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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Kandungan silikat tertinggi dari bagian tanaman yang masih hidup dijumpai di 

tulang daun, yakni sebesar 0.57 %, dan serasah mengandung 0.61 % silikat. 

2. Dijumpai hubungan yang erat antara dosis dan silikat di tanah dan tanaman. 

Koefisen korelasi antara dosis dengan silikat total sebesar 0.70, dengan silikat 

tersedia sebesar 0.68, dan dengan silikat daun sebesar 0.82. Koefisien korelasi 

antara Silikat-total dengan Silikat-tersedia dan Silikat-daun+1 juga tinggi, 

yakni masing – masing 0.63 dan 0.60. 

3. Daun+1 dapat digunakan sebagai sampel tanaman yang memadai untuk menera 

kecukupan silikat di PT GMP. 

4. Dengan merujuk kebutuhan silikat tanaman berdasarkan metode CNC dan 

merujuk perkebunan tebu lainnya, batas kritis silikat di kebun PT GMP adalah 

sebesar 0.30 % silikat daun +1. Kisaran yang dianggap optimum adalah 0.30 – 

0.40% yang setara dengan aplikasi 100 – 120 ton abu ketel per hektar. 

5. Hasil survei status silikat di kebun menunjukkan sebanyak 31.90 % blok contoh 

berada di bawah batas kritis. Sebaran status silikat di kebun terkait dengan 

tekstur tanah di sepanjang bentangan kebun PT GMP. Divisi – divisi yang 
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paling memerlukan tambahan silikat adalah Divisi V, VI, VII dengan sebaran 

kebun yang tanamannya mengandung silikat 0.30 % lebih banyak dibandingkan 

divisi lainnya. 

6. Percobaan verifikasi di kebun menegaskan hubungan yang erat antara silikat 

tanah total dan silikat daun+1. Kedua analisis ini dapat digunakan sebagai 

pendekatan untuk mendeteksi kecukupan silikat di kebun. 

7. Dosis abu ketel yang cukup baik dalam memperbaiki media perakaran tanaman 

dan  memberikan hasil tanaman yang cukup baik berada di kisaran 80 – 120 ton 

per hektare. 

5.2 Saran 

Analisis silikat daun+1 sebagai alat untuk mendeteksi kecukupan silikat di kebun harus 

disandingkan dengan analisis tanah, yakni silikat total, agar penafsiran data tidak 

menjadi rancu dan salah interpretasi. Survey status silikat dengan menggunakan 

daun+1 tanaman dapat diperluas berdasarkan varietas yang ditanam, bulan tanam, dan 

kategori tanaman sehingga diperoleh data yang lebih lengkap dan dapat 

memperbaharui informasi, seperti nilai kritis dan optimum silikat daun+1. Pemilihan 

dosis 80 – 120 ton abu ketel per hektar lebih ditekankan lagi pada aspek ekonomis dan 

teknis aplikasi di lapang serta kesediaan bahan baku. Jika di masa depan dijumpai lagi 

sumber silikat yang jauh lebih murah dan mudah diaplikasikan dibandingkan abu ketel, 

maka untuk menelurkan keputusan diperlukan sebuah studi yang komprehensif. 

 


