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RINGKASAN

Kemajuan industri disamping mendlaltkan kemakmuran bagi penduduk

akan menghasilkan limbah industri yang bermanfaat dan mungkin saja akan

birbahaya bagi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Pabrik kertas

mengeluarkan berbagai limbah yang diperkirakan masih mengandung berbagai

senyawa yang meracuni tanaman

Dalam proses produksinya, industri pabrik kertas menghasilkan limbah padat,

kulit kaVu, serpihan U:*, serat-serat $Vu dan lumpur serat (Sludge). Limbah padat

dihasilkan dari unit debarking, unit chiping, unit boiler, unit pengeiingan dan unit

daur ulang

tltisol merupakan salah satu lahan'marginal yang mempunyai sifat fisik yang

je1ekdankepekaanerositanahyangting81sehinggasangatberpengaruhterhadap

tfngkat produktivitas lahan. Kedua sifat ini pada lahan-lahan marginal dan kritis di

Provinsi j:rmbi tergolong ke dalam kelas yang kurang menguntungkan. Padahal

lahan marginal dan lahan kritis di'Provinsi Jambi meliputi luasan yang cukup 6esar-

,

Umumnya lahan ini tergolong jenis tanah Podsolik Merah Kuning (Ultisol) ataupun

,i

Latosol (Oxisol).

isol ini tersebar di dperah yang rnempr'rffiSelain sifat fisiknya jelek Ult--

ketinggian dan kemiringan yang bervariasi. Hal ini mengharuskan adanya penerapan

sistem budidaya pertanian konservasi. Jika lahan ini tidak dikelola dengan baik akan

menyebabkan bertambdhnya luas lahan kdtis. b,. )
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Peningkatan produktivitas lahan saat ini dianjurkan menggunakan teknologi

T

masukan rendah yang umumnya menggunakan bahan organik sebagai bahan

ameliorasi (amelioran). Sebelum ini umumnya bahan organik yang digunakan untuk

memperbaiki dan mempertahankan kesuburan lahan adalah pupuk kandang (hasil

sampingan peternakan) dan lirnbah pertanian (sisa-sisa tanaman) sebagai pupuk hijau

dan bahan mulsa atau dikomposkan. Sebaliknya belum banyak dikenal bahan organik

yzrng berasal dari limbah industri.

Ameliorasi tanah dengan pemberian bahan organik, pernbenahan tanah dan

pengolahan tanatr,bertujuan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah,

Bahan organik terdiri dari limbah / hasil pertanian, pupuk kandang, dan pupuk hijau.

Kini pupuk organik agtara lain meliputi limbatr industri pertanian, industri minuman,

industri makanan, indlstri kimia. Fungsi bahan organik antara lain mernperbaiki

peimeabilitas, peredaran udara dalarn t*1, memperkuat daya pegang tanah akan

hara dan air, mengurangi aliran permukaan dan erosi, meingkatkan daya sanggah
,

(butre$ fraksi liat tanah, dan menambqh unsur N, P, K, serta beberapa unsur lainnya.

Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut untuk mempelajari peran

amelioran dengan takaran yang berbeda dalam memperbaiki sifat fisika dan kimia, ,

erodibilitas Ultisol, pertumbuhan dan hasil kedelai r:- t. ltitl;.'S'

Berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian ini dilaksanakan di lahan Ultisol

yang diberi kompos sludge. Setiap petakan diberi kompos sludge dengan takaran 0,

5, 10, 15 dan 20 ton ha,r. Plot percobaan di lapangan diacak menjadi 5 kelompok
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dengan kemiringan lereng sebagai dasar pengelompokan, sehingga ada 25 satuan

percobaan

Selanjr{qya untuk rnengetatrui pengaruh komos sludge data dianalisis melalui

pendekatan statistika, yaitu uji f (anatisis ragam RAK) yang dilanjutkan dengan uji

DNMRT pada taraf 5% untuk menentukan takaran yang terbaik dari kompos sludge.

Hasil analisii secara umum menunjukkan bahwa kompos sludge belum dapat

mgqrperbaiki sifat fsikq talah,, tecuai permeabilitas dan erodibilitas. Pemberian

'

kompos sludge dapat memperbaiki sifat.kimia'dan produksi kedetai dirriana semakin

tinggi takaran semakin baik penganrhnya terhadap sifat kimia day hasii kedelai.

Pemberiaq 20 ton ha t adalah takaran yang terbaik.
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PRAKATA
.B

Laporan ini menyajikan hasil penelitian ientang pengaruh kompos sludge

dalam memperbaiki produktivitas lahan marginal yang dalam hal ini perbaikan

terhadap sifat fisika dan kimia Ultisol y4ng merupakan salah satu lahan marginal.

Selain itu dalam laporan ini juga disajikan bagaimana kontribusi dari kompos sludge

terhadap tanah.

Selesainya penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan masukan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu para peneliti mengucapkan terima kasih kepada

ph{;fihak ter'sebut, terutama para staf pengajar Prograrn Studi Ilmu Tanah yang

telah memberikan saran dan koreksi sehingga laporan ini tersusun lebih baik. Selain

t
itu para peneliti mengucapkan terima kasih kepada Proyek Peningkatan Penelitian

Pendidikan Tinggr, Direktorat .Iendweral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan

Nasional yang telah menyetujui proposal penelitian ini dan memberikan dana

sehingga penelitian ini dapat terlaksana. ,/
Selanjutnya besar harapan, para peneliti agar laporan ini dapat dijldikan

:pertirnbangan bagi berbagai pihak yang terkait dalam pemanfaatan kompos iludge

pabrik bubur kertas. Disamping itu darirsegi ilmu tanah diharapkan laporan ini dapaq

dijedikan salah satu sumber informasi dalam penanganan reklamasi lahan margin4_ ,E:,

Jambi, NoPember,2Oo4

li-

t'=
I 
r.l l'

s\-

)"

Peneliti

', ,,.
i,*li

L

1l\J,
're .'/

I\'

,r
t'} -{

r i,
')rt

,.1 \: y



t
E

'
l

,,

t
i

':
B

r,

DAFTAR ISI
I

RINGKASAN

PR.AKATA

oerran rsr

DAFTAR TABEL

I PEN.D4I{ULUA}{

l.l. Latar Belakang

1.2. Perumusan Masalah

II. TINJAUA}{ PUSTAKA

Itisol2.1. Sifat-sifat Fisika dan Erodibilitas U

2.2. B ahan Organik Tanah

2.3. Studge dan KomP-os Sludge

2.4. Peranair Sludge dan Komposnya DalAnr Memperbaiki Sifat-sifat

Fisika Dan Erodibiltas Ultisot

III. TUruAN DAN MAMAAT PENELITIAN

3.l. Tujuan Penelitian

3 2 Manfaat Penelitian

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Tempat danWaktu Percobaan

4.2- Bahan dan Alat

+.:. Rancangan Oercobaan
: .;
4.4. Pela*sanaan Percobaan

V. HASIL DAIT{ PEMBAHASA}I

5.1. Kondiqi Tanatr Sebelum Percobaan

5.2. Berat Volume dan Total RuangPori

5.3. Distribusi P ri
I

5.4. Permeabilitas Pori, Batran Organik

Halaman

i

iv

v'

vii.

I

I

4

6

6

8

9

10

12

t2

t2

'13
13

l3

13 I

I

f,]

-{ff'

l8

l9

2l

23
r-

"''2
tF.s3

t'

\
t'u

),

), {.$'.

E

ll, - ,'

'.'1.. t'.'>

l,*
Ar\

. 1,,



I
I

5.5. Erodibilitas

5.6. Al-dd dan pH

5.7. N-total, P-tersedia danK-dd

5.8. ProduksirKedelai

VI. KESIiVTPULA}{ DAN SARAI.{

6.1. Kesimpulan

6.2. Saran

DAFTARPUSTAKA

24

26

27

29

32

32

32

33

'q

;n-s'

t

t

nu'#

J,

It



r-
i

DAFTARTABEL
I

Tabel l. Bobot Isi dau Total Ruang Fori Tanah Akibat Pengglnaan

Tabet 2 PengaruhPernleriqn Kompgs sludge Terhadap PD.C, PDL, PAT

Tabel 3. Pe4g:aruh Pemberian Kompos Sludge Terhadrap Perrneabilitas

rabet +. Aldd dsan pH akibat Penggunaan Kornpos sludge pada ultisol

Tabel 5. Pengaruh Pemberian Kompos Sludge Tedradap Naotal,

P+ersedi.a, K-dd

Tabel 6. iiengaruh Pemberiafr Konrpos Sludge Telhqdap Produksi

l,i

,i
-{. , $, -''

,r_ ir

i, *, r,l,

l,T'

.{_. [. ;*"', 
+

. 
i 

);,".

Halaman

24

26

27

78

20

22

'u,{ff

t
F1':, .tf.

. rF--ft

$,,,. l,l ','J i I

J,



L PENDAHUL:]AN

1. l. Latar Belakang

Kemajuan industri disamping mendatangkan kemakmuran bagi penduduk

akan menghasilkan limbah industri yang bermanfaat dan mungkin saja akan

berbahaya bagi lingkungan: apabila tidak dlkelola dengan baik- Pabrik kertas

mengeluarkan berbagai limbah yang diperkirakan. masih mengandung berbagai

senyawa yang meracuni tanaman. 
:

Dalam proses produksinya, industri pabrik kertas menghasilkan lirnbah padat,

kulit kayu, serpihan kuyo, serat-serat kayu dan lumpur serat (Sludge)' Limbah padat

dihasrlkan dari unit 
-debarking, 

unit chiping, unit boiteq unit pengeringan dan urut

daur ulang.

PT. Lontar Pallpirus Pulp and Paper Industry yang terdapat di Kabupaten:

Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu industri yang mengahsilkan limbah padat

berupa lumpur serat (slgdge) setiap hTrnVa sebesar 23Yo day bahan mentahnya, yakni

sekitar 100 ton per hari (uPL LP3I, 2001). Limbah ini apabila ditumpuk dari tphun ke

;
tahun akan membutuhkan tempat yang cukup luas,'selain itu juga akan menyebabkan

' pencemaran lingkungan.

rnenambah abu boiler untuk: pembuatan

diharapkan sebagai bahan amelioran bagi

tanah. Penambahan pirhan organik tanah

kesuburan Ultisol.

untuk mengurangi sifat racun limbah tersebut, ,dilakukan pengayaarf'!{$F.?-t

kompos, Tujuan Pembuatan komPos

lanah 
untuk menambah bahan organik

akan memperbaiki dan rnepingkatkan
.t?. rl .
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Ultisol merupakan salah satu lahan marginal yang mempunyai sifut fisik yang

terositanahyangtinggisehinggasangatberpengaruhterhadapjelek dan kePekaar

tingkat produktivitas lahan. Kedua sifat ini pada lahan-lahan ntarginal dan kritis di

Provinsi jambi tergolong ke dalam kelas yang kurang menguntungkan' Padahal lahan

ri Jambi meliputi luasan yang cukup besar'
marginal,danlahankritisdiProvinsiJarnbimeliputil

{Jmumnya lahan ini tergolong jenis tanah Podsolik Merah Kuning (Ultisol) ataupun

Latosol (Oxisol). Namun yang tefgolo{8 order Ultisol merupakan luasan yang paling

besar' di Jarnbi. Menurut Abdurachman (1992), luasannya mencapai 55'4'60/o dati

seluruh wilayah provinsi Jambi, yaitu sekitar 2 726 633 hu

isolinitersebardidaerahyangmempunyai

ketinggran dan kemiringair yang bervaridsi. Hal ini mengharuskan adanya penerapan

sistem budidaya pertanian konservasi. Jika lahan ini tidak dikelola dengan baik akan

-menyelabkan bertambahnya luas lahan kritis. Menurut Diemont dan Smiet (1991)'

tanpa dilaksanakan usaha-usaha konservasi tanah YanB raemadai areal tanah kritis

diperkirakan akanbertambah l%u hingga26% per tahun'

peningkatan produl*ivitas lahan saat ini dianjurkan menggunakan telinologi

*1.* rendah yang umumnya menggunakan bahan organik sebagar batran

,,,"tior*i (amelioran). Sebelum ini umumnya bahan organik yang dlgunaltqlSut

memperbaiki dan mempertahankan kesuburan lahan adalah pupuk kandang (hasil

., . . 

'.' 

. 
l

sarnpingan peternakan) dan.rimbah pertanian (sisa-sisa tanaman) sebagai pupuk hiiau

yang berasal dari limbah industri'

la,

:baliknya belum banyak dikenal b$un organik
dan bahan mulsa'at{u dikornposkan' Sebaliknya belum Dan .
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Ameliorasi tanah dengan pemberian bahan organik, pernbenahan 
tanah dan

pengolahan tanah bertujuan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

Syarifuddin (1990) mengemukakan bahwa bahan organik terdiri dari limbah / hasil

pertanian, pupuk kandang, dan pupuk hijau. Kini pupuk organik antara lain meliputi

limbah industri pertaniarL industri minuman, industri makanan, industri kimia. Fungsi

bahan organik antara lain memperbaiki permeabilitas, peredaran udara dalam tanah,

memperkuat daya pegang tanah akan.hara dan air, mengurangi aliran permukaan dan,

erosi, meingkatkan daya sanggah (butrer) fraksi liat tanah, dan menambah unsur N, p,

K, serta beberapa unsur lainnya.

Menurut Tan (1994), limbah industri dapat berbentuk padaf cair dan gas.

Limbah padat industri merupakan senyawa organik dan mempunyai sifat-sifat yang

hampir sama dengan residu tanaman, seperti buncis, kacang tanah, kapuk dan lain-

lain. Limbah ini dapat diberikan ke tanah atau atmosfer sebagai sludge industri atau

sebagai abu ataupun partikel yang lebih sangat halus.

PT LP3I merupakan satu industri yang menghasilkan kertas di Provinsi Jambi.

Dalam proses produksinya industri ini juga menghasilkan hasil sampingan berupa

limbah yaitu sludge 100 ton ha'r lJmumnya limbah industri sangat dikhawatirkan

uti tanah, air "dari*tftlara'
sebagai penyebab pencemararr lingkungan, yQng rn*elip

Pembangrrnan yang berwawasan lingkungan melahirkan ide recycle technique (tetnik

daur ulang). Artiryirl lin$ah-limbah dapat diolah sehingga dapat dimanfaatkan

kembali dan tidak mernbahayakan: 
q,. i
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Konsumsi kedelai (Glycine ma>( (L) Merr), terus meningkqt sejalan dengan

E

peningkatan penggunaannya, sebagai bahan pangan, industri maupun pakan.

Ironoisnya produksinya masih rendah yaitu sekitar 0,7 - 0,9 ton har (Suprapto'

renuhi kebutuhan tersebut, perlu perluasan areal dan perbaikan

teknik budidaya kerah pengelolaan tanah sec,lra maksirnal.

Kedelai dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah, asalkan tata air dan

udara tanah cukup baik. Air diperlukar! pada setiap periode tumbuhnya, namun yang

terbanyak adalah pada periode perkembangan sampai pengisian polong' Kekurangan

enurunkan hasil'pada masa-masa pernbungaan dan penglstan polong akan mt----- -

Menarik untuk diqoba memanfaatkan limbah padat industri kertas (sludge)

sebagai sumber bahan organik dalanr. rangka memperbaiki produktivitas lahan

pertanian, diantaranya sifat-sifat fisika dan kepekaan tlltisolterhadap erosi'

flasalah1.2. Perumusan I\
.:

Lahan kering marginal ,Ultisol di Jambi dibatasi oleh tingkat kqpekaan

,:

ero$nya yang tmggi serta sifat-sifat fisikanya yang jelek. Kondisi fisika tersebut

p"rtu aiU"rahi sehingga dapat *"rrai*uog produktivitas tanah secara menyeluruh

Keadaan ini disebabkan oleh hilangnya/rendahnya kadar bahan organio' 
-tan'a!'

Menunrt Barus et al. (1991), pernbukaan lahan secara mekanik selain menyebabkan

p.*UuA* struktur dan'meningkatkan kepadatan tarlah juga rnenyebabkan 'terkikisnya

bahan organik. r ,. ,,t.
i.: .
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Beberapa metode telah dicoba untuk memperbaiki kondisi fisika tanah kering

?

ggunaan atau suplai bahan oiganik pada tanah merupakan caraUltisol. Namun pen

yang efektif, Hal ini sesuai dengan pendapat suwardjo (1993) yang menyatakan

bahwa bahan organik rnerupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan produksi

tanaman di daerah troPis.

Sludge sebagai batran sisa industri diperkirakan juga mengandung komponen-

komponen atau bahan organik tertentu yang dapat digqnakan untuk meningkatkan

agrigasi tanah. Proses pengomposan akan berpengaruh terhadap komponen-

komponenl atau bahan organik yang dapat disuplai oleh sludge tersebut'

he'rnensaruh terhad u laju reaksi sludge yang
Pengomposan ini berpengaruh terhadap kecepatan ata

diberikan ke tanah.

PT. Lontar Patlpirus Pulp and Paper Industry yang terdapat di Kabupaten

mengahsilkan limbah PadatTanjung Jabung Barat merupakan salah satu industri yang

berupa tu*p* serat (sludge) setiap harinya sebesar 23io/o danbahan mentahnya yakni

sekitar 100 ton per hari (UPL LP3I, 2001) Limbah ini apabila ditumpuk dari tahun ke

nibabkan
tahun akan membutuhkan tempat yang cukup luas, selain itu juga akan meny

pencemaran lingkungan. i

BEntasarkan pemikiran-pemikiran 
:tersebut dapat diidentifikasi Ue!e119*_ . . .,."q.

masalah menarik untuk dipahami, yrrkni bagaimana pengaruh sludge sebagai bahan

amelioran dengarn takaran yang berbeda terhadap sifat-sifat fisik dan kepekaan erosi

Ultisol serta produksi 
\edelai.

1,-
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II. TINJAUAN PUSTAKA
a

2. 1. Sifat-Sifat Fisika dan Eroditrilitas Ultisol

,, kata Ultisols berasal dari bahasa Latin |'Ultimus" yang berarti terakhir atau

dalAm hal jenis tanah berarti taqah yang mengalanu pelapukan intensif dan hal

tersebut mer-ryerlihatkan pengaryh percucian paling lapiut (Foth, 1988)' Selain

proses pencucian dan pelapukan yang intensit pada Uttisols juga terjadi podsolisasi'

yaitu proses pindahnya seskuioksida dari lapisan atas (horison eluviasi) ke lapisan

bawah atau horison iluviasi (tlardjowigeno, 1992)

: Ultisols terbentut pada daerah-daerah dengan curah hujan ying letih dari 2

000 mm th-r, dengan bentuk wilayah datar sampai agak landai. Oleh sebab itu sifat

kimia dan fisiknya sangat b-ervariasi, belgalltung pada bahan induk dan letak

topografinya. Tanah ini memiliki lapisan solum yang agak tebal, Yaitu,90 - 180 cm

dengan batas-batas horison yang nyata (elas). Struktur horison B adalah gumpal'

teksturnya dari lempung berpasir.hingga liat, narnun umumnya bertekstur lempung

berliat. Konsistensi gembur di lapisan tanah atas (top soit) dan teguh di lapisair tanah

bawah (Sarie[, 1993). ;

DjlndonesiatanahPodsolikMer'ahKunrng(Ultisols)mempunyai,l"ol.:t'
*q"

rwarna kelabu cerah samPai
permukaan yang sangat terlindi (highly leached) dan be

berwarna
kekuningan di atas horison akumulasi liat yang bertekstur relatif berat l

merah atau kuning dengan tekstur gumpal, agregat kurang stabil dan permeabilitas

rendah. Kandungan bahan organik, kejenuhan basa dan,pH fi
J

;Lnaan fuH 4.2 - 4.8)
I

i..*
I
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Bahan induk berbecak kuning, merah dan kelabu, tidak begitu dalam, tersusun atas

batuan bersilika, batu lapis (shales), batu pas'ir dan batu lempung. (Dudal dan

Soepraptohardjo, 1957).

, , Sifat-sifat fisika Llltisols diatas menggambarkan bahwa tanah ini peka

terhadap erosi. Ini sesuai dengan pendapat Morgan (1979) yang mengemukakan

o-ahwa kepekaan erosi tanah dipengaruhi olehsifat-sifat tanah sebagai berikut :

a. Tektur tanah, tanah' yang banyak mengandurrg pasir dan liat relatif tahan

te&adap erosi. Tanah yang paliug'peka terhadap erosi adalah tanah yang

banyak mengandung debu dan pasir sangat halus.

b.Bentukdankemantapanstrukturtanah,bentukstrukturyangmembulat

mempunyai porositas yang tingg! sehingga air mudah meresap ke tanah

sehingga relatif tahan terhadap erosi'

yang cepat berarti air lebih cepat dan banyak

yap.g meresap ke dalam tatrah. Artinya aliran gerrnukaan y*q dapat

menimbulkan erosi akan berkurang.

d. Kandungan bahan organik tanah, kandungan bahan organik menentukan

kepekaan tanah terhadap erssi karena pengaruhnya terhadap kemantapqn

struktur tanah. Tanah yang- kandungan bahan organiknya kurang si*3&t

umumnya peka erosi.

it
."t
"ri
s

. :1,.
I ,

t),



2. 2. Balran Organik Tan4h

Menurut Nurhajati Hakim et. Al. 1f'SlO;, bahan organik merupakan

bahanpenting dalam menciptalkaq kesuburan tanah, baik secara fisika, kimi maupun

dad segi biologi tanah. Bahan organik dapat memperbesar kapasitas infiltrasi,

memperkeoil berat volume dan menambah total ruang pori tanah, ukurari pori lebih

bes4r, kapasitas penyerapan unsure-unsur dari tanah akan bertambah,

danmeningkatkan jurnlah air yang dapat diputahankan serta mengurangi erosi.

Soepardi (1983) Menyatakan bahwa bahan oranik berpengaruh nyata

terhadap Sifat-sifat ,tanah diantaranya bahan organik rnerupakan perekat atau

sementasi buiran lepas serta sumber unsur hara. Untuk itu sesuai dengan yang

diinginkan maka bahan organik dulq* tanah harus dipertahar,rkan dengan kadar yang

tinggi dan perlu diterapkan pemberian pupuk bila diperlukan (Scwab et. Al., lggl).

Menurut Arsyad (1989), bahan organik memegaug peranan penting dalam

pembentukan struktur dan memantapkan agregat tanah, sehingga Berat Volume

menurun dan Total Ruang Pori taSah meningkat, kapasitas infiltrasi besar selri'ngga

:
lebih tanah terhadap dispersi pukulan butir-butir hujan yang jatuh kepermukaan

tanah, akibatnya aliran perrrnrkaan berkurang karena lebih banyak air yang meresapi

kedalam' permtkaan tanah akl-rirnya erosi dapat diperkecil. rr- { f*,':'iF'

Bavsr, et al., (1972) meqjelaskan bahwa bahan organik memungkinkan butir-

butir tanah yan€ lepas menjadi terikat membentuk agregat yang tebih baik.

Ditarnbahkan Arsyad (1989), bahwa bahan organik mempunyai kenlampuan
.l' ' 1l "
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menyerap ur yag tinggr (daya pegang air yang tinggi), sehingga dapat menggurangi

laju erosi. t

Tanah-tanah yang rnempunyai kandungan bahan organik yang tinggi lebih

tahan terhadap etosi disbanding dengan tanah-tanah yang kandungan bahan

organiknya rendah. Bahan organik dapat membentuk dan memantapakan agrgat tanah

dengan cara mengikat partikel-partiket tanah sehingga terbentuk agregat yang

mantap, seperti agregat granular dan remah.

2.3. Sludge dan Kompos Sludge

Limbah industri padat kertas didominasi oleh limbah organik berupa sludge

dapat dimanfaatkan sebagai sumb.er bahan organik tanah. Komposisi unsur hara dan

bahan organik berbagai kompos berbeda sesuai dengan bahan aslinya. Menurut

Vadari et al. (1993), sebelurn digunakan limbah ini perlu dikomposkan untuk

mengurangi rasio CA.,l sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap sifat

tanah.

-:
Kompos dibuat memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Bahan ,'yang

,:

dikornposkan mengalami pelapukan yang intensif pada suhu sedang hingga tinggi di

dalarn tirnbunan iubang dengan kelembaban tertentu. Kompos yang telah siap pakai

berbentuk amorf dan berwarna coklat hingga coklat gelap (Gaur, 1982). ",. , , s'" t'
Perkembangan pembuatan kompos yang berorientasi agribisnis

mengakibatkan perlunya pembakuan kualitas kompos. Beberapa negara yang

mengembangkan pertanian organik telah memiliki kualitas baku bahan organik
,l

(Sutanto dan Nuryani, 1995). Faktor-faktor penting 
lang'p-ed$ 

dipertahaqkan dalam

':i.
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pengomposan yang efisien adalah rasio CA.{, rasio C/P, ukuran partikel, campuran

atau proporsi bahan meltah, kelembabaq aJrasi, suhu, destruksi patogen dan

penyakit serta penggunaan aktivator mikroba (Gaur, 1990).

2. 4. Peranan Sludge dan Komposnya dalam Memperbaiki Sifat-Sifat Fisika
danErodibilitas Ultisol

Bahan organik tanah merupakan hasil pelapukan sisa-sisa tanaman atau hewan

yang bercampur dengan mineral tanah pada lap,isan atas tanah. Berbagai pupuk

organik dihasilkan pula dari kotoran mamrsia dan urinenya baik secara langsung

maupun yang melalui pembuatan biogas (kompos). Menurut Gaur (tr982), kompos

bentrlknya lebih stabil, merupakan sumber nutrisi tanaman yang baik, membantu

memelihara bahan organik tanah dan memperbaiki kondisi fisika dan aktivitas biologi

tanah.

I Berdasarkan penelitian Vadari et al. (1995), takaran sludge yang memberi

nrana-at terhadap sifat-sifat fisik tanah adalah lebih dari l0 t.ha-r. Semakin tinggi

takaran kompos sludge yang drgunakan makin tinggi efisietisi pemakaian air untuk

tanaman. IIal ini terjadi karena bahan organik dapat membantu tanah menyerap Eir.

Penambahan kompos dapat memperbaiki struktur, tekstur tanah (Hesse dan Misra,
i

l9:2). St{ulttul tanah yang bark menyediakan lingkungan yang lebih OrtU u*uk 
,i :'.r.*

perkembangan akar dan aerasi. Watq holdlng capasity tanah meningkat dibandin!; ts'

tanah yang tidak diberi bahan organik. Kompos telah terbukti sangat berguna dalam

mengendalikan erosi tanah (Gupta dan Nagaraj arao, 1982). Agregasi diperbaiki

dengan pengaruh polisakarida dan komponen asam fulvik bahan*prganik. pli*asi

,(
i
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bahan organik membantu mikroorganisme untuk menghasilkan polisakarida yang

membangun struktur tanah yang lebih baik (Gaur, ilSZ;.
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III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
?

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian dilak-ukan dengan tujuan sebagai berikut untuk mempelajari peran

amelioran dengan takaran yang berbeda dalarn mennp,erbaiki sifat fisika dan kiimia,

erodibilitas Ultisol, pertumbuhan dan hasil kedelai.

3. 2. Manfaat Penelitian

Penefitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai teknologi yang tepat guna

memproduktifkan lahan marginal dan memanfaatkan limbah pabrik yang dapat

digunakan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Dari segi konservasi

tanah diharapkan hasil penelitian ini dapat mernberikan suatu jalan keluar bagi tanah-

tanah yang peka ergsi, mengingat kompos sludge dapat memantapkan agregat tanah

(femented agerl|:

;

kendalayang letih kurang sama dengan lahan pertanian di Jambi umumnya, ,:

diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya pengelolaan lahan
.i

terse-but sehingga tetap mempunyai produktivitas yang baik. Di samping itu limbah
'q r- r: lgri

dari industri dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri tanpa khawa-tir dapat 
i'* lu.'

membahayakan bagi 
:lingkungan.
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METODE PENELITIAN
a

4. l. Tempat dan Walrtu Percobaan

Percobaan ini dilaksanakan pada lahan Ultisol kebun Percobaan Fakultas

Pirtanian Universitas Jambi di Kampls Mandalo selama 6 bulan. ,Analisis sampel

tanah dilakukan di laboratonum Kinua dan Kesuburan Tanah, laboratorium Fisika

Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jambi.

,

4.2. Bahan dan Alat

' Lahan percobaan mempunyai topografi yang bergelombang yang mempunyai
:' 

..: .

kemiringan 8ols, Dalarn melakukan percobaan ini digunakan alat'alat pengolahan
,

tana!, pisau, nng samPel, triplek, reng kayu, karet pengikat, timbangan, bor tanah,

alat-alat analisis tanah di laboratorium dlt.

Adapun bahan-bahan yang dipertukan dalam melaksanakan percobaan ini

iaiah lumpur serat (sludge) pabrik kertas dari limbah pabrik kertas PT Wirakarya

Sakti.

I
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4. 3, Rancangfln Percobaan

Penelitian ini direncanakan dengan menggr.lnakan Rancangan Acak Kelompok

(Baf1 yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 5 ulangan, perlakuan tersebut antara
i\ r l+.
1'-tF

lain:

to - 0tonhal

tr = 5 tonhal

-lltz = l0 ton ha' I. u-
i .-. " 

I t,2
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tr = 15 ton hal

t4 : 20 ton hal

Dilakukan uji F setelah terlihat ada perbedaan nyata, baru dilanjutkan dengan

uji lanjuttan yang digunakan adatah Duncan's New Multiple Range Test (DNtux-T)

padataraf rryatas%o.

4. 3. Pelahsanaan Percobaan

1. Kegiatan Awal

Pengambitan sampel tanah dan sludge untuk analisis awal. Sampel tanah yang

diambil adalah sampel tanah utuh dan sampel tanah komposit. Sampel tanah utuh

dianalisis sifat-sifbt fisik dan sample tanah komposit untuk analisis tanah sifat-sifat

l1iI'uq secaralengkap, sedans sampel kompos sludge sifat kimianya secara lengkap.

2. Penyiapan Lahan dan Pengolahan Tanah

- Pada awa[ penelitian tanah ternpai percobaan dicangkul dua kali, digaru dan

diratak-an, kemudian dibuat petak-petak percobaan berdasarkan kontur, dengan

ukuran 3 urx 4 m, dimana lebar I m memanjang arah lereng dan panjang 4 m.'Tanah
:

tempat percobaan diolah sedalam 20 cm.

3. Pemberian sludge. ;

Sludge yang,digunakan untuk pembuatan kompos sludge berasal dari^fapriS

bubur kertas I-P3I. Banyaknya kompos sludge yang diberikan pada tiap percobaan

i-

adalah: (d) 0 ton harr, (B) l0 ton ha r, (C) 20 ton hal, (D) 30 ton ha r, . Tiap kompos

sludge yang akan dibeorikan dalem petak percobaan diternfatkln secara acak. Slud8e

disebar rata diatas permukaan tanatl diaduk dan diinkubasi pellhla satu truLan.

/
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4. Penanaman dan penyisip4n

Kedelai ditanam sebanyak trga biji per bblng, dengan jarak tanam 25 cm x 25

cm dengan kedalaman 3 cm. Sebelum benih ditugal dilakukan inokulasi bakteri

rhizobium dengan cara benih kedele dibasahi dengan air sampai cukup basah, lalu

dieampur dpngan, tanah bekas tanaman kedele dengan dosis 200 gram tanah untuk 1

kg benih, Tanaman yang tidak tumbuh disisip.

5. Pemupuka{L 
l

tranaman kedele dengan dosis pupuk Urea 50Pernupukatl dilakukan terhadap

kg har PupukUrea diberikan dua kali yaitu seperti 1/3 bagian waktu tanam dan}l3

blgian waktu tanarnan berumur 30 hari, sedangkan pupuk SP 36 (100 kg ha t) dan

KCI (50 kg M'lyaag diberikan secara tugal pada waktu tanam.

6. Penjarangan.'

Per{arangan dilakukan pada saat tanaman berumur dua minggu dengan

meninggalkan tanaman yang baik setiap r-umpun.

7. Pemeliharaan.

tidak ada hujan. U,ntuk pencegahaan serangan hama dan penyakit dilakuka4

penyempmtan Djazenon 60 EC dengan dosis 2 ml per liter air, dan Dithan",.y1fu
+ "l!

dengan dosis 2 gram per liter air. Penyemprotan dilakukan dua rninggu setelah tanam

dan selanjutnya interval waktu dua minggu.

8. Panen. 
I
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Panen dilakukan sewaktu polong telah sempurna masak dengan kriteria

?...
polong berwarna kuning kecoklatan, sebagian besar daun telah kering dan gugur,

batang telah rnengering berwarna kecoklatan. Panen dilakukan dengan jalan

memotong o-atang setinggi I cm dari permukaan tanah, kemudian polong dipisahkan

dari batang dan berangkasan dipisahkan dengan baik.

' 9. Pengambilan Sampel Tanah Untuk Analisis Setelah Percobaan :

komposit unhrk mengukur bahan organik, dan persentase partikel tanah, yaitu pasir

kasar, pasir sangat haluq, debu, dan liat Sampel tanah untuk pengamatan hu*t

berupa agregat tanah utuh" Sampel tanah utuh diambil dari petak perobaan untuk

analisis sifat-sifat fisika tanah, yang meliputi bobot isi, distribusi pori (analisis pF),

permeabilitas, partikel density, dll

10. Prosedur Fengamatan dan Pengukuran Variabel

pengamatan dan pengukuran variabel dalam percobaan ini meliputi beberapa

sifat fisik dan erodibilitas tanah. Se3ara rinci variabel-variabel tersebut ialah : , '

a. Bobot isi tanah (g 
"*o), 

metode gravimetry

b. Ruang pori total tanah (7o), berdasalca1BV dan Bahan organik

c. Daya Simpan Air Tanah (Titik Layu Permanen, Kapasitas Lapang dfr,#I
, ';E'

Tersedia), Metode plate Apparatus.

d. Str-uktur tanah

e. Permeabilitas (grn jam-r;, Hukurn Darcy
''i11'-J

),



f. Bahan organik melalui penetapan C- Organik Tanah, Metode Wakley dan

?
BIack

g. Ukuran Partikel Tanah (%) untuk menentukan Tekstur, Metoe Pipet

h. Erodibititas tanah (Rumus Weischmeier dan Smith (1978).

i. Produksi

.d \{tr
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. V. HASIL DAN PEMBAIIASAN
?

5.1 Kondisi Tanah Sebelum Percobaan

Lahan percobaan ini mempunyai tingkat kepekaan erosi (erodibilitas) sebesar

0.3130. Kepekaan erosi ini dipengaruhi oleh berbagai sifat fisika tanah yang kurang

menguntungkan, yaitu tingginya jumlah partikel debu dan pasir sangat halus.

Menurut kartasapoetra (1987), tanah yang banyak mengandung debu mempunyai

kepekaan erosi yang tinggr karena partikel ini lebih mudah jenuh air dan massanya

lebih mudah terangkut. Permeabilitas tanah ini yang tergolong lambat j,rga

menyebabkan run off yang besar. Selain itu rendahnya kadar bahan organik tanah

tidak membentuk agregat (struktur) tanah yang stabil sehingga tanah mudah

terdispersi dan kemudian tererosi

Kandungan debu dan pasir sangat halus yang tinggi tersebut berakibat positif

tedradap.derajat kompaksi tanah ini. Tanah ini tergolong cukup porous karena bobot

isinya adalah l.lT g cm' sehingga terbentuk porositas yang cukup tinggi- Namun
:,

keadaau ini belum'dapat dikatakan baik untuk kebutuhan tanaman karena disliibusi

pori tanah tersebut belum seirnbang sehingga air tersedia tanah masih tergolong
v'.(

sedang. Hal ini jriga didukung oleh daya simpan air tanah pada berbagai pF yand

tergolong sedang.'Fuk u ini diakibatkan oleh masih.rendahnya kadar bahan offi"

dan junrlah partikel liat tanah yang kecil, padahal keduanya mempunyai kemampuan

besar dalam memegang (menjerap air).
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5.2. Berat Volume dan Total Ruang Pori

Bobot isi adalah bobot kering suatu unit

dinyatakan dalam satuan gram per centimeter

volurne yang terisi bahan padat dan volume

volume tanah dalam keadaan utuh,

kubik. Unit volume ini terdiri dari

ruangan antara partikel-partikelnya

total ruang pori sqt'elah

:
1.

1, diatasdengan perlakuan ;

(Soepardi, 1 983).

Berat volume tanah dipengaruhi oleh jurrlah ruang pori dan padatan tanah,

struktur tanatL kandungan liat dan kadar air tanah (buckman dan Brady, 1969). Bobot

isi tanah berbanding terbalik dengan jumlah ruang pori. Adanya hubungan

berbanding terbalik inr menyebabkan bobot isi tanah dapat digunakan untuk menduga

pemadatan tanah. Peningkatan bobot isi tanah akan menurunkan total ruang pori

tanah sehingga tanah tersebut,nnenjadi semakin padat (Soepardi , 1983),

Bobot isi tanah Ultisol yang drgunakan dalam percobaan ini masih dalam

,J.

kisaran\$dlmal untuk tanah mineral yaitu 1,50 gr cm-3 dengan total ruang pori

43,39Yo.

Hasil analisis tanah mengegai berat volurne dan

ditakukan pembrian kompos sludge; dapat dilihat pada Tabel

tanp'a pemberian kompos sludge yang nilai berat volumenya 1,298 dan total ruaFg.r- 'i;. 8'

pori'51,034o/o vol. Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai berat volume dan total

:

ruang pori awal (1,50 g cm' dan 43,396% vol.), secara angka menunjukkan

perbedaan yang sangat, ielas. Setelah pemberian kompos sludge dan diipkubasi,

blt I

ternyata terjadi penunrnan berat volume dan peningkatantdtal r{dng pori tanah . Hal
t .-. I t-.> ..l
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ini diduga terjadi karena telah dilakukan pengolahan tanah sebelum mengambil

?

sampel untuk penetapan berat volume dan total ruang pori tanah setelah inkubasi,

sedangkan nilai berat volume dan total ruang pori tanah awal ditentukan sebelum

pengolahan tanah.

Dari Tabel 1, dapat dikatakan bahwa penambahan sludge samapai 20 ton har

Uau* menunjukkan pengaruhy yang nyata terhadap berat volume dan total ruang

pori taoah Tidak terlihatnya pengaruh yang nyata akibat pemberian sludge p?brik

bubur pada Ultisol terhadap berat volume dan total ruang pori tanah, diduga sludge

yang digunakan telatr tercuci atau hanygt akibat curah hujan yang turun, hal ini

dibuhiken dari bahan organik tanah yang di analisis menunjukkan tidak adanya

perbedaan yang nyata airtara tanpa penrberian sluge yakni 3,47lyo dan pemberian

sludge sampai 20 ton ha'' sebesar 3,659yo

), ti
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Tabel l. Bobst isi dan Total Ruang Pori Tanah akibat Penggunaan' Kompos

Keterangan : Angka-angka pada lajur yang sama diikuti oleh huruf kecil yang sama

tidirk berbeda nyata menurut Uii DIvRT pada taraf 5Ya

Total Ruang Pori (%o Vol)BeratVolme(gcm

51,465 a

52,751 aT2 (10 ton ha'

Tr (15 ton ha:')

Ta (24 tonha 1,198 a



5.3. Distribusi Pori
t

Kondisi aerasi dan drainase yang baik membutuhkan proporsi yaog

berimbang antara pori makro dan pori mikro. Pori total tanah yang tinggi belum tentu

mendukung aerasi dan drainase yang baik sehingga diperlukan distribusi pori yang

berimbang, Distribusi ukuqan pori tanah dapat diukur melalui penetaian hisapan

kadar ar tanah yang memperlihatkan volume air dalam'pori tanah, sesuai dengan

hisapan yang aiberitao sehingga menggarnbarkan frekuensi distribusi ukuran pori

tanah yang ada (Russel, 1956).

Distripugi ukuran pori yang diamati dalam percobaan ini adalah pori drainase

cepat dan pori drainase lambat. Pori drainase cepat adalah pori yang dapat

mengandung air pada pF antara 1 dan 2. Pori drainas-e cepat ini termasuk dalam

kelomPok pori makro. Pori drainase lambat termasuk dalam kelompok pori rnikro.

Pgri drainase larn-bat merupakan pori kapiler yang ukurannya relatif kecil. pori

drainase larnbat ini dapat mengendung air pada pF 2 -2.54. Pori ini sangat penting

dalam hubungannya dengan ketersediaan air bagi tanaman.

Hasil penga(natan pengaruh sludge terhadap pori drainase cepat (PDC), pori

drainase lambat (,PDL) dan pori air tersedia (PAT) dapat dilihat pada Tabel 2. ;

pari tabel 2. terlihat bahwa pemberian sludge tidak berpengaruh nyata terhadip,$nif

dranase cepat, pori dranase lambat dan pori air tersedia pada saat sebelum panen. Jika
:' .-. :- . - .-

dibandingkan dengan nilai yang didapat pada awal percobaan, justru terjadi

peningkatan pori dranqse cepat, pori air tersedia dan penurunan nilai po{ dranase

. ,' ulambat. i -- i .* -.r
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Tabel 2. Fensaruh nemben PDC. PDL- dan PAT
Perlakuan PDC (% Vol.) PDp (% Vol.) PAT ( % Vol.)

To (0 ton ha') 23,848 a 2,380 a 2,5'19 a

T1 (5 ton ha;') 24,213 a 2,558 a 2,73'l a

T2 (10 ton ha') 231552 a 1,870 a 4,086 a

Ti (15 tonha-') 24,521 a 1,520 a 4,345 a

Ta (20 ton han) 24,303 a 1,414 a 4,976 a

Keterangan': Angka-angka pada lajur yang sama diikuti oleh huruf kecil yang sama

Terjadi penr-ngtatan 7o volume pori drainase cepat dan pori air tersedia pada

saat sebelum panen jika dibandingkan dengan awal percobaan diduga akibat

pengolahan tanah. [Ial ini dibuktikan oleh nilai berat volume dan.total ruang pori

pada Tabel 1.

, 
Disamping itu diduga proses agregasi partikel tanah belum berlangsung

seTpq,rna Hal ini disebabakan oleh proses agregasi memerlukan bahan :oranik,

;
sedangkan bahan oranik yang diperoleh dari pemberian sludge terhadap tanah todak

-r'
menunjukkan perbedaan yang rryata seperti Tabel 3 

.

udara tanah disekitar akar dan sebagai karier beberapa hara makro (Russel, 1973. cit.
i

Sarief, 1998). . Pengaruh positif dari bahan organik tidak akan diperoleh bila
" r l*t: 'ii&''

sejunrlahfaktor pembatas dan proses-proses yang mempengaruhi belum diatasi seperti

jenis dan jumlah bahan organik yang diberikan seperti kondisi tanah dan lingkungan
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5.4. Perrneabilitas Tanah, Bahan organik 
r

Laju permeabilitas semata-mata hanya mengambarakan sifat media tanah'

dalarn hal ini dan kontinuitas pori tanah karena aliran air berlangsung rnelalui pori-

pori tanah (Sarief, et a1.,2000). Oleh sebab itu permeabilitas juga sangat ditentukan

oleh struHur dan tekstur tanah Struktur tanah dipengaruhi oleh kadar biihan organik

, Fakta tersebut dapat dilihat dari data pada Tabel 3, karena permeabilitas tanah

semakin meningkat dengan meningkatnya takaran kompos sludge yang diberikan ke

tanah. Semakin'tingg, kadar bahan organik yang ditambahkan 'semakin banyak

pgngikat agregat tanah untuk 4e,mbentuk struktur (agregasi) yang lebih baik Namun

penamuat an kompos sludge tidak berpengaruh terhadap peningkatan kadar bahan

organik tanah.. Faktor ini disebabkan oleh banyak hal, termasuk masa inkubasi yang

terlaltr lama (sebelum tanam) sehingga bahan organik yang diberikan melalui kompos

sludge mengalarnt oksidasi dan erosi karena lahan terbuka, Hal ini juga terlihat dari

komPos sludge juga tidak
data Tabel 1 dan 2 yang me-ngungkapkan bahwa kompos sludge Ju

berpengaruhterhadapbobotisi,porositasdandistribusipori.

pengaruh tanaman yang ditanam pada tanah tersebut. Artinya bahan org&i]<1gpAg

1;zungterhadapperm.eablitastanah.Karenaada
diberikan berpengaruh secara tidak lang

faktor lain yang juga beqpengaruh terhadap peningkatan atau laju permeabilitas tanah'

Perakaran tanaman lang ditanam dapat rnembantu membentuk struktSr dan pori

. . rl .

tanah. Hal ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari,nen{aiuh plhan,organik tanah'
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Tanah yang tidak diberi kompos sludge mempunyai ekologi perakaran yang kurang

menguntungkan dibandingkan dengan tanah yairg diberi kompos sludge. Ekologi

perakarirn yang baik akan mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan akar yang

baik dan akan mengunfungkan bagi pertumbuhan tanaman dan beberapa sifat fisia

tanatr. Selain itu komposisi partikel tanah yang membentuk tekstur 'tanah yang

tergolong ringan juga sangat berperan dalam pembentukan pori tanah, sehingga

berpengaruh terhadap permeabilitas tanah.

Tabel 3. P-engaruh pemberian kompos sludge terhadap Perrneabilitas, Bahan organik

dan Erodibilitas tlltisol.
Perlakuan Permeabilitas

(cm jam-t)

Bahan Organik

(%)

Erodibilitas

Ts (0 ton ha-') 6,202 a 3,3.72 a 0,1393 a

T1 (5 ton ha') 10,784 b 3,580 a 0,1166 a

T2 (10 ton ha') 13,636 c 3,220 a 0,1012 b

Ts (ts ton ha,') 17,698 d 3,710 a 0,0897 b

Ta (20 ton ha') ?.1,282 e 3,660 a 0,0957 b

oleh huruf kecil

tidak berbeda nyata menurut Uji DMRT pada taraf 5%o
Keterangan : Angka.angka pada lajur yang sama yang sama

5.5. Erodibilitas i

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui o-ahwa pemberian kompos *r-O*i 
1.$!5t1;.'Y.

berpengaruh terha{ap penimgkatar-r kadar bahan organik tanah, namun nilai

erodibilitas'tanah dipengan{i oleh perbedaan takaran kompos sludge yang diberikan

' 
lisumbangkan dari komPoske tanah. Hal tersebut,bukan berarti bahan organik yang ( 

,

trt t
sltrdge tidak berpengaruh terhadap penurunan kepekaan$ erosi tanah, karena
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berdasarkan hasil penelitian tersebut kepekaan (erodibilitas dapat dikurangi

r
denan memberikan kompos sludge sebanyak 10 ton ha', selain itu ada faktor lain

yang juga berpengaruh terhadap kepekaan erosi tanah dan faktor-faktor tersebut

:ulurg mernpengarutu satu sama lain. Hat ini sesuai dengan pendapat Sunarti (1998)

yang menyatakan bahwa erodibilitas Ultisol dapat dipengaruhi oleh beberapa sifat

fisika tanatr, secara simultan, namun lebih dominan dipengaruhi oleh struktur,

perrreabilitas; kelembaban dan indek kemantapan agregat.

,' ' 'Seutrua sifat-sifat tanah tersebut sangat dipengarugi oleh bahan organik tanah

,,

yang, menunrt Suwardjo (1993), mempunyai kemampuan mernpertahankan

kelembaban tanah, memperbaiki stru8ktur dan porositas tanah. Kompos sludge

merupakan bahan organik alternatif yang.d,apat digunakan untuk tujuan tersebut.

geningkatan permeabilitas tanatr melalui perbaikan struktur dan peningkatan jumlah

pori tanah. Hal ini mengakibatkan tanah mempunyai agregasi yang lebih mantap dan
/

peresapan alr tce dalam tury.h lebih cepat sehingga tidak mengalibatkan

:..
pengahncuran partiket tanah. AOanya perakaran tanaman juga berpeng-aruh terhadap

.

penurunan kepekaan erosi tanah, sehingga walaupun tidak ada pengaruh peningkatan

talcaraO kornpos Sludge terhadap peningkatan kadar bahaq organik namun

tanaman dapat rnerntantu pembentukan struktur dan porositastanah yang lebih baik.

Selain {irktor diatas perbedaan berbagai kondisi juga dapat merubah pqla pengaruh

bahan organik terhadap sifat-sifat tanah. 
. I
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5.6. Al-dd dan pH

Pada Tabel 4. terlihat bahwa p.rgu*i pemberian kompos sludge dengan

taakaran 5 ton hal belum menunjukkan pengaruh yang nyata dibandingkan dengan

tanpa pemberian kompos sludge terhadap pH H2O dan Al-dd. Pengaruh baru terlihat

nyata pada'pemberian 10 ton har sampai 20 ton har. tidak berbeda'nyata pada

takaran sampai dengan pemberian 5 ton har terhadap pH diduga karena dosis yang

diberikan masih kecil sehingga belum memperlihatkan pengaruh terhadap pH H2O

tanah Terlihatnya pengaruh nyata dengan takaran 10 ton ha-I sampai 20 ton ha-r

disetabkan karena- sumbangan bahan organic ke dalam tanah yang dihasilkan oleh

kompos,sludge.

Tabel4. Alabel4. Al-dd dan pH akibat sludse oada Ultiso
Perlakuan pH Al-dd

Ts (0 ton ha-') 6,642.a 2,680 a

T1 (5 tonha') 6,562 ab 2,114 a

tz (10 ton ha-') 6,450 b 1,880 a b

T: (15 ton ha') 6,446 b c 1,280 b

T4 (20 ton ha-') 6,264 d 1,200 b

Keterangan : Angka-angka pada lajur yang sarna diikuti oleh huruf kecil yang sarna

tidak berbeda nyata menurut Uji DMRT padataraf 5o/o

Hal lain menyebakan terlihatnya pengaruh yang nyata juga disebabkan karena

ko4pos sludge yang diberikan ke dalam tanah telah mengalami proses dekodqq[S.

Proses dekomposisi ini akan menghasilkan basa-basa dan asam-asam organic yang

dapat menekan Al dan Fe sehingga kelarutannya dapat dikurangi dalam tanah. Basa-

basa yang dilepaskan qkan mendominasi komplek-komplek jelRan dan ber3da dalam

'-: - ,l
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keadaan setimbang dengan larutan tanah sehingga basa-basa ini akan meningkatkan

pH. Hal ini sesuai dengan pendapat Soepardf (1983) bahwa setiap proses yang

mempertahankan dan memperbanyak basa-basa yang dapat dipertukarkan seperti Ca,

Mg, Na dan K akan menaikan kaalkalian tanah. Didukung oleh pendapat

Hardjowigeno (1992) bahwa bahan organic dalam tanah dapat meningkatkan pH

tanaU' dan menetralkan A dengan membentuk Al-organik. Sebagaimana dinyatakan

ot"n f* (P94) bahwa asam-asam organic dapat dijadikan pilihan untuk menurunkan

kernasamabn tanah lcarena terjadi pengkelatan Al dan Fe dari proses dekomposisi

bahan organtc sehingga pH tanah meningkat. Sesuai peneliotian Gandini, dru. QOOI)

pemberian kompos sludge dapat menurunkan kemasaman tanah.

5.7. N-totilr P-fersedia dan IGdd

5 terlihat kandungan N total tanah tidak berbeda ntyata antaraPada Tabel
l

f-erlakuan. Tidak o-erbeda nyata N-total tanatr diduga karena bahan organik yang juga

tidak berbeau. f*aung* N.total tanah tergantung pada kandungan bahan organik di

dalam tanah. Sesuai dengan pendapat Hardjowigeno (l 9S76) bahwa bahan organik
,:

rnerupakan sumber N utama didalam tanah, Ditambahkan oleh Soepardi' (1983)

bahwa N dalarn tanah berasal dari batran organik dengan bantuan mikroorganisnre
,

taiah. Selama berlangsung proses dekomposisi tersebut maka jumlah jasadrmikreu..'v"

akan meningkat dan hal ini menyebabkan kandungan N berkurang karena digunakan

oleh jasad mikro ubtuk pertiumbuhan dan perkembangannya.

Hal lain yang,menyebakan kandungan N-total tanah tidak berbqda nyata

n't 
{

karena terjadinya penyerapan N oleh tanaman kedelai.,. Olairga N yang diserap
2 .'l
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I
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tanamab dari hasil dekomposisi bahan organik dan N tanah seimbang dengan

kebutuhan tanaman kedelai untuk pertumbuhannlu. Dimana semakin baik atau subur

pertumb-uhqn kedelar *d u semakin banyak pula jumlah N yang diserap sehingga

jurnlah N di dalam tanah tidak jauh berbeda.

Selain itu juga diduga karena N bersifat mobile yaitu mudah hilang bila tidak

digunakan oleh tanaman, baik melalui penguapan dalam bentuk NzO dan amoniak

(NH3), melalui pencucian dalam bentuk NI{4* atau NO3- maupun hilang melalui

aliran peimukaan dan eiosi (Soepardi, f9g3).

Tabel 5. P.enga.fuh pemberian kompos sludge terhadap N-total P-tersedia dan K-dd
Pedakuan N-total P-tersedia K-dd

Ts (0 ton ha') 0,080 a 8,799 a 0,229 a

T1 (5 ton ha r) 0,080 a 10,462 a 4,234 a

Tz (lO ton ha-r) 0,082 a b 11,376 a b 0,262 a b

T3 (15 ton ha-t) 0,066 a 11,480 b 0,309 b c

Ta (20 ton ha') 4,094 b 13,344 b 0,342 c

Keterangian , .{qSla.angta pada lajur t*g sa-a' tidak berbedanyata menurut Uji DMRT padatarif 5yo

Pada Tabel 5 juga terlihat'pengaruh pemberian kompos sludge terhadair p-

tersedia dan K-dd tidak terlihat perbedaan yang nyata antara perlakuan tanpa

pemberian 0 ton per hektar dengan 5, l0 ton per hektar tetapi berbeda nyata dengan
: 

: 
,*.\-tpeqnbenql 15 dan 2O ton per hektar. Hal ini berkaitan dengan proses dekomposiii

'

bahan organik yangakan menghasilkan asam-asam organik dan coz.

J, ti

1,-

l':
.:,'-l t"

&d

).



5.8. Produksi Kedelai

Hasil pengamatan terhadap produksi tlaeui stelah dilakukan pemberian

kompos sludge dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel6 komoos slu ksi kedelai
Perlakuan Tinggi(cm) Produksi ( ton ha-')

Ts (O ton ha') 43,47 c l, 156 a

T1 (5 ton ha') 48,64b 2,166b

T2 (10 ton ha-') 49,44 ab 2,075 b

T3 (15 ton ha') 51,18 ab 2,294b

Tr (20 ton ha-r) 53,49 a 4,107 c

Keterangan : fuigka-angka pada lajur yang sarir snml

' ', ' Pada Tabel 6 terlihat bahwa.pengaruh penambahan sludge sampai 20

ton hdr belpengaruh nyata terhadap produksi kedelai dari 1,156 ton ha-r (tanpa

slu!8e), Menjadi 4,107 ton'ha-r, berarti terjadi peningkatan sebesar 2,951 tqn ha-r.

Pe.mberian kompo.s sludle pada u'erbagai takaran memberikan.perbedaan yang nyata
:

terhadap tinggl dan hasil kedelai, h4 ini diduga karena pemberian kompos sludge ini-:
telah dapat mempengaruhi kondisi tanah, akibat dari aktivitas mikroorganisrne tanah

yang mampu nnerombak dan menguraikan bahan organik yang diberikan sehingga ,

mannpu menyediakan'unsur hara yang dibtrtuhkan oleh tanaman. t\ '. fi.
fn i'S*'

pengaruhnya terhadap pemberian kompos sludge namun masih terjadi peninkatan

total ruang pori dan peqrrunan berat volume, sehingga penyerapan unsur hg:a juga

;t.{,i
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berlangsung dengan baik pada kondisi sifat fisik tanah yang mendukung akan
?

meningkatkan ketersediaan air dan uadar yang cukup serta perkembangan akar

dimana hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi.

rnemungkinkan perakaran tanah berkembang secara leluasa, mempunyai cukup

banyak pori dengan kandungan oksigen dan air yang seimbang. Dengan baiknya

perakaran mengffiatkat akar tanaman dalam menabsorpsi unsur hara dari tanah

Kqmpos sludge sebagai bahan amelioran merupakan sumber nergi bagi

mikoorgaisme dimana aktivitas mikroorganisme tersebut dalam menguraikan bahan

organik akan meninkjat, hal ini mengakibatkan unsur hara dan senyawasenyawa

organik menjadi lebih tersedia bagi tanaman. Kompos sludge mengandung unsur hara

Ygtu : 1,53%N; 3,0 ppm PzOs dan 7700 ppm K2O.

sludge karena terjadi perbaikan rifat fisika dan kimia tanah di lahan percobaan.

Perbaikan sifat fisika tanah di daerah perakaran sehinga akar lebih mudah

berkembang dan dapat mengambil unsur hara dan air dari komplek jerapan tanati

dengan lancar. Sejalan dengan uraian di atas menurut Soepardi (1983), humustdalryff

tanah rnempunyai peran yang sangat penting antara lain berfi.rngsi sebagai penzuplai

dan meningkatkan ketersediaan daya sanggah lanah, meningkatnya kemampuan

menyirnpan air, meningkatnya pertumbuhan dan berkembangnVa miko$l dalam

..1:
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iL tanah dan meningkatkan rneningkatkan kemampuan tilnah menyimpan lengas serta

meningkatnya granulasi tanah.

Penganrh positif dari peningkatan penambahan sludge sebagai ptrpuk organik

terladap hasil biji kedelai di dalam tanah masam yang berkadar bahan organik rendah

an kadar P, K, Ca dan Mg

,,,,
(Bond danDoos, 1980 cd. Kuntiyastuti,lggT).
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\rI. KESIMPUI,AN DAN SARAN
t

6. t. Kesimpulan

Darf hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

_,''1. Pemberian kompos sludge belum mampu memperbaiki sifat fisika Ultisol,

namun berpengaruh nyata. terhadap permeabilitas tanah dan . erodibilitas
-, l.

Ultisol.

'. 2. Pemberian kompg$ sludge malnpu memperbaiki sifat kirnia dan produksi.t ..'.".: ..

kedelai, pemakin ting$ takaran semakin baik sifat kimia dan produksi kedelai.

.'::

.: ,l

Pemanfaatan sludge disaranlcan lebih efektif untuk memperbaiki sifat kimia

tanah dari pada sifat fisika tanah.

f

\:#

),

Et\
:'i:
J:



DAF"TAR PUSTAKA
Abdurachmffi, A. 1992. Sistem Pertanaman I.orang : Salah Satu Alternatif dalam

Pengembangan Pertanian Lahan Kering di Jambi. Penanganan Lahan Kering
Marjinal Melalui Usahatani Terpadu. Balitbang Pertanian, Dinas-Dinas
Pertanian Frovinsi Jambi dan Balai Informasi Pertanian Jambi. Jambi.

Arsyad, S. 1989. Peagawetan Tanah dan Air. Departemen Ilmu Tanah fakultas

Barus, A., H. Suwardjo, dan H. Suhardjo. 1991. Pengaruh Cara Pembuatan Lahan
terhadap Pemadatan Tanah, Erosi, Produksi Tanaman Penutup, dan Kedelai.

,. i KumpulanAbstrakHasil PenelitianTanahdanAgroklimat 1986- 1989.p.4

Baver, L.D. Gardner, W.H. and Gadner, W.R. 1972. Soil Physic. Fourt Edition. John
Wlley and Sons Inc, New York.

:

Diemont, W.H dan C.C. Smiet. 1991. Proceeding Workshop Low-Input Agriculture
inAcid Soil. SECM Spesial Publ. Nr. 2. Bogor.

Dudal, R. dan M. Soepraptohardjo. 1957. Klasifikasi Tanah di Indonesia. Pemb. Balai
Besar Pinel. Pertanian. No. 147. Bogor.

Foth, H. D. 1988. Fundamental of Soil Science (Terjematran Purbayanti, E. D., U. R.

Lr.rkiwati dan R. Trimulatsih: Dasar-dasar IImu Tanah). Gajah Mada
University Press. Yogyakarta. 

:

Gandini, T, Efrimarta, Jumaedi dan Fitriadi, 2001. Laporan Penalitian : Pengaruh

Pemberian Bark Compost daa Rock Phosphate Tehadap Perturnbuhan AcaEia

Mangium dan Kadar Nutrisi Tanah Ultisol, Sub Group Typic Paleudlt :

Gaur, AC. 1982. Bulky Organic Manure and C. rop Residues. (Fertilities, Organio

Manures, Recyclable Wastes and Biofertilizers. Fertlizer Development andi
Consultation Organisation, New Delhi. '.- 

'#o
,' , , ,, . 1990. Principle and Tecnology of Composting Urban Wastes Fioc,

Workshop Solid Waste Management and Resources Mobilization. Volume B.

Kathmandu, Bepal./

Gupta. RP., dan Nagarajarao. 1982. Soil Structure and its Management. In Rview of
Soil Research in India. Part L Ind. Soc. Soil Sci.

a
q: .

Hardjowigeno, S. 1992. Ilmu Tanah. Mediyatama Saraqa Peikasa. Ja[arta

: ! l:{ {i, ;i'"
r*

-f
e,
I

!)

il ,

.33



Hessa" P.R. dan Misra, RV 
-l?12.--11]ner{ 

gtgt't"Jroyect on Organic Recycling

iiurDu".rment No. 14. RAS/75i004 FAOruNDP. FAO, Rome.

Morgaq R P. C. lg79- Soil Erosion. Longmans' London'

: n Tanah di Lahan Kritis'
Nurhaiati. Hakim. 1996. Teknologi Perbaikan Kesubura
"""'*'iot^a]*lJyr ori"n *i p"n"r:up* Teknologi Petanian Untuk Mencegah dan

Ferbaikin lahan Kritis. Bapeda Tk I Sumtar'

. : n---^-l-^
Sarief, E. S. 1993. Kesuburan dan Pemupukan Tanah Pertanian' Pustaka Buana'

Bandung.

lalam Produksi PertaniarU
Syarinraain lK. '1990. Penggunaan Pupuk organik d

Seminar Puslibangtan.
:

:n Ilmu-Ilmu Tanah' Fak'
Soepardi,G.l983'::sifatdanCiriTanah'Departemenllmu-IlrngTana

Pertaniari IPB. Bogor.

Suprapto,H.S.lgg5.BertanamKedelai.PenebarSwadaya.Jakarta.

Supryanto. 1993. Pemanfaatan-Limbah Pabrik Kertas untuk Media Tumbuh dan

: - Pupuk Orqlik Agrotel (1)

Sutanto" R dan S,..Nuryani, H.U: 1?g5 Potensi bahaa organik sebaqai komponen

, Tekrrologi rnasukan'Rendah dal; fvfgningkqJryn Pio"duktivitat luh* Ilrilis di

daerahirtidilT;;.fi ;-F;iding-Loktarva-danlklqosefeknolgsi'Hj"* 
Usurrn Tani,Konservasi dan ilsitan. PPT dan Balitbang Pe,rtanian

Bogor.

Rakit Teknoloei Menunjang Usahatani untuk Mikro O4S- 9*Suwardjo, H; 199,3" ry4* Teknologi
TDM. n.rrupurilr;#ii6&fi* t"r.pil fSl:l DAS Kawasan Perbukitan

XtititUY, ProyekBangdes II Komponen 8-YUADP 
:

, ':::' ,. l' r i. :,tr*
' |- -' j ^ n^-;*^",.r \rrt rcrt. 1992. Soil andlwBer

Schwab, GiO-, D.D. Fangmeygr, yJ' !|ljtt, !-[' Frey

.,Conserv"ri* EG"j;tigg. font Wley & Sons, Inc. New Y-ork Chictr-ester'

Brisbane. Toronto. SingaPore'

Tan, K. H. tggL-Environmental Soil Science. Marcel Dekker, Inc' New York'

tr
Vadari, T. A. Dariah, Akencanasari, Sutono dan R. Romagea' 19-93' P&nanfaatan

limbah puj* i"arr,ri kurtu" ri"ag" untuk. m;nrner]*ki:i:at ,T;n Ultisols

J,



l'.4 -:

Y

r!
ir-

7-

Io
r
i
t,

'',_, ' -kffii l''B
i .,il

i'. ,z

i:

Kentrong sena pertumbuhan tanamantJag[g (Zea mays L.). Prosiding
Pertemuan Teknis Penelidan Taoatr Agroklirnat Bidang Konservasi Tanah
dan Air dan idgroklirnat Bidang Konservasi Tanah dan Air dan Agroklimat.
pustiianat' Bogor 18 -21 Flbruari 1993. Pusat Penelitian Tanah dan
Agroklirnat

. . H. Suwardjo, Sudarmo, dan L. Setyawati. 1995. Peng4ryh Kompos
LgrnBur Sera! (Sludge) terhadap Efisiensi Pemakaian Air dan beberapa Sifat
Fisik Tanqh Rogosol Coklat Kelabu Sindaqg Barang Bogor. Prosiding
Pertcmuan Te-knis Penelitian Tanah Agroklimat Bidang Konservasi Tanah dan
Air dan Agroklimat, Puslitanalg soeoi lo - lzlanu# 1995. Pusat p"n"titi*
Tanatr dan ^AgroHimat. 

.Bogor.

'u,{ff

t..t
3

,f

!

r:.-t

),


