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Abstract 

 A series of experiments were carried out to determine the effect of elemental 
sulphur, gypsum and ammonium sulphate fertilizers application on the uptake of S in rice. 
The experiments were conducted in the field and greenhouse. The first objective was to test 
the hypothesis that the uptake of sulphur in rice plant was affected by the source and rate 
of sulphur fertilizer applied. The second, was to introduce the modified Cate and Nelson 
method in determining critical levels of S in plants. The rates of sulphur applied were 0, 
10, 20, 40 and 80 kg S/ha (field experiment) and 0, 5, 10. 20 and 40 ppm S (pot 
experiment). Three sources of S were tested, namely elemental sulphur, gypsum and 
ammonium sulphate. The experimental design used for both experiments was randomized 
block, where each treatment was replicated three times. Sulphur uptake was significantly 
increased in straw and grain with increasing rate of sulphur fertilizers application. 
Maximum S uptake in grain with the application of elemental sulphur, gypsum, and 
ammonium sulphate were; 13.9, 16.8 and 17.8 kg S/ha respectively. A relatively new 
graphical method using data of yields and chemical composition of straw in the 
interpretation of result of fertilizer experiment was introduced. This method produced 
three curves, i.e. curves show the relationships between yield total – uptake, total uptake – 
fertilizer rate, and fertilizer rate – yield. The modified Cate and Nelson method to 
determine critical level of S in straw produced two points of critical levels; the first point 
showed the lowest and the second point, or the modified method, showed the highest 
critical levels. These critical levels ranges between 0.102-0.188, and create three areas of 
response of the rice plants to added fertilizers. 
 
 

Pendahuluan 

 Pentingnya belerang sebagai unsur hara telah disadari sejak lebih dari satu abad 

yang lampau; menurut Evans (1975) pada zaman Von Liebig sudah dikeatahui adanya 

hubungan yang erat antara nitrogen dan belerang dalam tanaman. Secara biologi belerang 

adalah penting, baik bagi pertumbuhan maupun metabolisme tanaman. Asam amino sistin 

maupun sistein, dan metionin mengandung belerang dan penting untuk pembentukan, 

struktur, dan fungsi protein (Anderson, 1975; Blair et al., 1979). 
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 Belerang juga berperan dalam ensim tanaman, dan reaksi oksidasi-reduksi. 

Menurut Anderson (1975), protein sel memenuhi reaksi oksidasi-reduksi. Menurut 

Anderson (1975), protein sel memenuhi dua fungsi utama bagi kehidupan, yakni (a) ensim 

mengkatalisis reaksi biosintetik dan katabolik yang diperlukan untuk melangsungkan 

pertumbuhan dan pengembangan sel-sel organisme, serta (b) protein struktural merupakan 

penyusunan berbagai membran. Ismunadji dan Zulkarnain (1977) menemukan bahwa 

tanaman padi yang ditanam pada tanah kahat belerang, hasil gabah yang diperoleh dari 

tanaman yang dipupuk ZA lebih banyak mengandung metionin daripada tanaman yang 

dipupuk urea. Ini berarti bahwa pemupukan belerang dapat mengatur atau memperbaiki 

susunan asam-asam amino di dalam beras, sehingga secara langsung meningkatkan mutu 

beras. 

 Selain akibatnya terhadap mutu gabah atau beras, kekahatan belerang akan tampak 

pada pertumbuhan dan hasil tanaman. Gejala-gejala yang diperlihatkan tanaman yang 

mengalami kekahatan belerang telah banyak dibahas oleh para pakar antara lain Yoshida 

(1975), Wang (1976), Yoshida dan Chaudhry (1972), Mamaril et al., (1976), Momuat et al, 

(1983), Blair et al., (1979) dan Mamaril dan Momuat (1979). Menurut Momuat (1985), 

tanaman padi sawah yang kahat belerang memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan 

ciri kahat unsur lainnya, khususnya nitrogen. Oleh karena itu gejala visual kekahatan S 

dapat dijadikan salah satu cara sidik cepat untuk mengatasi kahat belerang. 

 Pengaruh kahat belerang terhadap hasil jerami maupun gabah telah banyak 

dilaporkan. Di Sulawesi Selatan, pemberian pupuk belerang pada tanaman padi yang 

mengalami kekahatan dapat meningkatkan hasil gabah dari 10-279% dengan rata-rata 42% 

(Mamaril dan Momuat, 1979). Bobot jerami dan akar juga meningkat sangat nyata akibat 

pemberian pupuk belerang (Momuat, 1985), demikian pula nisbah gabah : jerami. 

 Melihat peranan belerang terhadap tanaman padi yang demikian besar itu, para 

peneliti terdorong untuk meneliti pola serapan belerang baik di dalam jerami dan gabah 

maupun di seluruh tanaman. Faktor-faktor yang diduga turut menentukan ialah sumber 

pupuk belerang dan takarannya. Dalam makalah ini diperkenalkan suatu cara penilaian 

hasil percobaan pemupukkan yang walaupun telah lama diusulkan tapi sampai sekarang 

belum banyak dipakai. Cara ini juga memanfaatkan data hasil analisis susunan kimia 

komponen-komponen hasil, namun berbeda dengan cara yang lazim, yakni adanya tiga 

kurva hubungan yang memungkinkan analisis penuh terhadap setiap hasil percobaan 

pemupukan. Selain itu, nilai kritis S di dalam jaringan tanaman juga penting sebagai salah 
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satu kriteria untuk menentukan kekahatan belerang. Banyak cara yang tersedia untuk 

maksud ini akan tetapi cara yang disarankan Cate dan Nelson (dalam Nelson dan 

Anderson, 1977) dipilih para peneliti karena beberapa alasan yang akan dijelaskan dalam 

bagian lain tulisan ini. Suatu modifikasi terhadap cara Cate dan Nelson ini diusulkan para 

peneliti agar diperoleh keuntungan ganda dalam penilaian kekahatan suatu unsur hara. 

 
Bahan dan Metode 

Percobaan di Lapangan 

 Tiga sumber belerang yang diteliti terdiri dari tepung belerang, gips, dan amonium 

sulfat (ZA) masing-masing dengan lima takaran yaitu, 0, 10, 20, 40 dan 80 kg S/ha. 

Dengan demikian terdapat 13 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang tiga kali. 

Rancangan percobaan ialah rancangan acak kelompok. Ukuran petak percobaan ialah 3 m 

× 7 m. Semua perlakuan diberi pupuk nitrogen dan fosfor sebagai pupuk dasar dengan 

memperhitungkan jumlah nitrogan yang terkandung dalam pupuk ZA dari tiap-tiap 

perlakuan yang sumber belerangnya dari ZA. Jumlah nitrogen yang diberikan ialah 120 kg 

N/ha dalam bentuk urea dan/atau ZA untuk semua petakan termasuk kontrol. Takaran 

pupuk fosfor ialah 45 kg P2O5/ha berasal dari TSP. 

 Tanah dibajak tiga kali kemudian diikuti dengan penyisiran hingga petak percobaan 

siap ditanami. Jerami padi yang berasal dari pertanaman sebelumnya tidak dibenamkan ke 

dalam tanah melainkan dibuang ke luar dari petak percobaan. Pembuatan petak-petak 

percobaan dimulai segera setelah tanah selesai diolah. 

 Sebagai tanaman penguji digunakan PB30 yakni kultivar padi yang telah diketahui 

rentan kekahatan belerang. Benih disemaikan pada persemaian yang dibuat pada tanah 

kahat belerang dekat petak percobaan. Pesemaian tidak diberikan perlindungan terhadap 

serangan hama dan penyakit. Bibit dipindahkan pada umur 21 hari sesudah berkecambah 

dan ditanam dengan jarak 20 × 20 cm, tiga tanaman tiap rumpun. 

 Pemupukan dasar N, P, dan S dilakukan sesaat sebelum menanam. Jumlah pupuk 

nitrogen yang diberikan sebagai pupuk dasar ialah 70 kg N, sedangkan sisanya 50 kg N 

diberikan pada fase primordia bunga. Seluruh takaran pupuk P juga diberikan sebagai 

pupuk dasar demikian pula seluruh takaran belerang. Pupuk urea, TSP, ZA, gips, dan 

tepung belerang disebarkan secara merata pada masing-masing petak yang bersangkutan 

kemudian dibenamkan ke dalam lumpur. 
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 Pemeliharaan dipertanaman terutama meliputi pemberantasan hama dan penyakit, 

penyulaman tanaman yang mati, penyiangan, perbaikan galangan-galangan, pengaturan air 

genangan dan sebagainya dilakukan menurut cara-cara yang lazim. 

 Hasil gabah (k.a. 14%) dan jerami kering oven dijadikan patokan untuk 

perhitungan serapan belerang jerami dan gabah. Penetapan kadar belerang gabah dan 

jerami dari tiap peerlakuan dijadikan kriteria untuk menentukan nilai-nilai kritis S. Contoh 

jerami untuk analisis belerang diambil saat panen. 

 
Percobaan di Rumah Kaca 

 Penelitian ini merupakan duplikat penelitian yang dilaksanakan di lapangan dengan 

tujuan untuk menetapkan hasil-hasil pengamatan yang diperoleh dari percobaan lapangan 

tersebut. Dengan penelitian pot di dalam rumah kaca diharapkan dapat dihindarkan 

pengaruh lingkungan yang sukar dikontrol. 

 Tanah yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari petakan sawah percobaan 

lapangan. Pengambilan contoh tanah dilakukan sesaat sebelum petakan sawah diolah. 

Ketiga sumber belerang yang diteliti pada penelitian lapangan juga dipakai dalam                        

penelitian rumah kaca ini dengnan takaran 0, 10, 20, dan 40 ppm S bagi masing-masing 

sumber belerang. Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok. Setiap perlakuan 

diulang tiga kali. 

 Untuk menghindari terjadinya perubahan ketersediaan S dalam tanah, contoh tanah 

diambil dari lapangan tidak melalui proses pengeringan sebagaimana biasa tetapi langsung 

dimasukkan ke dalam pot-pot percobaan dalam keadaan lembab. Setiap pot plastik diisi 

dengan contoh tanah sebanyak 15 kg setara kering mutlak. Contoh diambil dari jeluk        

0-20 cm secara komposit. 

 Sebagai pupuk dasar, semua pot diberi 30 ppm P2O5 dalam bentuk TSP dan 60 ppm 

N dalam bentuk urea dan/atau ZA dengan memperhitungkan jumlah nitrogen pada 

perlakuan-perlakuan yang menerima ZA sebagai sumber belerang. Seluruh takaran pupuk 

belerang dan TSP diberikan sebagai pupuk dasar sebelum tanam, sedangkan nitrogen 

hanya diberikan sebagian dari seluruh takaran (35 ppm N). Pupuk-pupuk tersebut dicampur 

merata dengan lapisan tanah atas sampai jeluk 10 cm dari permukaan. Sisa nitrogen 

sebagai 25 ppm ditambahkan setelah tanaman mencapai fase primordia bunga. Bibit PBO3 

dipindahkan pada umur 19 hari dan ditanam tiga batang tiap pot. Pot-pot percobaan 
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digenangi kembali tiga hari sesudah tanam, yakni setelah dikeringkan saat menanam dan 

memupuk dasar. 

 Pemeliharaan tanaman tidak banyak berbeda dengan pemeliharaan pada percobaan 

lapangan. Panen dilakukan pada saat bulir- bulir padi telah masak. Hasil panen gabah dan 

jerami digunakan dalam perhitungan serapan dan nilai kritis S. 

 
Analisis S dalam Gabah dan Jerami 

 Beberapa metode yang digunakan untuk membebaskan belerang dari ikatannya 

dalam jaringan tanaman menjadi bentuk yang sesuai untuk dianalisis telah diulas oleh 

Beaton et al., (1986). Dalam garis besarnya, metode-metode analisis S meliputi teknik 

konservasi dengan pengabuan kering memakai asam-asam nitrat, perklorat, pemijaran 

dengan memakai oksigen yang kesemuanya dinyatakan sebagai metode-metode yang 

paling sering digunakan. Pengabuan basah dengan asam-asam nitrat perklorat bukan saja 

lebih akurat, akan tetapi bahkan lebih jitu dibandingkan dengan prosedur konvensional 

yaitu pengabuan kering. 

 Metode analisis S dalam jerami dan gabah pada penelitian ini didasarkan pada 

metode Qinn dan Woods (1976). Metode ini merupakan perbaikan beberapa metode lain 

yang telah dikenal sebelumnya sehingga dicapai apa yang dianggap sebagai kompromi 

paling memuaskan antara kecepatan, reproduktivitas, dan ekonomi. Sesudah contoh 

jaringan dan gabah dicernakan dengan larutan magnesium nitrat dan asam perklorat, 

belerang diukur secara turbidimetri dengan menggunakan Tween 80 sebagai stabilisator. 

 
Hasil dan Pembahasan          

 
Serapan Belerang 

 Pemupukan belerang dari berbagai sumber ternyata mempengaruhi status S dalam 

jerami dan gabah. Belerang yang terserap jerami dan gabah ditentukan oleh takaran S yang 

diberikan sebagai pupuk. Belerang yang diserap jerami dari tanaman yang dipupuk gibs 

dan ZA lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipupuk tepung belerang, kecuali pada 

takaran tinggi (Tabel 1). 

            Takaran dan sumber belerang juga berpengaruh sangat nyata terhadap S yang 

diserap gabah. Tabel 2 menunjukkan bahwa serapan maksimum dari perlakuan tepung 

belerang dicapai pada takaran tertinggi yaitu 40 ppm S dan 80 kg S/ha berturut-turut untuk 
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percobaan pot dan lapangan. Bila gibs dan ZA digunakan sebagai sumber S maka jumlah 

belerang yang diserap gabah tidak meningkat secara nyata sejak takaran 20 hingga           

80 kg/ha. Serapan maksimum dari perlakuan tepung belerang, gibs dan ZA berturut-turut 

adalah 13,9 , 16,8 dan 17,8 kg/ha. 

             Bila dilihat dari serapan total S, maka baik dari percobaan pot maupun lapangan 

secara konsisten gibs dan ZA lebih baik daripada tepung belerang (Gambar 1 dan    

Gambar 2). Kenyataan ini menunjukkan bahwa untuk menilai status S tanaman padi, 

serapan didalam gabah dan jerami atau serapan total dapat dijadikan sebagai kriteria. 

Untuk menyamai serapan gibs dan ZA, tepung belerang harus diberikan dengan takaran 

yang lebih tinggi. 

 
Tabel 1. Pengaruh sumber dan takaran pupuk belerang terhadap serapan S di dalam jerami, 

hasil percobaan di rumah kaca dan lapangan.  
 

Percobaan rumah kaca Percobaan lapangan 
Perlakuanr) 

 (ppm S) 
Serapans) 
(mg S/pot) 

Perlakuanr)  
(kg S/ha) 

Serapans) 
(kg S/ ha) 

0 
5 Tb 
10 Tb 
20 Tb 
40 Tb 
5 G 
10 G 
20 G 
40 G 
5 ZA 
10 ZA 
20 ZA 
40 ZA 

14,3abc 
19,3bc 
60,3de 
86,0f-j 
100,5j 
25,5c 
88,4g-j 
95,4ij 

124,91 
13,5a-c 
77,3e-I 
94,5h-j 
121,1kl 

0 
10 Tb 
20 Tb 
40 Tb 
80 Tb 
10 G 
20 G 
40 G 
80 G 

10 ZA 
20 ZA 
40 ZA 
80 ZA 

1,6a 
4,6d-l 
4,3e-l 
5,3f-m 
10,0m 
4,1c-l 
6,7g-m 
8.4I-m 
9,3k-m 
3,1b-gK 
8,7j-m 
9,6I-m 
8,2h-m 

KK (%)    12,0 _ 12,6 
r)

  Tb = tepung belerang (Elemental sulfur), G = gips (Gipsum), ZA = amonium sulfat (Ammonium 
sulphate). 

s)  Rata-rata tiga ulangan dari dua unit percobaan; data dianalisis setelah ditransformasikan ke 
dalam )( x .  

Angka rata-rata diikuti huruf sama tidak berbeda nyata menurut uji Duncan (P= 0,05). 
 
 Penilaian hasil penelitian pemupukan dengan memanfaatkan data analisis kimia 

seperti tersebut di atas merupakan cara yang lazim digunakan. Cara lain yang masih belum 

banyak dikenal ialah sistem yang menggunakan tiga grafik sekaligus dalam satu gambar 

seperti dijelaskan Keulen (1977). Ketiga grafik itu terdiri atas hubungan antara takaran 

pupuk-hasil (c) hubungan serapan total-takaran pupuk (b) dan hasil-serapan total (a), 
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seperti terlihat pada Gambar 3, 4, dan 5. Dari sistem ini diperlukan keuntungan ganda, 

yaitu kemungkinan analisis penuh terhadap setiap hasil percobaan pemupukan. Juga 

terjawab mengapa suatu hubungan antara hasil-takaran pupuk memperlihatkan bentuk 

tertentu. Kecenderungan hubungan hasil-takaran pupuk akibat pemberian tepung belerang 

(Gambar 3) misalnya, berbeda dengan yang terlihat pada perlakuan gibs (Gambar 4) dan 

ZA (Gambar 5). Kurva hasil takaran pupuk (c) dari pemberian tepung belerang cenderung 

meningkat secara linier, demikian pula kurva-kurva serapan-hasil (a) dan takaran pupuk 

serapan (b). Ini berarti bahwa masalahnya terletak pada segi ketersediaan S di dalam tanah, 

bukan kemampuan hasil kultivar yang dipakai. Sebaliknya kurva-kurva hubungan yang 

diperlihatkan oleh gibs dan ZA (Gambar 4 dan 5) serapan S dari dalam tanah telah 

mencapai titik maksimum sehingga hasil tidak dapat ditingkatkan dengan jalan 

meningkatkan takaran pupuk. Oleh karena itu usaha perbaikan yang dapat ditempuh ialah 

dengan memperbaiki kemampuan hasil kultivar tanaman. 

 
Tabel 2.  Pengaruh sumber dan takaran pupuk belerang terhadap serapan S di dalam 

gabah, hasil percobaan pot di rumah kaca dan lapangan. 
 

Percobaan rumah kaca Percobaan lapangan 
Perlakuanr) 

 (ppm S) 
Serapans)  
(mg S/pot) 

Perlakuanr)  
(kg S/ha) 

Serapans)  
(kg S/ ha) 

0 
5 Tb 
10 Tb 
20 Tb 
40 Tb 
5 G 
10 G 
20 G 
40 G 
5 ZA 
10 ZA 
20 ZA 
40 ZA 

8,9a-c 
22,1cd 
46,0e-g 
62,3g 

107,8h-j 
10,2a-c 
34,7d-f 
125,1I-j 
193,0l 
13,8bc 
46,7fg 

145,2j-l 
178,6kl 

0 
10 Tb 
20 Tb 
40 Tb 
80 Tb 
10 G 
20 G 
40 G 
80 G 

10 ZA 
20 ZA 
40 ZA 
80 ZA 

1,7a 
7,5b-d 
9,4d-g 
10,3fg 
13,9I-l 
9,8c-g 
13,4h-j 
16,0j-m 
16,8k-m 
8,8c-f 

11,9g-I 
17,8m 
16,9m 

KK (%)    10,4 _ 5,05 
r) Tb = tepung belerang (Elemental sulfur), G = gips (Gypsum), ZA = amonium sulfat 

(Ammonium sulphate). 
s) Rata-rata tiga ulangan dari dua unit percobaan; data dianalisis setelah ditransformasikan 

ke dalam )(x  

     Angka rata-rata diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji Duncan (P = 
0,05). 
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Nilai Kritis S Tanaman Padi 

Menentukan nilai kritis S dalam jerami merupakan salah satu cara untuk 

memisahkan antara tanaman yang memerlukan belerang dengan tanaman yang tidak 

tanggap terhadap pemupukan belerang. Dalam penelitian ini dikembangkan metode Cate 

dan Nelson (dalam Nelson dan Anderson, 1977), yang telah dimodifikasi oleh para 

peneliti. Pada gambar 6 tampak dua titik kritis yang terbentuk oleh dua sistem sumbu salib. 

Nilai kritis yang terjadi dari sumbu salib garis utuh (0,102% S), berhubungan dengan hasil 

gabah sebesar 30% dari maksimum. Cara menempatkan sumbu datar dari sistem ini pada 

nilai persentase hasil yang rendah itu, merupakan modifikasi atas metode Cate dan Nelson. 

Adapun nilai kritis yang terjadi dari perpotongan garis cacak (0,118% S) sesuai dengan 

cara yang asli. Dari gabungan dua sistem sumbu salib ini, terciptalah tiga lapis wilayah 

oleh dua garis mendatar. 

 Wilayah I, tanaman tidak memberikan tanggapan atas pemberian pupuk S. Wilayah 

II, tanaman memberikan tanggapan terhadap pemberian pupuk S untuk mencapai hasil 

memadai secara agronomi, namun gejala visual tanaman kekahatan S sangat menonjol.  

 Penggunaan metode diagram sebar Cate dan Nelson (yang telah dimodifikasi) ini 

mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan metode lainnya oleh karena selain 

caranya sederhana juga: 1) menghasilkan titik kepuasan tertentu; 2) tidak memerlukan 

asumsi-asumsi yang umumnya diperlukan dalam prosedur statistik yang biasa; 3) tidak 

memerlukan alat hitung yang melelahkan; dan 4) menghasilkan pemisahan-pemisahan 

sedemikian rupa sehingga titik-titik yang ekstrim hanya berpengaruh sedikit. 
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