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RINGKASAN 

RESPONS PERTUMBUHAN TANAMAN PULAI RAWA (ALSTONIA  

PNEUMATOPHORA BACKER) TERHADAP PEMBERIAN ABU BOILER  

PADA LAHAN GAMBUT BEKAS TERBAKAR (Skripsi oleh Nurhasanah di 

bawah Bimbingan Ir. Itang Ahmad Mahbub, M.P dan Suci Ratna Puri, S.P.,M.Si). 

Pulai rawa (Alstonia pneumatophora Backer) merupakan tumbuhan yang tumbuh 

pada hutan hujan tropika, hutan sekunder bahkan pada tempat-tempat terbuka 

berat seperti daerah kurang terpelihara. Pulai rawa dapat hidup pada tanah yang 

terdiri dari tanah organik dengan ketebalan gambut 50 -100 cm dan pH >4 

(Daryono, 2009). Pulai  rawa termasuk dalam kelas kuat IV penggunannya untuk 

tujuan non struktural, kayunya cocok untuk pembuatan boneka, papan gambar, 

figura, industri korek api, peti mati, dan pengganti sumbat gabus. Tanah gambut 

umumnya memiliki kesuburan yang rendah, ditandai dengan pH rendah (masam), 

ketersediaan sejumlah unsur hara makro (K, Ca, Mg, P) dan mikro (Cu, Zn, Mn, 

dan Bo) yang rendah, mengandung asam-asam organik yang beracun, serta 

memiliki Kapasitas Tukar Kation (KTK) yang tinggi tetapi Kejenuhan Basa (KB) 

rendah. Salah satu upaya untuk memperbaiki status kesuburan tanah gambut 

adalah dengan penambahan abu boiler. Kandungan unsur hara dalam abu boiler 

adalah N 0,74%, P2O5 0,84%, K2O 2,07%, Mg 0,62%. Menurut Arianci et all., 

(2013), Selain itu juga mengandung unsur hara mikro yaitu Fe 1.200 ppm, Mn 

100 ppm, Zn 400 ppm, dan Cu 100 ppm, abu boiler juga dapat meningkatkan 

unsur hara P, K, Ca, dan Mg serta meningkatkan unsur hara N pada tanaman. 

Wahid (2009) menyatakan bahwa kandungan abu P 2,67%, K 3,89%, Mg 1,89%, 

Ca 38,06%, dan mengandung senyawa asam basa yang tinggi, serta dapat 

memperbaiki pH tanah masam dan juga meningkatkan ketersediaan unsur hara 

pada tanah (Pahan, 2006). 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis respons dari pertumbuhan 

tanaman pulai rawa (Alstonia pneumatophora Backer) terhadap pemberian 

berbagai dosis dan untuk mendapatkan dosis yang terbaik. Penelitian ini 

menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan faktor tunggal yang 

terdiri dari 5 taraf yaitu 0 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, dan 4 kg, masing-masing perlakuan 

terdapat 5 kelompok sehingga didapatkan 25 petak percobaan. Satu petak 

percobaan terdiri dari 5 tanaman dan diambil 3 tanaman sebagai tanaman sampel 

untuk pengamatan dan dari 3 tanaman sampel diambil 1 tanaman destruktif. 

Jumlah keseluruhan tanaman 125 bibit pulai rawa. Hasil analisis sidik ragam 

dengan uji lanjut Duncan of Variance (DMRT) menunjukkan bahwa perlakuan 

pemberian abu boiler tidak memberikan pengaruh yang nyata pada semua variabel 

yaitu pertambahan tinggi tanaman, pertambahan diameter tanaman, pertambahan 

jumlah daun, berat kering tajuk dan berat kering akar. Pertumbuhan tinggi 

tanaman tertinggi perlakuan a2 dosis sebanyak 2 kg/lubang tanam 3,49 cm, 

pertumbuhan diameter tanaman tertinggi perlakuan a4 dosis sebanyak 4 kg/lubang 

tanam 1,89 mm, pertambahan jumlah daun tertinggi  perlakuan a3 dosis sebanyak 

3 kg/lubang tanam 6,96 helai daun, berat kering tajuk tertinggi perlakuan a1 dosis 

sebanyak 1 kg/lubang tanam 9,62 gram dan berat kering akar tertinggi perlakuan 

a0 tanpa dosis sebanyak 6,84 gram.  


