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ABSTRAK
Silika (Si) merupakan unsur yang dominan terdapat
dalam lapisan tanah, namun unsur ini terdapat dalam
ikatan dengan senyawa lain, sulit larut dan belum siap
diserap oleh tanaman. Sumber Si dalam tanah
umumnya berasal dari batuan mineral dan bahanbahan hayati. Tanaman tebu menyerap unsur Si paling
banyak daripada unsur lainnya, yaitu selama 12 bulan
pertumbuhannya dapat menyerap 400 kg Si/ha.
Potensi defisiensi unsur Si dapat terjadi pada lahanlahan yang ditanami tebu secara terus menerus.
Pemupukan Si terbukti berpengaruh positip terhadap
peningkatan hasil tebu dan gula di beberapa negara
penghasil gula tebu seperti Hawaii, Mauritius, South
Afrika, Puerto Rico, Florida dan Australia. Di Amerika,
pemupukan Si dilaporkan dapat meningkatkan
produksi tebu sebesar 36% dan gula sebesar 50%.
Meskipun bukan unsur hara yang esensial bagi
tanaman tebu, tetapi unsur Si digolongkan sebagai
unsur yang bermanfaat fungsional, yaitu berperan
dalam
pembentukan,
penyimpanan,
dan
mempertahankan kandungan sukrosa, bahkan unsur
ini berfungsi dalam meningkatkan ketahanan tanaman
terhadap hama dan penyakit serta kekeringan. Namun
demikian pemupukan Si di lahan tebu di Indonesia
masih
jarang
dilakukan.
Penelitian
untuk
mengidenfikasi status kandungan Si di lahan tebu
sebagai dasar untuk menentukan strategi pemupukan
Si yang dapat mendorong peningkatan produktivitas
dan rendemen tebu di Indonesia sangat diperlukan.
Kata kunci: Saccharum officinarum L., Si, biotik, abiotik

ABSTRACT
Silicon (Si) is one of the most abundant elements in the
earth’s crust, but it is mostly inert and only slightly
soluble and available to plants. Source of Si in the earth

are minerals and biogenic pools. Sugarcane is known
to absorb more Si than any othermineral nutrient, with
the potential to accumulate up to 400 kg/ha of Si
during 12-month growth period. Due to sugarcane is
planted more than one season in the same soil (ratoon
system cropping), it might cause the soil has low
content of Si. Significant effect of silicon treatment on
both cane and sugar yields, have been reported in
several countries including Hawaii, Mauritius, South
Africa, Puerto Rico, Florida and Australia. In America,
addition of Si fertilizer increased cane yield and sugar
yield 36% and 50% respectively. However, in Indonesia
Si fertilizer application on sugarcane land is still scare.
In Indonesia, research is required with focus on
identification of Si soil status to determine strategy of
Si fertilizing in efforts to increase yield and maintain
the sustainability of sugarcane cropping.
Key words: Saccharum officinarum L, Si, yield, biotic,
abiotic

PENDAHULUAN
Si merupakan unsur yang paling banyak
terdapat di dalam tanah dalam bentuk mineral
alumunium silikat. Mineral tersebut dalam
bentuk padat yang melalui proses pelapukan
diurai menjadi sumber unsure yang tersedia bagi
tanaman, oleh karena itu tanaman yang tumbuh
di atas tanah, akan mengandung unsur Si yang
terdapat dalam hampir semua jaringan dengan
kadar antara 0,1 sampai 10% (Esptein, 1999).
Di dalam tanah, mineral silikat mengalami
proses pelapukan, sehingga Si terdapat dalam
bentuk asam silikat (H4SiO4). Kandungan asam
silikat dalam larutan tanah tersebut bervariasi
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antara 0.1-0.6 mM tergantung kandungan
mineral Si, faktor biotic dan abiotik (Dreese et al.,
1989). Asam silikat tersebut merupakan
komponen utama dalam larutan tanah yang
berhubungan dengan akar tanaman, sehingga
dapat langsung diserap oleh tanaman.
Kemampuan tanaman dalam mengakumulasi Si dalam jaringannya berbeda-beda (Ma et al.,
2006). Beberapa peneliti berusaha mengelompokkan tanaman berdasarkan kemampuannya dalam
mengakumulasi Si. Awalnya, Jones and
Handreck (1967) membedakan tanaman dalam
tiga kelompok berdasarkan kandungan Si dalam
jaringan tanaman. Berat kering tanaman dikotil
mengandung Si sebesar 0.1%, sedangkan
tanaman yang tergolong pada keluarga rumputrumputan yang tumbuh di lahan kering
mengandung 1%, dan tanaman keluarga rumput
yang tumbuh pada lahan basah (seperti padi)
berkadar Si sampai lebih dari 5%. Takahashi dan
Miyake (1977) secara lebih sederhana mengelompokkan tanaman dalam dua kategori berdasarkan kadar Si dalam berat kering daun, yaitu
tanaman akumulator Si dan non akumulator Si.
Tanaman akumulator Si mempunyai kadar Si
dalam jaringan daunnya lebih dari 1%,
sedangkan rata-rata kadar Si daun pada tanaman

yang tergolong non akumulator Si hanya sebesar
0.25%.
Tanaman tebu (Saccharum officinarumL.)
tergolong tanaman akumulator Si, yang
mengumpulkan unsur Si dalam bentuk silika gel
(SiO2.nH2O) dan disimpan dalam jaringan
tanaman tertentu, seperti batang dan daun
(Meyer and Keeping, 2000). Kadar Si dalam tebu
tersebut terkait dengan hasil tebu dan rendemen,
.serta ketahanannya terhadap hama dan
penyakit. Tulisan ini menguraikan tentang
peranan penting unsur Si bagi tanaman tebu,
diawali dengan keberadaan Si di dalam tanah,
dilanjutkan dengan esensi unsur Si bagi tanaman
tebuxdi berbagai Negara dan pemanfaatannya.
Status Unsur Si dalam tanah
Di dalam tanah, unsur Si terdapat dalam
jumlah yang besar yaitu mencapai 28,8% dari
berat tanah dan terbanyak kedua setelah N
(Wedepohl, 1995). UnsurSi ditemukan terkandung pada lebihdari 370 batuan mineral (Sommer
et al., 2006). Unsur ini merupakan unsure utama
dari bahan induk tanah, sehingga Si dapat
ditemukan di hampir semua jenis tanah. Namun
demikian sebagian besar Si terikat dalam tanah
dan hanya sebagian kecil yang terlarut dan

Gambar 1. Sumber, transformasi dan aliran unsur Si di dalam tanah (Sommer et al., 2006)
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tersedia bagi tanaman (Meyer dan Keeping,
2000).
Distribusi Si di dalam tanah dipengaruhi
oleh bahan induk, iklim, vegetasi, tekstur,
pedogenesis dan intensitas proses pelapukan
tanah (Hallmark et al., 1982). Kandungan Si total
di dalam tanah diperkirakan mencapai 330.000
mg SiO2/kg (Bowen, 1966).
Sumber Si di dalam tanah dikelompokkan
menjadidua, yaitu dari batuan mineral dan bahan
biologi (Sommer et al., 2006).
Sumber,
transformasi dan aliran Si di dalam tanah
didiskripsikan pada Gambar 1.
Si dari sumber bahan mineral terdiri dari
tiga bentuk, yaitu: (1) Mineral primer dari bahan
induk tanah, (2) Mineral sekunder (bentuk
kristal)
yang
berkembang
dari
proses
pembentukan tanah (terutama mineral liat), dan
(3) Mineral mikro sekunder (kwarsa, opal CT,
kalsedon) dan bentuk mineral sederhana (alofen,
imogolit, opal A) yang berasal dari proses
pembentukan tanah (Monger dan Kelly, 2002).
Sumber Si dari bahan organik dapat berasal dari
fitogen, mikrobia dan protozoa. Di dalam tanah,
peranan mikroorganisme dalam transformasi Si
melalui proses dekomposisi seresah tanamandan
pelarutan mineral secara aktif (contohnya oleh
hifa jamur).
Aliran unsur Si di dalam tanah melalui
media air dalam bentuk larutan tanah (Sommer et
al., 2006). Di dalam larutan tanah tersebut, Si
terdapat dalam senyawa asam silikat (H4SiO4),
yaitu dalam bentuk asam mono silikat. Pada
kondisi pH tanah tinggi, asam mono silikat akan
membentuk senyawa polimer yang terdiri dari
dua atau lebih unsur Si yang terikat dlam
beberapa bentuk, seperti rantai, cabang atau
kelompok spiral (Dietzel, 2000).
Konsentrasi Si dalam larutan tanah
bevariasi, tergantung pada tingkat kelarutan
senyawa Si primer dan sekunder di dalam tanah.
Kelarutan senyawa tersebut dipengaruhi oleh
suhu, ukuran partikel, komposisi kimia, dan
keberadaan lapisan permukaan yang terputus
(Drees et al., 1989), contohnya mineral kwarsa
mempunyai tingkat kelarutan 36–250 µmol/l
dalam air tergantung ukuran partikel dan suhu
(Dove, 1995), karena pada butiran kwarsa
terdapat lapisan penutup dari bahan organik dan

Fe oksida,maka kelarutan kwarsa menjadi lebih
rendah (Sommer et al., 2006). Sebaliknya, silika
amorf sintentis diketahui mempunyai kelarutan
yang tinggi, yaitu 1800–2100 µmol/l (Dreeset al.,
1989).
Di Indonesia, kandungan Si tersedia di
dalam tanah tertinggi di antara negara-negara
Asia (Kawaguchi and Kyuma, 1977). Namun
demikian Darmawan et al. (2006) melaporkan
bahwa ketersediaan unsur Si di tanah sawah
pulau Jawa mengalami penurunan sebesar 1120% selama tiga dekade. Penurunan ini terjadi
akibat penanaman padi yang terus menerus
sebanyak 2 sampai 3 kali setiap tahun. Oleh
karena tanaman padi tergolong sebagai tanaman
yang banyak menyerap unsur Si, penanaman
yang terus menerus pada lahan yang sama akan
menyebabkan terkurasnya unsur Si di dalam
tanah.
Lahan-lahan sawah yang berlokasi di
dataran rendah umumnya mengandung Si lebih
sedikit daripada yang terletak di dataran tinggi.
Hal ini disebabkan karena unsur Si pada lahan
sawah dataran tinggi berasal dari abu vulkanik
sedangkan pada sawah dataran rendah berasal
dari bahan endapan sungai. Oleh karena itu
Husnain et al., (2008) melaporkan bahwa lahan
sawah yang berlokasi di daerah aliran Sungai
Citarum Jawa Barat, mengandung unsur Si lebih
rendah daripada sawah yang berada di daerah
aliran Sungai Kaligarang yang berkembang dari
abu vulkanik. Selain itu budidaya yang
dilakukan pada lahan yang sama secara terus
menerus dengan tanaman jenis akumulator Si
(seperti padi dan tebu) berpeluang menyebabkan
menurunkan kadar Si. Menurut Bollich dan
Matichenkov (2002) bahwa lahan sawah untuk
budidaya padi atau tebu bila berkadar Si kurang
dari 300 mg SiO2/kg digolongkan sebagai lahan
yang defisien Si, dan yang berkadar kurang dari
600 mg SiO2/kg termasuk lahan yang berkadar Si
rendah.

PERANAN Si PADA TANAMAN TEBU
Peranan menguntungkan pemupukan Si
terhadap peningkatan hasil tebu, ketahanan
terhadap cekaman biotik (seperti serangan hama
dan penyakit) dan cekaman abiotik (misalnya
cekaman kekeringan dan salinitas) dilaporkan
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Tabel 1. Pengaruh pemupukan silika terhadap hasil tebu selama enam tahun

Perlakuan

Hasil Tebu 1
1968

Tanpa Si
7,1 ton CaSiO3
14,2 ton CaSiO3

40
63,5
68,5

Rata
rata

Hasil Tebu Keprasan
1969

1970

78,4
92,2
96,2

53,8
62,1
64,5

1971
Ton/ha
71,1
83,9
90,5

1972

1973

61,1
72,8
76,8

55,2
68,5
72,0

59,9
73,8
78,1

Sumber: Ross et al. 1974

oleh beberapa peneliti. Pada umumnya mereka
menyimpulkan bahwa peningkatan pupuk Si
akan meningkatkan kandungan Si dalam jaringan
tanaman, yang seterusnya berakibat pada
peningkatan hasil dan rendemen tebu.
Peningkatan Hasil
Penelitian tentang efektivitas pemupukan Si
pada tanaman tebu banyak dilakukan di negaranegara Australia, Afrika Selatan, Brazil, Taiwan,
India, Mauritius, Puerto Rico, Amerika Serikat
(Meyer dan Keeping, 2000). Bahkan pemupukan
Si sudah direkomendasikan dalam budidaya tebu
di Hawai dan Florida. Pengaruh pemberian
pupuk kalsium silikat selama 6 tahun (mulai tebu
tanam awal sampai tebu kreprasan (ratoon cane)
dilaporkan secara konsisten dapat meningkatkan
hasil tebu (Tabel 1).
Dari Tabel 1 diketahui bahwa pemupukan
Si sebanyak 14,2 ton CaSiO3 per hektar
meningkatkan rata-rata hasil tebu sebesar 30 %,
yaitu dari rata-rata produksi 59,9 menjadi 78,1
ton/ha. Peningkatan hasil tebu tertinggi terjadi
pada pemupukan Si pada hasil tanam tebu awal
(plant cane), yaitu mencapai 71% (dari 40 menjadi
68,5 ton/ha), kemudian terjadi penurunan
terhadap peningkatan hasil tebu dengan
pemupukan 14,2 ton CaSiO3 sebesar 30% pada
hasil tebu tanaman keprasan.
Penurunan
tersebut dapat terjadi sebagai akibat diserapnya
unsur Si oleh tanaman tebu dalam jumlah yang
tinggi dan serapan tersebut semakin meningkat
pada tanaman tebu keprasan daripada serapan
tanaman tebu awal. de Camargo et al. (2011)
dengan penelitian potnya membuktikan bahwa
dengan semakin meningkatnya dosis pupuk Si
maka serapan Si oleh tanaman tebu juga
meningkat dan serapan pada tanaman keprasan
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lebih besar daripada tanaman tebu awal (Tabel
2). Hal ini menunjukkan bahwa penambahan
pupuk Si perlu dilakukan setiap tahun pada
tanaman tebu keprasan.
Tabel 2. Serapan unsur Si pada tanaman tebu
tanam awal dan keprasan akibat
peningkatan pupuk Si
Dosis
pupuk Si
g/pot
0
9.25
18.50
27.75

Serapan Si (g)
Tebu
tanam
awal
3.2
3.4
3.4
4.1

Tebu
keprasan 1

Tebu
keprasan 2

6.6
6.9
6.6
6.9

5.9
7.9
10.1
12.8

Sumber de Camargo et al. (2011)
Tanaman tebu tergolong keluargagramineae,
yang mengakumulasi unsur Si dalam bentuk
silika gel (SiO2.nH2O) dan disimpan dalam
jaringan tanaman tertentu, seperti batang dan
daun (Meyer dan Keeping, 2000). Selain unsur K,
Si merupakan unsur utama dari abu dalam cairan
tebu, dan merupakan penyusun utama dinding
batang dan daun tebu.
Tebu menyerap unsur Si dari dalam tanah
lebih banyak daripada unsur hara lainnya.Dalam
analisis kimia menunjukkan bahwa selama 12
bulan masa pertumbuhan tebu di Puerto Rico,
bagian atas tanaman mengandung 379 kg Si/ha,
lebih tinggi daripada kandungan unsur N dan K,
yang masing-masing sebesar 140 kg N/ha dan 362
kg K/ha.
Silicon (Si) diketahui sebagai unsur yang
bermanfaat bagi tanaman tebu (Matichencov and
Calvert, 2002). Unsur ini berperan dalam
pembentukan, penyimpanan dan memper-
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tahankan kandungan sukrosa dalam tebu. Oleh
karena itu meskipun bukan sebagai unsur hara
yang esensial bagi tanaman tebu, unsur Si
digolongkan sebagai unsur yang bermanfaat
fungsional bagi tebu (Meyer and Keeping, 2000).
Respon peningkatan hasil pada pemupukan Si
pada umumnya dikaitkan dengan beberapa
mekanisme, yaitu (1) Meningkatkan serapan
unsur P, (2) Meningkatkan ketahanan tanaman
terhadapa cekaman biotik (hama dan penyakit)
dan abiotik (keracunan Al, Mn, dan Fe), dan (3)
Memperbaiki pertumbuhan batang dan daun,
serta (4) Meningkatkan ketersediaan air bagi
pertumbuhan tanaman. Peningkatan hasil dan
dan rendemen tebu dengan pemupukan Si telah
dilaporkan di beberapa negara, seperti di Brazil
(de Camargo et al., 2011), di Afrika Selatan dan di
Amerika (Matichenkov et al., 2002).Namun
demikian informasi tentang penelitian Si
terhadap tanaman tebu di Indonesia masih
sangat terbatas.
Produktivitas tebu di Indonesia mengalami
penurunan.Pada tahun 1971, produktivitas tebu
pernah mencapai tertinggi, yaitu sebesar 8,3 ton
gula hablur/ha. Namun demikian pada tahun
2009 terjadi penurunansekitar 23%, menjadi 6,4
ton/ha (Pusat Data dan Informasi Pertanian.
2010). Kemungkinan penurunan produktivitas
tersebut antara lain disebabkan menurunnya
kandungan Si dalam tanah (Husnain et al., 2008).
Akibat lainnya adalah serapan Si oleh tanaman
tebu berkurang, sehingga peran Si dalam
meningkatkan ketahanan tebu terhadap serangan
hama dan penyakit juga menurun.
Strategi peningkatan produksi dan rendemen
tebu di Indonesia dapat dilakukan dengan
meningkatkan kandungan unsur hara Si dalam
tanah melalui pemupukan, seperti dilakukan di
beberapa negara produsen tebu. Di Afrika
Selatan, Keeping et al. (2011) melaporkan bahwa
pemupukan Si dapat meningkatkan hasil dan
rendemen tebu serta ketahanannya terhadap
hama penggerak batang Eldana saccharina Walker
(Lepidoptera, Pyralidae). Di Amerika, pemupukan
Si dilaporkan dapat meningkatkan produksi tebu
sebesar 39% dan produksi gula sebesar 50%
(Anderson et al., 1991), yang terkait dengan
meningkatnya serapan unsur hara P. Di Brazil,
de Camargo et al. (2010) melaporkan bahwa

peningkatan dosis pupuk Si sampai 103 kg Si/ha
dapat meningkatkan produksi tebu yang diikuti
dengan meningkatnya kandungan Si dalam
jaringan tanaman. Oleh karena itu dapat
disimplkan bahwa pemupukan Si meningkatkan
hasil tanaman akumulator Si, seperti tebu dan
padi. Namun demikian pengaruh pupuk Si pada
tanaman tebu sepertinya juga dipengaruhi oleh
tekstur tanah. Pada tanah-tanah yang bertektur
ringan, pemupukan Si lebih berpengaruh
daripada tanah-tanah berat. Tubana et al. (2012)
melaporkan bahwa penambahan unsur Si melalui
pupuk CaSiO3 sebanyak 4,94 ton/ha dapat
meningkatkan produksi tebu dan produksi gula,
masing-masing sebesar 12,36 ton/ha dan 1,45 ton
pada tanah lempung berdebu. Namun demikian
pemberian pupuk tersebut pada tanah liat tidak
berpengaruh terhadap peningkatan produksi
tebu dan gula.
Unsur Si juga mempunyai peranan dalam
meningkatkan ketahanan tanaman terhadap
kekeringan. Liang (2008) menjelaskan beberapa
mekanisme peran Si dalam membantu tanaman
dalam menghadapi kekeringan adalah: (1)
Memperkuat pertumbuhan tanaman melalui
peningkatan fotosintesa dan aktivitas akar, (2)
Meningkatkan
tekanan
osmosis
dengan
menurunkan laju transpirasi, (3) Merangsang
aktivitas ketahanan antioksidan dan mengurangi
peroksidasi lipid, dan (4) Memperbaiki plasma
membran.
Peningkatan Ketahanan Terhadap Cekaman
Lingkungan
Selama masa pertumbuhannya di lapang,
tanaman tebu mengalami gangguan cekaman
lingkungan, baik berupa gangguan dari
organisme pengganggu tanaman (biotik) maupun
berupa ganggan lingkungan seperti kekeringan
dan salinitas
(abiotik),
yang
semuanya
berpengaruh terhadap penurunan produksi dan
rendemen tebu. Dilaporkan oleh beberapa
peneliti bahwa unsur Si mempunyai peranan
yang dapat meningkatkan ketahanan beberapa
tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik
(Meyer and Keeping, 2006; Kvedaras and
Keeping, 2007; Shi et al., 2013).
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Ketahanan terhadap Cekaman Biotik
Cekaman biotik pada tnaman tebu yang
berupa serangan hama dan penyakit pada
pertanaman tebu dapat menurunkan produksi
dan rendemen tebu antara 10-50% (P3GI, 2008).
Kerentanan tanaman tebu terhadap serangan
hama dan penyakit ini antara lain disebabkan
oleh rendahnya kandungan Si pada jaringan
tanaman tebu, terutama dalam batang dan daun
(Kvedaras and Keeping, 2007). Oleh karena itu
peningkatan kandungan Si dalam jaringan
tanaman tebu diharapkan dapat meningkatkan
ketahanan tebu terhadap serangan hama dan
penyakit.
Salah satu hama utama tanaman tebu adalah
penggerek batang Eldana saccharina Walker
(Lepidoptera: Pyralidae). Hama ini menyerang
tebu dengan cara melubangi batang tebu,
sehingga menyebabkan juga infeksi serangan
jamur. Kvedaras et al. (2005) melaporkan bahwa
varietas tebu yang rentan terhadap Eldana
saccharina
dapat diminimalkan kerusakan
serangannya dengan pemberian 10 ton kalsium
silikat per hektar, sehingga dapat meningkatkan
hasil gula. Hama uatama lainnya yang
menyerang tebua adalah penggerek pucuk,
belalang coklat, belalang hijau yang menyerang
daun dan kutu daun (Gambar 1).

hasil lebih dari 50% (Hoy dan Hollier, 2009).
Serangan penyakit ini ditandai dengan bercakbercak coklat di permukaan daun (Gambar 2).
Dengan penelitian pemupukan Si yang dilakukan
di Brazil selama 3 tahun, de Camargo et al. (2013)
melaporkan bahwa peningkatan dosis pupuk Si
dapat menekan serangan penyakit karat baik
pada pertanaman tebu pertama (plant cane)
maupun pada pertanaman tebu keprasan (ratoon
cane).
Penekanan serangan penyakit karat
tersebut terkait dengan semakin meningkatnya
kadar Si di daun dan di tanah.

Gambar 2. Gejala serangan penyakit karat pada
daun tebu
Mekanisme
ketahanan
tanaman
tebu
terhadap serangan hama dan penyakit melalui
proses proteksi dari unsur Si yang terakumulasi
di dalam jaringan epidermis. Awalnya senyawa
polimer Si mengisi kisi-kisi koloid selulose yang
merupakan bagian dinding sel penyusun
jaringan membran selulose, kemudian akumulasi
Si akan membentuk lapisan dinding sel yang
kuat sehingga berperan sebagai pelindung
mekanis dari serangan hama dan infeksi penyakit
(Takahashi dan Miyake, 1977).
Ketahanan terhadap Cekaman Abiotik

Gambar 1. Kutu yang menyerang daun tebu
Unsur Si juga dilaporkan dapat mengurangi
terjadinya serangan penyakit karat yang
disebabkan jamur Puccinia melanocephala H. & P.
Sydow. Penyakit ini dianggap sebagai penyakit
yang paling berbahaya bagi tanaman tebu karena
sebarannya yang luas dan dapat mengurangi
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Beberapa
peneliti
melaporkan bahwa
peranan Si juga dapat meningkatkan ketahanan
tanaman daripada cekaman abiotik, seperti
kekeringan (Ma, 2004; Hattori et. al., 2007) dan
salinitas (Romero-Aranda et al., 2006; MateosNaranjo et al., 2013). Pada tanaman sorgum yang
ditumbuhkan pada kondisi kering, pemberian Si
dapat
meningkatkan
pertumbuhan
akar,
fotosintesa dan kondukstivitas stomata sebagai
akibat daripada lebih tingginya efisiensi
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penggunaan air daripada tanaman sorgum yang
tumbuh pada media kering tanpa pemberian Si
(Hattori et al., 2005).
Asraf et al. (2010) melaporkan bahwa
tanaman tebu yang ditumbuhkan pada media
hidroponik berkadar garam 100 mmol/l NaCl dan
diberi larutan Si sebanyak 2 mmol/l mempunyai
pertumbuhan yang lebih baik daripada
pertumbuhan tanaman tebu yang tumbuhan
pada media berkadar garam tinggi tanpa
mengandung Si. Demikian juga halnya dengan
Mateos-Naranjo et al. (2013) yang melaporkan
bahwa pemberian larutan silika sebanyak 500 µM
pada tanaman rumput Spartina densiflora yang
ditumbuhkan pada
media
tanam
yang
konsentrasi garamnya tinggi dapat meningkatkan fotosintesa dan efisiensi penggunaan air,
sehingga pertumbuhannya juga lebih tinggi
dibanding tanaman yang tidak diberi larutan
silika. Mekanisme peningkatan ketahanan
rumput terhadap kadar garam tinggi tersebut
terjadi karena unsur Si dapat menekan serapan
Na dan meningkatkan konduktivitas stomata
serta kandungan Ca dan Mg dalam jaringan daun
(Mateos-Naranjo et al., 2013). Penekanan serapan
unsur Na oleh unsur Si tersebut tejadi karena
terjadinya penumpukan unsur Si pada dinding
sel daun (Matoh, 1986).
Peluang Pemupukan Si pada Tanaman Tebu di
Indonesia
Di Indonesia, pemberian pupuk Si untuk
budidaya tebu masih belum menjadi bagian
rekomendasi pemupukan. Mengingat unsur Si
diserap tanaman tebu dalam jumlah besar dan
petani tebu masih banyak yang memelihara tebu
keprasan sampai kurun waktu 12 tahun atau
lebih, maka pemberian pupuk Si pada lahan tebu
penting untuk dilakukan.
Pemupukan Si
tersebut diharapkan dapat meningkatkan
produksi dan rendemen tebu mengingat peranan
Si dalam meningkatkan ketahanan tanaan
terhadap serangan hama dan penyakit.
Selain itu pemupukan Si penting dilakukan
pada sentra-sentra pengembangan tebu pada
lahan-lahan marginal, seperti pada lahan kering
dan lahan yang berkadar garam tinggi. Saat ini
Indonesia masih membutuhkan pengembangan
lahan tebu seluas 420.000 ha (Hakim, 2010), yang

sebagian di antaranya merupakan lahan kering
dan lahan salin. Namun demikian informasi
tentang efektivitas pemupukan Si pada lahan
tebu marginal masih terbatas. Diperlukan
penelitian yang terkait dengan peranan unsur Si
untuk mendukung produksi tinggi dan
kebelanjutan usahatani tebu yang difokuskan
untuk memetakan status kadar Si pada lahanlahan pertanaman tebu.

KESIMPULAN
Unsur Si merupakan unsur yang
bermanfaat bagi tanaman tebu karena perannya
dalam proses pembentukan, penyimpanan dan
mempertahankan kandungan sukrosa. Unsur ini
diserap dalam jumlah yang lebih banyak oleh
tanaman tebu daripada unsur hara lainnya,
sehingga bagian atas tanaman mengandung 379
kg Si/ha, lebih tinggi daripada kandungan unsur
N dan K, yang masing-masing sebesar 140 kg
N/ha dan 362 kg K/ha. Peningkatan dosis pupuk
Si dapat meningkatkan poduksi gula sejak tebu
tanam awal (plant cane) sampai tanaman keprasan
(ratoon plant) dan ketahanannya terhadap ckaman
biotic (hama dan penyakit) dan abiotik
(kekeringan dan salinitas). Di negara-negara
produsen tebu, pemupukan Si sudah menjadi
rekomendasi dalam teknik budidaya.
Di
Indonesia pemupukan Si masih jarang dilakukan.
Penelitian
yang
difokuskan
untuk
mengidentifikasi kadar Si tanah di sentra-sentra
tebu perlu dilakukan.
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