
 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

 

Pengujian tingkat toleransi terhadap cekaman Al pada 3 klon yang dimiliki 

PT GGP hingga umur tanaman 16 MST pada media kultur air memperlihatkan 

bahwa  ketiga klon memiliki respon toleransi yang berbeda-beda.  Klon GP3 

memperlihatkan pertumbuhan jumlah daun, jumlah akar, produksi gula akar, 

serapan P daun yang tertinggi dan serapan Al akar terendah  dibandingkan klon 

lainnya.  Klon GP1 menghasilkan panjang akar, persen berat akar vertikal, 

serapan K daun terbaik.  Sedangkan klon F180 menghasilkan volume serapan air 

akar, berat basah akar, berat tanaman, serapan N, Ca dan Mg daun yang tertinggi 

dan morfologi toksisitas Al terendah dibandingkan klon lainnya.  Dengan 

mempertimbangkan keseimbangan pertumbuhan tajuk dan akar dapat dikatakan 

bahwa tingkat toleransi terbaik terhadap cekaman Al dimiliki berturut-turut oleh 

klon GP3, lalu diikuti F180 dan GP1.   

Batas toleransi kejenuhan Al di tanah yang menghasilkan pertumbuhan akar  

yang baik pada klon GP3 dicapai pada kejenuhan Al di tanah  ≤ 70% (pH tanah 

4,1), sedangkan pada klon GP1 dan F180 pada kejenuhan Al di tanah ≤ 30% (pH 

tanah 4,3).  Namun jika dilihat dari sisi optimalisasi pH tanah, ketersediaan hara 
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makro di tanah yang optimal bagi tanaman dan menekan terjadinya pencucian 

basa-basa K, Ca dan Mg di tanah maka kejenuhan Al di tanah  ≤ 40% adalah batas 

toleransi Al yang cukup optimal di tanah untuk pertumbuhan nanas yang baik. 

Kejenuhan Al di tanah sedang (40-50%) akan menghasikan pertumbuhan 

tajuk dan akar yang paling optimal di pertumbuhan awal nanas (0-4 BST), 

terutama pada pertumbuhan jumlah daun, panjang akar dan kadar air akar.  

Penggunaan bahan organik pada tanah-tanah yang mengalami cekaman Al akan 

lebih memperbaiki pertumbuhan akar dibandingkan pertumbuhan tajuk di awal 

pertumbuhan nanas hingga 4 BST dengan menurunkan rasio tajuk akar dan 

meningkatkan jumlah akar dan kadar air akar.  Sedangkan penggunaan kapur 

untuk mengatasi cekaman Al di tanah lebih memperlihatkan perbaikan serapan 

hara daun dan ketersediaan hara di tanah dibandingkan perbaikan pertumbuhan 

tajuk dan akarnya. 

Untuk menghasilkan keseimbangan pertumbuhan tajuk dan akar yang baik 

pada umur awal pertumbuhan nanas (0-4 bulan setelah tanam), optimalisasi 

serapan hara daun, akar dan ketersediaan hara-hara di tanah, maka untuk tanah 

dengan kejenuhan Al rendah  (< 30%) memerlukan pemberian kapur 2 ton/ha dan 

tanpa bahan organik, untuk tanah dengan kejenuhan Al sedang (40-50%) perlu 

pemberian kapur 4 ton/ha dan bahan organik 20 ton/ha atau tanpa kapur dan 

bahan organik 40 ton/ha, sedangkan untuk tanah dengan kejenuhan Al tinggi 

(>70%) membutuhkan pemberian kapur 2 ton/ha dan bahan organik 60 ton/ha. 
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5.2 Saran 

 

Dari hasil penelitian ini ada beberapa saran yang dapat dilakukan di masa 

mendatang untuk mencari cara-cara terbaik mengendalikan toksisitas Al di tanah 

Ultisol, yaitu : 

1. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk mendapatkan dosis kapur dan 

bahan organik yang lebih ekonomis hingga umur panen tanaman nanas untuk 

mendapatkan hasil yang lengkap terhadap pertumbuhan tajuk, akar, serapan 

hara daun dan ketersediaan hara-hara di tanah. 

2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap waktu pemberian kapur yang lebih tepat 

dalam kisaran 0 hingga 4 bulan sebelum tanam agar efek pengapuran terhadap 

perbaikan media tumbuh nanas dapat segera berdampak di pertumbuhan awal 

nanas.   

 


