlakuan dengan prosentase beras pecah per petak tertinggi (P14) 

ternyata lebih tinggi 40.09 %. Sedangkan pada perlakuan dengan 

prosentase beras pecah per petak terendah lebih tinggi 16.55 % 

dibanding kontrol. Dan pada rata-rata prosentase beras pecah per petak 

pada musim tanam II ini lebih tinggi 12.04 % jika dibandingkan 

dengan kontrol pada musim tanam yang sama. 
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E. Pembahasan Umum 

Sipramin adalah suatu cairan berwarna coklat gelap yang merupakan 

hasil sampingan dari pembuatan penyedap masakan (monosodium 

glutamat/MSG). Sejak akhir tahun 1970, sipramin telah digunakan sebagai 

pupuk karena mengandung berbagai unsur hara makro terutama nitrogen dan 

beberapa unsur mikro serta mengandung bahan organik cukup tinggi (8.1-

12.7%), sehingga dapat dimanfaatkan untuk menambah bahan organik tanah 

(Sutanto, 2003). 

Reaksi tanah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan Cd dalam tanah. 

Pada pH asam, pengikatan logam juga menurun karena pada pH rendah 

konsentrasi H+ dalam larutan tanah meningkat sehingga kompleks asam humat 

dan asam fulvat tidak melepas H+ ke larutan tanah. Karena H+ tetap berada di 

dalam kompleks asam humat maka kompleks tidak menangkap elektron lain 

seperti Cd sehingga konsentrasi Cd dalam larutan tanah tetap tinggi 

(Schnitzer, 1997). 

Dengan naiknya pH maka konsentrasi H+ dalam larutan tanah menurun 

sehingga gugus-gugus BO terdisosiasi sehingga kemampuan kompleks untuk 

mengikat logam berat meningkat. Akibatnya banyak Cd yang terkhelat ke 

dalam ikatan kompleks sehingga konsentrasinya dalam larutan tanah menjadi 

menurun. 

Berdasarkan hasil uji korelasi, diketahui bahwa pH H2O menunjukkan 

korelasi positif yang tidak nyata terhadap kandungan Cd tersedia tanah (P-

value : 0,076) dan berkorelasi positif yang tidak nyata dengan kandungan Cd 

total tanah, dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0.225 dan 0.077 yang 

menunjukkan bahwa keeratan hubungannya rendah.  

Berdasarkan hasil uji korelasi, diketahui bahwa pH KCl menunjukkan 

korelasi yang tidak nyata (P-value : 0,655) terhadap kandungan Cd dalam 

tanah maupun dalam beras. Berkorelasi positif terhadap Cd total tanah serta 

berkorelasi negatif dengan kandungan Cd tersedia tanah dan kandungan Cd 

beras, dengan hubungan keeratan yang rendah. 
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Penambahan bahan organik dapat mengurangi ketersediaan Cd dalam 

tanah. Hal ini karena bahan organik mempunyai gugus-gugus fungsional dari 

asam fulfat dan asam humat (hidroksi benzena) yang mampu mengkhelat 

logam berat. Ikatan H+ pada hidroksi benzena mudah lepas karena H+ 

merupakan polielektro negatif. Untuk menstabilkan ikatan, kompleks akan 

menangkap elektron yang muatannya lebih besar daripada H+ seperti Cd2+. Cd 

yang sudah terikat dalam kompleks hidroksi benzena tersebut merupakan 

ikatan kompleks yang sudah stabil sehingga Cd sukar terlepas ke larutan tanah 

dan konsentrasi Cd dalam larutan menurun (Schnitzer, 1997). 

Sementara itu bahan organik menunjukkan korelasi yang tidak nyata 

terhadap kandungan Cd total dan tersedia tanah, serta kandungan Cd pada 

beras (Lampiran 23). Sedangkan keeratan hubungan antara bahan organik 

terhadap ketiga faktor tersebut cukup rendah. Hal ini senada dengan Nugroho 

(2001), yang menyatakan bahwa pengaruh bahan organik terhadap logam 

berat berkaitan dengan pembentukan senyawa kompleks antara bahan organik 

dengan logam berat tersebut.an tersedia tanah, serta kandungan Cd pada beras 

(Lampiran 23). Sedangkan keeratan hubungan antara bahan organik terhadap 

ketiga faktor tersebut cukup rendah.  

Logam berat masih termasuk golongan logam dengan kriteria-kriteria 

sama dengan logam-logam lain. Perbedaannya terletak pada pengaruh yang 

dihasilkan bila logam berat ini berikatan dan masuk ke dalam tubuh organisme 

hidup. Berbeda dengan logam biasa, logam berat biasanya menimbulkan efek-

efek khusus pada makhluk hidup. Dalam beberapa penelitian Cd dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman jika konsentrasinya tinggi dalam 

tanaman. Tidak hanya logam berat tetapi semua unsur hara apapun jika 

terdapat dalam konsentrasi melebihi normalnya akan berpengaruh terhadap 

fungsi fisiologis organ (Palar, 1994). 

Kandungan Cd dalam beras yang berkorelasi sangat nyata dengan Cd 

tersedia tanah akan tetapi berkorelasi tidak nyata dengan Cd total tanah.  
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Keeratan hubungan antara Cd beras dan Cd tersedia tanah lebih erat 

(r=0.532) bila dibandingkan dengan keeratan antara Cd beras dan Cd total 

tanah (r=0.164) dengan keeratan hubungan yang rendah.  

Mekanisme penyerapan logam berat ini sama seperti pada unsur hara. 

Logam berat di dalam tanah dapat terserap memasuki sistem jaringan 

tanaman, Srivastava dan Gupta (1996) menyatakan bahwa pengambilan Cd 

oleh akar disebabkan oleh proses pasif termasuk difusi. Menurut Connel dan 

Miller (1984) logam berat Cd dalam tanah membentuk persenyawaan dengan 

unsur hara yang sukar larut (seperti Ca, S, K) dan bersenyawaan dengan anion 

yang mudah terserap oleh tanaman seperti (CdPO4) sehingga produk yang 

terserap oleh tanaman sudah terkontaminasi logam berat. Bahkan Alloway 

(1990) mengemukakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kandungan 

Cd dalam tanaman adalah total unsur di dalam larutan tanah karena masuknya 

Cd ke tanaman melalui serapan hara. 

Selama penelitian tidak ada gejala kritis yang berat pada tanaman padi 

namun setelah dianalisis ternyata beras mengandung Cd sehingga hal ini perlu 

kita waspadai. Hal ini sesuai dengan Sismiyati et al., (1993) yang 

mengemukakan bahwa sulit untuk membedakan pengaruh pemberian 

konsentrasi Cd yang tinggi karena banyak persamaan dengan kekurangan 

unsur hara. 
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V.  KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 
 
A. Kesimpulan  

1. Pemberian pupuk Sipramin berpengaruh tidak nyata terhadap kandungan  

Cd tersedia dalam tanah maupun kandungan Cd dalam beras. 

2. Cd tersedia pada kontrol musim tanam II mengalami kenaikan sebesar 

78.80 % dibandingkan dengan kontrol dari musim tanam I.  

3. Pada perlakuan dengan Cd tersedia tertinggi (P16) mengalami kenaikan 

sebesar 73.55 % jika dibandingkan dengan perlakuan yang sama dari 

musim tanam sebelumnya. 

4. Rata-rata prosentase beras pecah per petak pada musim tanam II ini lebih 

tinggi 12.04 % jika dibanding dengan kontrol pada musim tanam yang 

sama. 

B. Saran 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh pupuk sipramin 

dalam jangka waktu yang cukup lama guna mengetahui pengaruh pemupukan 

terhadap parameter tanah maupun terhadap parameter tanaman.  
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