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Abstrak 

       Produksi padi gogo (Oryza sativa L.) di Riau semakin menurun setiap tahunnya akibat tingginya alih fungsi 

lahan ke perkebunan. Upaya peningkatan produksi dengan memanfaatkan lahan pada gawangan tanaman kelapa sawit 

belum menghasilkan di lahan gambut perlu dilakukan, dengan uji coba pemberian abu sekam padi dan kompos tandan 

kosong kelapa sawit (TKKS) untuk mengatasi permasalahan gambut sebagai medium tumbuh. Penelitian bertujuan 

untuk mendapatkan dosis terbaik yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi. Metode yang  digunakan 

Rancangan Acak Kelompok  Faktorial dan uji lanjut DNMRT 5%.Parameter yang diamati adalah jumlah anakan 

maksimum dan produktif, laju pertumbuhan relatif, jumlah gabah per malai, persentase gabah bernas, berat gabah 

kering giling/ m
2
, dan berat 1000 butir. Hasil penelitian menunjukan pemberian 5,0 ton/ha abu sekam padi dan 5,0 

ton/ha kompos tandan kosong kelapa sawit memberikan pertumbuhan terbaik dan produksi tertinggi. 

 

Kata kunci: padi gogo,  gambut, abu sekam, TKKS 

 

Abstract 

       Production of upland rice (Oryza sativa L.)   in Riau decreasing every year due to high land conversion to 

plantation. Efforts to increase production by utilizing the land at the hall of oil palm plantations on peat land need to be 

done, by experiment in giving rice-hull ash and compost of empty fruit bunches (EFB) of palm oil to overcome the 

problems of peat as a growing medium.This study aims to get the best dose that can increase growth and production. 

The method used Randomized Factorial design and advanced test DNMRT 5%. Parameters measured were the 

maximum number of tillers and productive, relative growth rate, number of grains per panicle, percentage of grain 

pithy, dry milled grain weight /  m2, and the weight of 1000 grains. The results showed giving of 5.0 tons / ha of rice 

hull ash and 5.0 tons / ha of compost empty fruit bunches of oil palm provide the best and highest production growth. 

 

Keywords : Upland rice, peat, rice hull ash, TKKS 

 

I. PENDAHULUAN 

Produksi tanaman padi gogo di Provinsi Riau 

semakin menurun setiap tahunnya, akibat tingginya 

keinginan petani untuk menanam tanaman sawit pada 

lahan yang mereka miliki. Luas panen padi gogo pada 

tahun 2011 sebesar145.242 hektar, produksinya mencapai 

454.344 ton gabah kering giling (GKG), dan pada tahun 

2012 luas panen tanaman padi gogo sebesar 127.759 

hektar dan produksi 372.900 ton GKG [1]. 

Penambahan luas pertanaman padi gogo dapat 

dilakukan pada gawangan kelapa sawit, dimana pada 

lahan kelapa sawit seluas 2,5 hektar dengan 143 populasi 

tanaman setiap hektar, dapat diusahakan tanaman pangan 

sebagai tanaman sela dengan luas sekitar 0,7 hektar pada 

gawangan, hingga tanaman kelapa sawit berumur 2 tahun 

[2]. Penelitian Ref. [3], menyatakan bahwa padi gogo 

yang ditanam di bawah tegakan karet umur 3 tahun 

menghasilkan gabah kering 2,0 ton/ha, sedangkan pada 

karet umur 1 tahun menghasilkan gabah kering 3,0 ton/ha. 

Hal ini menunjukkan bahwa naungan mempengaruhi 

tingkat produksi tanaman padi gogo. 

       Sebagian besar lahan perkebunan kelapa sawit 

di Provinsi Riau adalah  gambut. Kendala yang umum 

dijumpai pada lahan gambut adalah kemasaman tanah, 

sehingga perlu diatasi dengan penambahan bahan yang 

bersifat basa. Abu dari hasil pembakaran sekam padi 

mudah didapat. Abu ini dapat dijadikan sebagai bahan 

amelioran untuk meningkatkan pH tanah, karena memiliki 

kandungan Ca dan Mg [4]. 

       Kendala penting lainnya pada tanah gambut 

sebagai lahan produksi tanaman pangan adalah rendahnya 

ketersediaan hara, untuk itu pasokan hara dari pupuk akan 

sangat menentukan perolehan produksi. Salah satu pupuk 

organik yang berpotensi digunakan di Provinsi Riau 

adalah kompos TKKS, dengan kandungan unsur nitrogen 

1,5%, Fosfor 0,3%, kalium 2,00 %, dan magnesium 0,4% 

[5]. Permasalahannya adalah belum diketahui berapa 

pasokan abu dan pupuk TKKS yang harus diberikan 

sehingga dapat mengatasi permasalahan gambut sebagai 

lahan produksi padi gogo. 

 

A. Gambut sebagai Lahan Produksi Padi. 

Menurut Ref. [6] menyatakan lahan gambut yang 

dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan disarankan 
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pada gambut dangkal (kedalaman < 100 cm). Dasar 

pertimbangannya adalah gambut dangkal memiliki tingkat 

kesuburan relatif lebih tinggi dan memiliki resiko 

lingkungan lebih rendah dibandingkan gambut dalam. 

Menurut Ref. [7], tanah gambut bereaksi masam, 

sehingga diperlukan upaya ameliorasi untuk 

meningkatkan pH agar dapat memperbaiki media 

perakaran tanaman.  

       Pemberian abu pembakaran sebagai bahan 

amelioran yang memiliki kandungan Ca, Mg, dan K pada 

tanah gambut dapat meningkatkan pH tanah. Abu sisa 

pembakaran menyumbang basa-basa yang mengakibatkan 

kejenuhan basa jadi meningkat [8]. Hasil penelitian yang 

dilakukan  Ref. [9], menyatakan bahwa pemberian abu 

sisa pembakaran, yaitu abu serbuk gergaji pada lahan 

gambut mengakibatkan unsur hara N, P, dan K dapat 

tersedia dan diserap baik oleh tanaman padi gogo untuk 

kelancaran proses pertumbuhan. 

B. Abu Sekam Padi. 

 Abu sekam padi merupakan salah satu bahan yang 

dapat digunakan sebagai pengganti kapur karena 

mengandung unsur Ca dan Mg. Kandungan ini menurut 

Ref. [10], dapat menurunkan kemasaman tanah karena Ca 

dan Mg dapat mengeser kedudukan H
+ 

di permukaan 

koloid tanah dan bergabung dengan asam karbonat dalam 

tanah. Menurut Ref. [11], peningkatan kandungan Ca 

menyebabkan ion H yang terjerap pada koloid tanah 

berangsur-angsur dilepaskan sehingga pH tanah naik 

sampai menuju keadaan netral. 

Percobaan dengan menggunakan abu sekam padi 

sebagai bahan amelioran sudah banyak dilakukan orang, 

dengan hasil yang bervariasi. Hasil penelitian Ref. [12], 

menyatakan  pemberian abu sekam padi dan fosfat alam 

berpengaruh terhadap P tersedia dalam tanah. Abu sekam 

padi memiliki fungsi mengikat logam berat dan memiliki 

daya serap terhadap air sedikit, tetapi aerasi udaranya 

sangat baik.  

Hasil penelitian aplikasi abu sekam padi pada 

tanaman kedelai di lahan gambut, dapat memperbaiki 

sifat kimia tanah gambut, meningkatkan P-tersedia, dan 

N-total. Dosis abu sekam 10 ton/ha memberikan pengaruh 

nyata terhadap jumlah bintil akar efektif, jumlah polong 

berisi, dan berat 1000 biji [13]. 

 

C. Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit. 

       Tandan kosong kelapa sawit adalah bahan 

organik yang berpotensi sebagai sumber hara, jika 

dikomposkan.  Kadar C/N nya  45– 55%, hal ini dapat 

menurunkan ketersediaan nitrogen pada tanah karena 

terimmoblisasi dalam proses perombakan bahan organik 

oleh mikroba tanah, apabila diberikan langsung dalam 

bentuk bukan kompos. Setelah tandan kosong kelapa 

sawit dikomposkan pH nya cukup tinggi sehingga 

berfungsi sebagai pembenah kemasaman tanah, serta 

memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi yaitu > 66,1 

me/100g [14]. 

Kandungan hara dari kompos tandan kosong 

kelapa sawit adalah C 35%, N 2,34%, P 0,31%, K 5,53%, 

Ca 1,46%, dan Mg 0,96% (PPKS, 2002). Karakteristik 

kompos tandan kosong kelapa sawit  secara fisiologis 

merupakan butiran kasar yang dapat mengurangi 

kerapatan isi tanah, pH normal dapat membantu 

melarutan unsur-unsur hara yang diperlukan bagi 

pertumbuhan tanaman, dan tidak mudah tercuci oleh air 

yang meresap dalam tanah [15]. Menurut Ref. [16] 

aplikasi kompos TKKS dengan berbagai dosis tanpa 

maupun dengan tambahan pupuk organik secara nyata 

meningkatkan perubahan sifat kimia yaitu pH, C-organik, 

N, P-tersedia, KTK dan kejenuhan basa [14]. 

Hasil penelitian aplikasi Kompos TKKS pada 

tanaman cabe di Kabupaten Tanah Karo pada tahun 2012, 

munjukan peningkatan pertumbuhan dan produksi cabe, 

lebih baik dibandingkan dengan aplikasi pupuk kandang. 

Dosis yang menunjukkan pengaruh baik, adalah aplikasi 

0,25-0,50 kg  pertanaman yang meningkatkan produksi 

cabe hingga 24-25 % [5]. 

      Hasil penelitian pemberian kompos TKKS pada padi 

gogo, diketahui bahwa pemberian kompos TKKS 5 ton/ha 

dan 5 ton/ha LCC berpengaruh pada pembentukan jumlah 

anakan maksimum dan berat kering gabah/m
2
, dan 

perlakuan kompos TKKS 10 ton/ha tanpa LCC mampu 

meningkatkan bahan organik tanah yang berpengaruh 

dalam meningkatkan tinggi tanaman dan berat jerami 

tanaman padi gogo [17] 

 

III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan Juni sampai Oktober 2014, 

ditanah gambut kebun percobaan Agroteknologi dan 

Laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas 

Riau. Tingkat kematangan gambut saprik, dan merupakan  

gawangan tanaman kelapa sawit berumur 2 tahun yang 

berjarak tanam 8,75 m x 8 m dengan pH 4,3. Pencahayaan 

pukul 08.00 WIB 32%. Pukul 11.30 WIB 5%, dan pukul 

16.00 WB 30,1%. 

B. Bahan dan Alat. 

       Bahan yang digunakan adalah kompos TKKS, abu 

sekam padi, pupuk Urea, TSP dan KCl, benih  varietas 

Situ Bagendit, Dharmabas 500 EC, serta Rabcide 50 WP. 

Alat yang digunakan adalah sprayer, meteran, timbangan 

biasa dan digital, oven, lux meter, pH meter, dan .alat 

analisis tanah. 

 

C. Metode Penelitian. 

Penelitian secara eksperimen dengan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) faktorial 4 x 3. Faktor pertama 

dosis abu sekam padi (S) terdiri dari tanpa pemberian abu 

sekam padi, pemberian 2,5 ton/ha, 5,0 ton/ha, dan 7,5 

ton/ha. Faktor kedua  dosis kompos TKKS (T) terdiri dari 

tanpa pemberian kompos, pemberian 2,5 ton/ha, dan 5 

ton/ha. Kombinasi Perlakuan adalah 12 dan ulangan 3 

kali, sehingga diperoleh 36 unit percobaan. Data 

dianalisis secara statistik dengan menggunakan sidik 

ragam, dan diuji lanjut dengan Duncan New Multiple 

Range Test (DNMRT) pada taraf 5%. 

 

D. Pengamatan 
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1) Rasio C/N , pH awal dan setelah aplikasi perlakuan 

3) Jumlah anakan maksimum. 

4) Jumlah anakan produktif. 

5) Laju pertumbuhan relatif (g/hari) 

6) Jumlah gabah per malai (butir) 

7) Persentase gabah bernas (%) 

8) Berat gabah kering giling/m
2
(g) 

9) Berat 1000 butir (g) 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Jumlah Anakan dan laju pertumbuhan relatif 

Hasil sidik ragam jumlah anakan maksimum, 

anakan produktif dan laju pertumbuhan relatif, 

menunjukan bahwa kombinasi perlakuan abu sekam padi 

dan kompos TKKS berpengaruh tidak nyata. Hasil uji 

lanjut dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Rerata jumlah anakan maksimum, anakan produktif dan 

laju  pertumbuhan relatif 

 

Kombinasi perlakuan 

dosis abu  sekam (S) dan 

kompos (T) (ton/ha) 

Parameter 

Anakan 

maksns 

Anakan 

produktifns 

LPRns 

(g/hari) 

 S(0,0 ton/ha)T (0,0 ton/ha)   15,60 c   9,06 c 0,18 c 

 S(0,0 ton/ha)T (2,5 ton/ha)   18,80 b 12,13 b 0,23 bc 

 S(0,0 ton/ha)T (5,0 ton/ha)   21,73 ab 13,53 ab 0,24 bc 

 S(2,5 ton/ha)T (0,0 ton/ha)   21,40 ab 13,46 ab 0,25 bc 

 S(2,5 ton/ha)T (2,5 ton/ha)   22,20 a 14,66 a 0,21 bc 

 S(2,5 ton/ha)T (5,0 ton/ha)   22,00 a 14,80 a 0,26 bc 

 S (5,0 ton/ha)T(0,0 ton/ha)   20,13 ab 14,40 a 0,24 bc 

 S(5,0 ton/ha)T (2,5 ton/ha)   22,06 a 14,33 a 0,28 bc 

 S(5,0 ton/ha)T (5,0 ton/ha)   22,73 a 15,40 a 0,42 a 

 S(7,5 ton/ha)T (0,0 ton/ha)   18,66 b 12,06 b 0,17 c 

 S(7,5 ton/ha)T (2,5 ton/ha)   21,46 ab 13,66 ab 0,28 bc 

 S(7,5 ton/ha)T (5,0 ton/ha)   22,73 a 15,20 a 0,30 b 

Ket: angka-angka pada kolom setiap parameter  yang diikuti 

huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata menurut Uji DNMRT  

taraf 5%. 

 

       Tabel 1 menunjukan bahwa jumlah anakan 

maksimum, anakan produktif dan laju pertumbuhan 

relatif, yang terendah diperoleh pada perlakuan tanpa 

pemberian abu sekam dan kompos TKKS.  Tidak adanya 

pemberian abu sekam padi dan kompos TKKS sebagai 

sumber hara makro seperti nitrogen dan lain lain, 

mengakibatkan kecukupan unsur hara nitrogen pada fase 

vegetatif tanaman  tidak terpenuhi, karena tanaman hanya  

memanfaatkan keberadaan hara dalam tanah saja. 

Menurut Ref. [18] nitrogen merupakan unsur hara 

penting, yang cepat kelihatan pengaruhnya pada tanaman, 

yang berperan untuk pertumbuhan vegetatif (batang dan 

daun) dan peningkatkan jumlah anakan. 

       Rendahnya ketersediaan nitrogen dan hara lainnya, 

karena pH tanah gambut juga rendah, sehingga N-tersedia 

dan K-tersedia pada tanah gambut belum cukup untuk 

memulai pembentukan anakan. Menurut Ref. [19], 

menyatakan bahwa unsur hara yang sangat tinggi 

kontribusinya dalam fase vegetatif tanaman adalah unsur 

hara nitrogen dan kalium, dimana nitrogen mendorong 

pertumbuhan anakan dan kalium meningkatkan jaringan 

batang dan daun.  

       Ketersediaan hara ini juga berkaitan dengan 

perubahan pH akibat perlakuan yang diberikan. Hal ini 

dikarenakan tanpa pemberian abu sekam padi tidak ada 

penambahan unsur hara Ca, yang dibutuhkan tanaman 

sebagai penyusun dinding sel dan pembelahan sel untuk 

tumbuh. Menurut Ref. [12], menyatakan bahwa 

kekurangan unsur hara Ca akan menyebabkan tunas dan 

akar tidak berkembang dengan baik. Keadaan ini dapat 

berpengaruh terhadap pembentukan anakan pada tanaman 

padi gogo. 

       Pemberian kombinasi kedua perlakuan semakin baik 

pengaruhnya, bila ditingkatkan hingga dosis tertentu, 

dimana pada dosis abu sekam padi 2,5 ton/ha - 5,0 ton/ha, 

dikombinasikan dengan kompos TKKS 2,5 ton/ha - 5,0 

ton/ha sudah cukup memadai untuk pertumbuhan jumlah 

anakan maksimum, anakan produktif dan laju 

pertumbuhan relatif. 

Jumlah  anakan produktif yang diperoleh pada 

kombinasi perlakuan abu sekam dan kompos TKKS  

dosis 2,5 ton/ha hingga 5,0 ton/ha tersebut diatas, sudah 

menyamai diskripsi  

var Situ bagendit dengan capaian 14,33-15,40, sedangkan 

var Situ Bagendit  anakan produktifnya adalah 14-15.  

         Laju pertumbuhan relatif untuk perlakuan 5,0 ton/ha 

abu sekam dan 5,0 ton/ha kompos TKKS, meningkat 

lebih baik dibanding perlakuan lainnya yaitu 0,42 g/hari. 

Hal ini ada kaitannya dengan peningkatan pH setelah 

pemberian perlakuan dari 4,78 ke 6,2 (pengukuran awal 

dan akhir penelitian). Peningkatan pH tanah akan diikuti 

oleh ketersedian hara dalam larutan tanah yang dapat 

dimanfaatkan optimal oleh tanaman untuk mendukung 

laju pertumbuhan tanaman. Umur 35-42 hari sesudah 

tanam adalah fase vegetative cepat dengan laju 

pertumbuhan linier [20]. Pada kondisi ini tanaman 

membutuhkan unsur hara yang relatif banyak untuk 

memicu pertumbuhan batang, daun, akar, anakan, 

sehingga laju pertumbuhan relatif juga akan meningkat. 

 

B. Jumlah gabah dan persentase gabah bernas permalai. 

       Hasil sidik ragam jumlah gabah permalai 

menunjukan tidak terdapat pengaruh nyata interaksi 

pemberian abu sekam padi dan kompos TKKS, 

sedangkan pada persentase gabah bernas permalai 

berpengaruh nyata.  Hasil uji lanjut disajikan pada Tabel 

2 berikut. 

 
Tabel 2.  Rerata jumlah gabah dan persentase gabah bernas 

permalai 

Kombinasi perlakuan 

dosis abu  sekam (S) dan 
kompos (T) (ton/ha) 

Parameter 

Jumlah gabah 
permalains) 

Persentase 
gabah bernass) 

  S(0,0 ton/ha)T (0,0 ton/ha)     79,46  c 11,40 d 

  S(0,0 ton/ha)T (2,5 ton/ha)     81,26  c 40,25 bcd 

  S(0,0 ton/ha)T (5,0 ton/ha)   105,66  a 82,72 a 

  S(2,5 ton/ha)T (0,0 ton/ha)     82,66  c 51,84 abc 

  S(2,5 ton/ha)T (2,5 ton/ha)     80,66  c 35,46 bcd 

  S(2,5 ton/ha)T (5,0 ton/ha)     93,00  abc 63,31 ab 

  S (5,0 ton/ha)T(0,0 ton/ha)     88,06   bc 27,72 cd 

  S(5,0 ton/ha)T (2,5 ton/ha)     93,00 abc 39,53 bcd 

  S(5,0 ton/ha)T (5,0 ton/ha)   103,53 a 84,11 a 

  S(7,5 ton/ha)T (0,0 ton/ha)   102,13 a 83,83 a 

  S(7,5 ton/ha)T (2,5 ton/ha)     92,06 abc 84,92 a 

  S(7,5 ton/ha)T (5,0 ton/ha)     98,26 ab 74,33 a 

Ket: angka-angka pada kolom setiap parameter  yang diikuti 

huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata menurut Uji DNMRT  

taraf 5%. 
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Tabel 2 menunjukan bahwa pemberian abu sekam 

padi dan kompos TKKS mampu meningkatkan jumlah 

gabah dan persentase gabah bernas permalai. Kombinasi 

abu sekam padi dan kompos dengan dosis 5,0 ton/ha 

masing-masingnya dapat meningkatkan jumlah gabah dan 

persentase gabah bernas permalai, tetapi pada dosis 7,5 

ton/ha abu sekam padi dengan dan tanpa  pemberian 

kompos berbagai dosis, cendrung terjadi penurunan pada 

jumlah gabah permalai, dan cukup baik pengaruhnya 

terhadap persentase gabah bernas permalai. 

Hal ini menunjukan bahwa peningkatan  dosis abu 

sekam padi disertai pemberian kompos TKKS pada 

berbagai dosis, selain dapat meningkatkan pH tanah juga 

sangat berperan dalam ketersediaan hara. Ketersediaan 

unsur hara berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif 

yang memacu pertumbuhan generatif tanaman. Menurut 

Ref. [21], peningkatan pertumbuhan vegetatif akan 

meningkatkan pertumbuhan ke arah pembentukan dan 

perkembangan malai. Pertumbuhan vegetatif tanaman 

padi berakhir dengan keluarnya malai dan tanaman mulai 

mengalokasikan hasil asimilatnya untuk pembentukan dan 

pengisian malai. Menurut Ref. [22] Kecukupan unsur hara 

terutama N, P dan K serta unsur hara makro dan mikro 

lainnya, akan mendukung pertumbuhan tanaman dengan 

baik. Unsur nitrogen dibutuhkan tanaman untuk 

pembentuk asam asam amino dan protein, posfor 

berperan dalam pembentukan ATP, sedangkan kalium 

penting sebagai katalisator dalam proses fotosintesis. 

Hasil fotosintesis ditranslokasikan keseluruh bagian 

tanaman, sehingga membaiknya pertumbuhan dan 

perkembangan malai tanaman 

 

C. Berat  gabah kering giling permeter persegi dan berat 

1000 butir gabah.  

Hasil sidik ragam parameter berat gabah kering 

giling dan berat 1000 butir gabah, menunjukan bahwa 

perlakuan pemberian abu sekam padi dan kompos TKKS 

berpengaruh nyata. Uji lanjut dapat dilihat pada Tabel 3 

berikut. 

 
Tabel 3.  Rerata Berat  gabah kering giling permeter persegi dan 

berat 1000 butir gabah. 

 
Kombinasi perlakuan 

dosis abu  sekam (S) dan 
kompos (T) (ton/ha) 

 Parameter berat (g) 

 GKG/m2  s)  1000 butir s)  

  S(0,0 ton/ha)T (0,0 ton/ha)   105,42 f 11,22 e 

  S(0,0 ton/ha)T (2,5 ton/ha)   193,53 de 17,18 cde 

  S(0,0 ton/ha)T (5,0 ton/ha)   369,81 ab 26,40 a 

  S(2,5 ton/ha)T (0,0 ton/ha)   221,60 cd 19,13 bcd 

  S(2,5 ton/ha)T (2,5 ton/ha)   138,57 ef 17,64 cde 

  S(2,5 ton/ha)T (5,0 ton/ha)   211,81cde 18,86 bcd 

  S (5,0 ton/ha)T(0,0 ton/ha)   150,51 def 14,96 de 

  S(5,0 ton/ha)T (2,5 ton/ha)   173,01 de 17,24 cde 

  S(5,0 ton/ha)T (5,0 ton/ha)   434,44 a 27,27 a 

  S(7,5 ton/ha)T (0,0 ton/ha)   270,05 bc 24.73 ab 

  S(7,5 ton/ha)T (2,5 ton/ha)   292,29 b 25,74 ab 

  S(7,5 ton/ha)T (5,0 ton/ha)   324,38 ab 23,60 abc 

Ket: angka-angka pada kolom setiap parameter  yang diikuti 

huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata menurut Uji DNMRT  

taraf 5%. 

 

       Tabel 3 menunjukan bahwa pemberian abu sekam 

padi dan kompos TKKS pada dosis masing-masing 5,0 

ton/ha, berat gabah kering giling yang diperoleh cukup 

tinggi yaitu 434,44 g/m
2 

, (setara dengan 4,33 ton/ha). 

Perolehan hasil ini  lebih tinggi dibanding perlakuan 

lainnya. Tanpa pemberian abu sekam dan kompos TKKS, 

berat gabah kering giling yang diperoleh 105,42 g/m
2 

(setara dengan 1,05 ton/ha). Hal ini menunjukan bahwa 

pemberian abu sekam dan kompos TKKS masing-masing 

5,0 ton/ha mampu meningkatkan produksi sebesar 75,73 

%, dibanding tanpa pemberian abu dan kompos. Bila 

dilihat parameter jumlah anakan maksimum, anakan 

produktif dan laju pertumbuhan tanaman, perolehan 

produksi ini cukup berkaitan dengan parameter tersebut 

(Tabel 1), baiknya pertumbuhan tanaman mencerminkan 

proses fotosintesis berjalan lancar, sehingga asimilat 

optimal dimanfaatkan untuk pembentukan hasil yang 

ditranslokasikan ke gabah pada saat pengisian biji.  

       Pada komponen produksi juga terlihat persentase 

gabah bernas tertinggi diperoleh pada perlakuan yang 

sama (Tabel 2), sehingga berpotensi meningkatkan 

perolehan hasil yang tinggi pula, yaitu berat gabah kering 

giling dan berat 1000 butir. Bila dikaitkan dengan 

diskripsi Situ Bagendid, berat 1000 biji yang dihasilkan 

telah sesuai dengan diskripsi, dengan capaian 27,27 g, 

sedangkan diskripsi menyatakan bahwa berat 1000 gabah 

berada pada kisaran 25-27 g. 

       Jika dikaitkan dengan lokasi penelitian, dapat 

dikatakan bahwa gawangan antara tanaman kelapa sawit 

belum menghasilkan  umur 2 tahun (TBM 2), perolehan 

produksi gabah kering giling dan berat 1000 butir gabah 

belum mendapat pengaruh naungan, karena  tanaman padi 

gogo masih mendapat penyinaran yang optimal, dimana 

lahan baru ternaungi lebih kurang 20%. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 

1. Gawangan pada tanaman sawit TBM 2 dengan 

jarak tanam 8.75 m x 8.00 m dapat dimanfaatkan 

untuk budidaya padi gogo, karena cahaya 

matahari yang diterima masih optimal. 

2. Aplikasi abu sekam padi dan kompos TKKS, 

berpengaruh terhadap  persentase gabah bernas, 

berat gabah kering giling dan berat 1000 butir 

gabah. 

3. Pertumbuhan terbaik dan produksi tertinggi 

didapat pada kombinasi perlakuan 5.0 ton/ha abu 

sekam padi dan 5.0 ton/ha kompos TKKS, 

dengan capaian 4.3 ton/ha, dan lebih tinggi 75.73 

% dibanding perlakuan tanpa aplikasi abu sekam 

padi dan kompos TKKS. 

 

B. Saran 

       Sesuai kondisi lahan penelitian, disarankan untuk 

memanfaatkan gawangan tanaman sawit TBM 2 berjarak 

tanam 8.75 m x 8.0 m di lahan gambut, untuk penanaman 

padi gogo dengan aplikasi 5.0 ton abu sekam padi dan 5.0 

ton/ha kompos TKKS 
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