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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh beberapa takaran kompos
sludge terhadap sifat-sifat fisik dan kepekaan erosi Ultisol serta produksi kedelai.

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Jambi
Mendalo dengan jenis tanah order Ultisol dan Kemiringan lereng 8 % dari bulan Maret
sampai Agustus 2002. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK). Perlakuan dalam penelitian adalah takaran Kompos sludge sebanyak 5
level dengan kelompok. Takaran kompos dalam penelitian ini adalaah to : 0 ton ha-l,
tr : 5 ton ha-I, tz : 10 ton ha-I, tr : 15 ton ha l, ta=)0 ton ha-I.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberian kompos sludge belum
menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap BV, TRP, PDC, PDL, PAT dan kandungan
serta kepekaan erosi bahan organik tanah, tetapi berpengaruh nyataterhadap permeabilitas
tanah dan produksi kedelai. Hasil kedelai yang tertinggi diperoleh dengan pemberian
kompos sludge 20 ton har.

PENDAHULUAN

Kemajuan industri disamping mendatangkan kemakmuran bagi penduduk, akan

menghasilkan limbah industri yang bermanfaat, tetapi akan berbahaya bagi lingkungan

apabila tidak dikelola dengan baik. Pabrik kertas juga mengeluarkan berbagai limbah yang

diperkirakan masih mengandung berbagai senyawa yang meracuni tanaman. Dalam proses

produksinya, industri pabrik kertas akan menghasilkan limbah padat, kulit kayu, serpihan

kayu, serat-serat kayu dan lumpur serat (sludge). Limbah padat dihasilkan dari unit

debarking, unit chiping, unit boiler, unit pengeringan dan unit daur ulang.

PT. Lontar Palpirus Pulp and Paper Industry yang terdapat di Kabupaten Tanjrung

Jabung Barat merupakan salah satu industri kertas yang menghasilkan limbah padat b$rupa

lumpur serta (sludge) sebesar 23 % dari bahan mentahnya yakni sekitar 100 ton hari-l

(UPL -LP3I, 2001). Limbah ini apabila ditumpuk dari tahun ke tahun akan membutuhkan

tempat yang cukup luas dan akan menyebabkan pencemaran lingkungan

Cara untuk mengtrfangi sifat racun limbah tersebut, dila\ukan pengafran dengan

menambahkan abu boiler untuk pembuatan kompos. fembuilan kompos ini ditujukan

sebagai amelioran tanah. untuk menambah bahan organik. pedapUatran ffian organik

tanah dengan u*.tiorjn tersebut dapat digunakan ."rl **l--.-t*"*, dan
.t,I

).'meningkatkan kesuburan Ultisol.



di*

Ultisol merupakan salah satu lahan marginal yang mempunyai sifat fisik yang jelek

dan kepekaan erosi tanah yang tinggi sehingga,sangat berpengaruh terhadap tingkat

produktivitas lahan. Kedua sifat ini pada lahan-laffan'lrnarginal dan kritis di Provinsi Jambi

tergolong ke dalam kelas yang kurang menguntungkan. Padahal lahan marginal dan lahan

kritis di Provinsi Jambi meliputi luasan yang cukup besar. Namun yang tergolong order

Ultisol merupakan luasan yang paling besar di Jambi. Menurut Abdunachman (1992),

luasannya mencapai 55,46 o dari seluruh wilayah Provinsi Jambi, yaitu sekitar

2.726 633 ha.

Peningkatan produktivitas lahan saat ini dianjurkan dengan menggunakan teknologi

masukan yang rendah pada umunnya 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 petemakan) dan limbah pertanian (sisa-sisa tanaman) sebagai pupuk hijau dan

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

berasal dari limbah industri.

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

padat industri merupakan senyawa organik dan mempunyai sifat-sifat yang hampir sama

derryan 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.

Pembangunan yang berwawdsan lingkungan melahirkan ide recycle technique

(teknik daur ulang). Artinya limbah-limbah dapat diolah sehingga dapat dimanfaatkan

kembali dan tidak membahayakan. Ide tersebut juga dapat diterapkan dalam upAya

meningkatkan produktivitas lahan untuk peningkatan produksi tanaman pangan seperti

kedelai. 'F'

Konsumsi kedelai (Glycine mmc (L) Merr), terus meningkat sejalan dengan

peningkatan penggunazumya, sebagai bahan pangan, industri maupun pakan. Ironisnya

produksi masih rendah yaitu sekitar 0,7 - 0,9 ton hal (Suprapto, 1995). Untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, perlurperluasan areal dan perbaikan teknik budidaya serta{engelolaan

tanahsecaramaksimal. i . i ,-. . /
, Kedelai dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah, adal,kan tata afr dan udara

tanah cukup baik. Air dlperlukan pada setiap periode,,rr-if;-rraitnr*.rn y&rg teruanyak

adalah pada periode perkembangan sampai pengisian polong. fe$panggr puh" rnuru-masa

pembuangan dan pengisian polong akan menurunkan hasil.



Hasil penelitian Vadari, et.al (1995) dan Darusman (1999) menunjukkan bahwa

kompos sludge yang diberikan ke tanah dapat memperbaiki sifat fisik tanah arrtaru lain

kapasitas memegang air pada berbagai pF, perr"hfape air tersedia, pori drainase lambat,

pori drainase cepat, dan indeks stabilitas agregat. Disamping itu pemberian kompos sludge

kedalam tanah juga mampu meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Selanjutnya

Sukarno (1993), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penambahan bahan organik

berupa sludge dan sisa panen sebanyak 15 ton ha I sudah cukup efektif untuk

meningkatkan stabilitas agregat.

Berdasarkan penelitian Yadari et.al (1995), takaran kompos sludge yang memberi

manfaat terhadap sifat-sifat fisik tanah adalah lebih dari l0 ton ha-r. semakin tinggi takaran

kompos sludge yang digunakan makin tinggi efisiensi pemakaian air untuk tanaman,. Hal

ini terjadi karena bahan organik dapat membantu tanah menyerap air, selanjutnya

berdasarkan hasil penelitian Manikam (1993), cit. Darusman (1999), bahwa sludge

berperan sebagai agen pengikat yang membantu terbentuknya stabilitas agregat sehingga

meningkatkan kapasitas menahan air, aerase, total ruang pori dan laju infiltrasi.

Berdasarkan uraian diatas penelitian dilakukan dengan tujuan mempelajari pengaruh

kompos sludge yang digunakan dengan takaran yang berbeda terhadap sifat-sifat fiisk dan

keppkaan erosi Ultisol dan untuk menentukan takarffi€ludge dan kompos sludge yang

terbaik digunakan untuk memperbaiki sifat fisika dan erodibilitas Ultisol dan hasil kedelai.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Janrbi

di Desa Mendalo. Analisis tanah dan sludge dilakukan di laboratorium Kimiu ,1^
kesuburan tanah, laboratorium Fisika dan Minerologi tanah Fakultas Pertanian Univ#$itas

Jambi. Penelitian ini dilakukan dalam bulan Maret sampai dengan Agustus 2002.

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang &igunakan dalam percobaan ini antara lai-n : kompoCsludge dariIt.
limbah pabrik kertas PT. Lontar Palpirus Pulp Industry_(LP3,,I), bqnjh ked,elai varietas

Willis, pupuk Urea, SP-36 dan KCl, Diazenon 60 EC, Dithand M-+S darr^. Fahan-bahan

kimia untuk analisis tanJ O* sludge di laboratorium | ''''t ;.



Alat-alat yang digunakan meliputi alat-alat pengolahan tanah, pisau, ring sampel,

triplek, reng kayu, karet pengikat, timbangan, bor tanah, alat-alat analisis tanah di

laboratorium dll. o "',
Rancangan Percobaan dan Analisis Data

Penelitian ini @ menggunakan Rancangan Acak Kelompok

(RAK) yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 5 kelompok, perlakuan tersebut antara lain :

to : 0 ton ha-l, t1 : 5 ton ha-l,t2= 10 ton ha'1, t3 : 15 ton hat,ta: 20 ton ha1.

Setelah diperoleh data dilakukan analisis statistik dengan menggunakan uji F 5%

(ANOVA), bila terlihat adaperbedaan nyata, dilanjutkan dengan BNT 5 %.

Pelaksanaan Percobaan

Kegiatan awal meliputi pengambilan sampel tanah dan kompos sludge untuk analisis

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

Sampel tanah utuh dianalisis sifat-sifat dan sampel tanah komposit untuk analisis tanah

sifat-sifat kimia secara lengkap, sedang sampel kompos sludge sifat kimianya secara

lengkap.

Penelitian dimulai dengan pengolahan tanah dengan cara dicangkul dua kali, digaru

dan diratakan, kemudian dibuat petak-petak percobaan berdasarkan kontur, dengan ukuran

4 q * 3 m sebanyak25 petak percobaan denganjarak antara petak 0,5 m danjarak antar

kelompok 1 m. Selanjutnya dilakukan pemberian kompos sludge sesuai dengan takaran

yang telah ditentukan untuk setiap petakan.

Adapun takaran kompos sludge yang diberikan adalah : (A) 0 ton har, (B) 5 ton

ha-t, (c) 10 ton ha'r, 1D; 15 ton ha-r, 1E; 20 ton ha-r. Tiap kompos sludge yang akan

diberikan dalam petak percobaan ditempatkan secara acak. Sludge disebar rata di@as

permukaan tanah, diaduk dan diinkubasi selama satu bulan.

Setelah inkubasi dilakukan penanaman kedelai, kedelai ditanam sebanyak tig+*ti:i
per lobang, dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm dengan kedalaman 3 cm. Sebelum.benih

ditugal dilakukan inikulasi bakteri rhizobium dengan cara benih kedele dibasahi dengan air

sampai cukup basah, lalu dicampur dengan tanah bekas tanaman kedele dengan dosis 200

gram tanah untuk I Kg bdnih. Tanaman yang tidak tumbuh disisip_sulam deng/rn tanaman
ti

pagar. Sedangkan penjarangan dilakukan pada saat t*E"T beiumur dya qlSgu dengan

meninggalkan tanaman yang baik setiap rumpun. pemupukan dildcukan terha@p tanaman

kedelai dengan aosis pupJut< urea 50 Kg ha-r. luput Urea,pJpuk'Sp lo (lOckg ha-r; dan

KCI (50 kg ha-r) diberikan secara tugal pada waktu tanam. 1 ' .:' ' ,"



Penyiangan dilakukan pada saat ada gula yang tumbuh. Penyiraman sewaktu tidak

ada hujan. Untuk pencegahan serangan hama dan penyakit dilakukan penyemprotan

Diazenon 60 EC dengan dosis 2 ml per liter air, bln nitn*e M-45 dengan dosis 2 gram

per liter air. Penyemprotan dilakukan dua minggu setelah tanam dan selanjutnya interval

waktu dua minggu.

Panen dilakukan sewaktu polong telah sempurna masak dengan kriteria polong

berwarna kuning kecoklatan, sebagian besar daun telah kering dan gugw, batang telah

mengering berwama kecoklatan. Panen dilakukan dengan jalan memotong batang setinggi

1 cm dari permukaan tanah, kemudian polong dipisahkan dari batang dan berangkasan

dipisahkan dengan baik.

Sampel tanah yang diambil dari setiap petak percobaan meliputi sampel tanah

komposit untuk penetapan bahan organik, dan persentase partikel tanah, yaitu pasir kasar,

pasir sangat halus, debu, dan liat. Selain itu juga diambil sampel tanah utuh untuk

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

permeabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bobot isi dan Total Ruang Pori

Hasil analisis tanah mengenai berat volume dan total ruang pori setelah dilakukan

pemberian sludge, dapat dilihat padd tabel 1.

Tabel.l. Pengaruh pemberian kompos sludge terhadap berat volume dan total
tanah

Keterangan: Angka-angka pada lajur yang sama untuk diikuti oleh huruf kecil yang
sama tidak berbeda nyata menurut BNT pada taruf 5 Yo

n?
Data berat rol.r*.udan total ruang pada Tabel 1, diatpst,dengan perlakuan tanpa

pemberian kompos sludge yang nilai berat volume dan'total ruahpporitandrlwal (1,50 g

6m-3 dan 43,396 % vol)jsecara angka menunjukkan perbedqnn yAt e .*suUbhs. Setelah

pemberian kompos sludge dan dilakukan inkubasi, ternyat-a.terJadl penurunarltb"rut volume

dan peningkatan total ruang pori tanah. Hal ini diduga terjadi karerfa telah dilakukan

pengolahan tanah sebelum mengambil sampel untuk penetapan berat volume dan total

ruang pori

Perlakuan (ton ha-') Berat Volume (s cm-' Total Ruans Pori Tarab(olo\
0

5

10
15

20

1.30 a
1.29 a
1.25 a
1.25 a
1.20 a

49,78 d t o

49,56 a .r''

51,52 a
51,60 a
53,55 a



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 p.rrriittat* sludge sampai 20 tonha-r belum

menunjukkan pengaruh yangnyataterhadap berat volume dan total ruang pori tanah. Tidak

terlihatnya pengaruh yang nyata akibat pemberian kompos sludge pabrik bubur kertas pada

Ultisol terhadap berat volume dan total ruang pori tanah, diduga kompos sludge yang

diberikan tercuci atau hanyut akibat curah hujan yang turun, hal ini dibuktikan dari bahan

organik tanah yang dianalisis belum menunjukkan perbedaan yang nyata antara tanpa

pemberian sludge (Tabel 3) yakni 3,247 o/o dan pemberian sludge sampai 20 ton ha-r

sebesar 3,52 Yo.

Distribusi Pori

Kondisi aerasi dan drainase yang baik membutuhkan proporsi yang berimbang arfiara

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 ukuran

pori tanah dapat diukur melalui penetapan hisapan kadar air tanah yang memperlihatkan

volume air dalam pori tanah, sesuai dengan hisapan yang diberikan sehingga

menggambarkan frekuensi distribusi ukuran pori tanah yang ada (Russel, 1956).

Hasil pengamatanpengaruh sludge terhadap pori drainase cepat (PDC), pori drainase

lambat (PDL) dan pori air tersedia (PAT) dapat dilihat padatabel2.

Tabel.2. Pengaruh pemberian kompos sludge terhadap pDC, pDL dan pAT

Keterangan : Angka-angka pada lajur yang sama diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak
berbeda nyata menurut BNT pada taruf 5 Yo.

.l
Dari Tabel 2 terliirat bahwa pemberian sludge belurn,,betpbngaruh n ataterhadap

pori drainase cepat, pori drainase lambat dan pori air tersebut ilada saat se@lum panen.

Jika dibandingkan denlan nilai yang didapat pada awpl pptcobaan, jtistru terjadi

peningkatan pori drainase cepat, pori air tersedia dan peni;fiman nilai pq4 drfrnase lambat.

Terjadinya peningkatan rulai % volume pori drainase cepat aa, fo.i ait'tersedia pada saat

Perlakuan (ton ha'') PDC (% vol) PDL (% vol) PAT (% vol) i
0
5

10

15

20

22,60 a
22,31a
22,32 a

23,23 a
22.07 a

2,38 a
2,56 a
1,87 a
l,4l a

1,52 a

2,58 a
2.74a t'
4,0g a ir'

4,35 a ,
4.98 a



sebelum panen jika dibandingkan dengan awal percobaan diduga karena akibat pengolahan

tanah. Hal ini dibuktikan oleh nilai berat volume dan total ruang pori pada Tabel. 1.

Disamping itu diduga proses agregasi partifrdhtanah belum berlangsung sempurna.

Hal ini disebabkan oleh proses agregasi memerlukan bahan organik, sedangkan bahan

organik yang diperoleh dari pemberian kompos sludge belum menunjukkan perbedaan

yang nyata seperti tabel 3. Meskipun pada prinsipnya bahan organik dapat memperbaiki

tata air dan udara tanah disekitar akar dan sebagai karier beberapa hara makro (Russel,

1973, clr. Sarief, 1998). Pengaruh positif dari bahan organik tidak akan diperoleh bila

sejumlah faktor pembatas dan proses-proses yang mempengaruhi belum diatasi seperti

jenis dan jumlah bahan organik yang diberikan seperti kondisi tanah dan lingkungan.

Permeabilitas Tanah

Laju pertumbuhan semata-mata hanya menggambarkan sifat media tanah, dalam hal

ini porositas dan kontinuitas pori tanah karena aliran air berlangsung melalui pori-pori

tanah (Sarief et al., 2000). Oleh sebab itu permeabilitas juga sangat ditentukan oleh

struktur dan tekstur tanah. Struktur tanah dipengaruhi oleh kadar bahan organik tanah,

demikian pula pori tanah.

- Fakta tersebut dapat terlihat dari data dalam tabel 3, karena permeabilitas tanah

semakin meningkat dengan meningkatnya takaran kompos s.ludSe yang diberikan ke

tanah. Semakin tinggi kadar bahan organik yang ditambahkan semakin banyak pengikat

agregat tanah untuk membentuk strirktur (agregasi) yang lebih baik. Namun penambahan

kompos sludge tidak berpengaruh terhadap peningkatan kadar bahan organik tanah. Faktor

ini disebabkan oleh banyak hal, termasuk masa inkubasi yang terlalu lama (sebefum

tana{n) sehingga bahan organik yang diberikan melalui kompos sludge mengalami oksidasi

dan erosi karena lahan terbuka. Hal ini juga terlihat dari data Tabel 1 dan 2Y^g
mengungkapkan bahwa kompos sludge juga tidak berpengaruh terhadap bobot isi,

porositas dan distribusi pori.

Tabel 3. Permeabilitas, Bahan Organik dan Erodibilitas Ultisol Kebun Percobaan Mendalo
Darat Akibat Pemberian

Takaran Kompos
Sludee

Permeabilitas
(cm iam-r)

Bahan Organik r, .

(P/o\ '' 
,

Erodibilitas

T4 (20 ton ha-')
'T3 (15 ton ha-r)
T2 (10 ton har)
Tr(5tonhar)
To (0 ton har)

21,29 a
J 17,70b

13,63 b
10,79 b c

6,19 c

3,24,a .1 | "

3,44ta {i ,,ii.,
r 3,38 a

3.56 a

3',52 a )

0;f393 a

o,t'too a
0f,012 a
Otrigg7 a
0.0975 a

ur sama diikuti oleh huruf kecil sama
berbeda nyata menurut BNT pada taraf 5 o/o.

Keterangan : Angka-angka pada lajur yang yang



Permeabilitas yang berbeda akibat pemberian kompos sludge dapat diakibatkan oleh

pengaruh tanaman yang ditanam pada tanah tersebut. Artinya bahan organik yang

diberikan berpengaruh secara tak langsung terhadrip permeabilitas tanah. Karena ada faktor

lain yang juga berpengaruh terhadap permeabilitas tanah. Perakaran tanaman yang ditanam

dapat membantu membentuk struktur dari pori tanah. Hal ini tentu saja dapat dipisahkan

dari pengaruh bahan organik tanah. Tanah yang diberi kompos sludge mempunyai ekologi

perkaran yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan tanah yang.diberi kompos

sludge. Ekologi perakaran yang baik akan mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan

akar yang baik dan akan menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman dan beberapa sifat

fisika tanah. Selain itu komposisi partikel tanah yang membentuk tekstur tanah yang

tergolong ringan juga sangat berperan dalam pembentukan pori tanah, sehingga

berpengaruh terhadap permeabilitas tanah.

Erodibilitas

Berdasarkan data Tabel 3 dapat diketahui bahwa pemberian kompos sludge belum

menunjukkan berpengaruh terhadap nilai erodibilitas Ultisol. Hal tersebut bukan berarti

bahan organik tanah yang disumbangkan dari kompos sludge tidak berpengaruh terhadap

penunrnan kepekaan erosi tanah, karena berdasarkan hasil penelitian tersebut kepekaan

erosi (erodibilitas) dapat dikurangi dengan memberikan kompos sludge sebanyak 20 ton

hal. selain itu ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kepekaan erosi tanah dan

faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendapat

Sunarti (1998) yang menyatakan bahwa erodibilitas Ultisol dapat dipengaruhi oleh

beberapa sifat fisika tanah secara simultan, namun lebih dominan dipengaruhi oleh

struktur, permeabilitias, kelembaban dan indeks kemantapan agregat. 
/ +

Penurunan kepekaan erosi Ultisol dalam percobaan ini dapat disebabkzrn*bl.h

peningkatan permeabilitas tanah melalui perbaikan struktur dan peningkatan jumlah pori

tanah. Hal ini mengakibatkan tanah mempunyai agregasi yang lebih mantap dan peresapan

air ke dalam tanah lebih cepat sehingga tidak mengakibatkan peghancuran partikel tanah.

Adanya perakaran tananlan juga berpengaruh terhadap penrnrnao kepekaan?erosi tanah,i
sehingga walaupun tidak ada pengaruh peningkatan. takaran, kompg.s sl.ti{Se terhadap

peningkatan kadar O*u1 organik namun perakaran ,*rT-u1,d"d:1 membantu pembentuk

stnrktur dan porositas tanah yang lebih baik. Selain fbktor diatas, perbedean berbagai

kondisi juga dapat merubah pola perubahan bahan organik terhad4p ,ifut rifui tan;.



sebelum panen jika dibandingkan dengan awal percobaan diduga karena akibat pengolahan

tanah. Hal ini dibuktikan oleh nilai berat volume dan total ruang pori pada Tabel. 1.

Disamping itu diduga proses agregasi partifrdhtanah belum berlangsung sempurna.

Hal ini disebabkan oleh proses agregasi memerlukan bahan organik, sedangkan bahan

organik yang diperoleh dari pemberian kompos sludge belum menunjukkan perbedaan

yang nyata seperti tabel 3. Meskipun pada prinsipnya bahan organik dapat memperbaiki

tata air dan udara tanah disekitar akar dan sebagai karier beberapa hara makro (Russel,

1973, clr. Sarief, 1998). Pengaruh positif dari bahan organik tidak akan diperoleh bila

sejumlah faktor pembatas dan proses-proses yang mempengaruhi belum diatasi seperti

jenis dan jumlah bahan organik yang diberikan seperti kondisi tanah dan lingkungan.

Permeabilitas Tanah

Laju pertumbuhan semata-mata hanya menggambarkan sifat media tanah, dalam hal

ini porositas dan kontinuitas pori tanah karena aliran air berlangsung melalui pori-pori

tanah (Sarief et al., 2000). Oleh sebab itu permeabilitas juga sangat ditentukan oleh

struktur dan tekstur tanah. Struktur tanah dipengaruhi oleh kadar bahan organik tanah,

demikian pula pori tanah.

- Fakta tersebut dapat terlihat dari data dalam tabel 3, karena permeabilitas tanah

semakin meningkat dengan meningkatnya takaran kompos s.ludSe yang diberikan ke

tanah. Semakin tinggi kadar bahan organik yang ditambahkan semakin banyak pengikat

agregat tanah untuk membentuk strirktur (agregasi) yang lebih baik. Namun penambahan

kompos sludge tidak berpengaruh terhadap peningkatan kadar bahan organik tanah. Faktor

ini disebabkan oleh banyak hal, termasuk masa inkubasi yang terlalu lama (sebefum

tana{n) sehingga bahan organik yang diberikan melalui kompos sludge mengalami oksidasi

dan erosi karena lahan terbuka. Hal ini juga terlihat dari data Tabel 1 dan 2Y^g
mengungkapkan bahwa kompos sludge juga tidak berpengaruh terhadap bobot isi,

porositas dan distribusi pori.

Tabel 3. Permeabilitas, Bahan Organik dan Erodibilitas Ultisol Kebun Percobaan Mendalo
Darat Akibat Pemberian

Takaran Kompos
Sludee

Permeabilitas
(cm iam-r)

Bahan Organik r, .

(P/o\ '' 
,

Erodibilitas

T4 (20 ton ha-')
'T3 (15 ton ha-r)
T2 (10 ton har)
Tr(5tonhar)
To (0 ton har)

21,29 a
J 17,70b

13,63 b
10,79 b c

6,19 c

3,24,a .1 | "

3,44ta {i ,,ii.,
r 3,38 a

3.56 a

3',52 a )

0;f393 a

o,t'too a
0f,012 a
Otrigg7 a
0.0975 a

ur sama diikuti oleh huruf kecil sama
berbeda nyata menurut BNT pada taraf 5 o/o.

Keterangan : Angka-angka pada lajur yang yang



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 p.rrriittat* sludge sampai 20 tonha-r belum

menunjukkan pengaruh yangnyataterhadap berat volume dan total ruang pori tanah. Tidak

terlihatnya pengaruh yang nyata akibat pemberian kompos sludge pabrik bubur kertas pada

Ultisol terhadap berat volume dan total ruang pori tanah, diduga kompos sludge yang

diberikan tercuci atau hanyut akibat curah hujan yang turun, hal ini dibuktikan dari bahan

organik tanah yang dianalisis belum menunjukkan perbedaan yang nyata antara tanpa

pemberian sludge (Tabel 3) yakni 3,247 o/o dan pemberian sludge sampai 20 ton ha-r

sebesar 3,52 Yo.

Distribusi Pori

Kondisi aerasi dan drainase yang baik membutuhkan proporsi yang berimbang arfiara

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 ukuran

pori tanah dapat diukur melalui penetapan hisapan kadar air tanah yang memperlihatkan

volume air dalam pori tanah, sesuai dengan hisapan yang diberikan sehingga

menggambarkan frekuensi distribusi ukuran pori tanah yang ada (Russel, 1956).

Hasil pengamatanpengaruh sludge terhadap pori drainase cepat (PDC), pori drainase

lambat (PDL) dan pori air tersedia (PAT) dapat dilihat padatabel2.

Tabel.2. Pengaruh pemberian kompos sludge terhadap pDC, pDL dan pAT

Keterangan : Angka-angka pada lajur yang sama diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak
berbeda nyata menurut BNT pada taruf 5 Yo.

.l
Dari Tabel 2 terliirat bahwa pemberian sludge belurn,,betpbngaruh n ataterhadap

pori drainase cepat, pori drainase lambat dan pori air tersebut ilada saat se@lum panen.

Jika dibandingkan denlan nilai yang didapat pada awpl pptcobaan, jtistru terjadi

peningkatan pori drainase cepat, pori air tersedia dan peni;fiman nilai pq4 drfrnase lambat.

Terjadinya peningkatan rulai % volume pori drainase cepat aa, fo.i ait'tersedia pada saat

Perlakuan (ton ha'') PDC (% vol) PDL (% vol) PAT (% vol) i
0
5

10

15

20

22,60 a
22,31a
22,32 a

23,23 a
22.07 a

2,38 a
2,56 a
1,87 a
l,4l a

1,52 a

2,58 a
2.74a t'
4,0g a ir'

4,35 a ,
4.98 a



Penyiangan dilakukan pada saat ada gula yang tumbuh. Penyiraman sewaktu tidak

ada hujan. Untuk pencegahan serangan hama dan penyakit dilakukan penyemprotan

Diazenon 60 EC dengan dosis 2 ml per liter air, bln nitn*e M-45 dengan dosis 2 gram

per liter air. Penyemprotan dilakukan dua minggu setelah tanam dan selanjutnya interval

waktu dua minggu.

Panen dilakukan sewaktu polong telah sempurna masak dengan kriteria polong

berwarna kuning kecoklatan, sebagian besar daun telah kering dan gugw, batang telah

mengering berwama kecoklatan. Panen dilakukan dengan jalan memotong batang setinggi

1 cm dari permukaan tanah, kemudian polong dipisahkan dari batang dan berangkasan

dipisahkan dengan baik.

Sampel tanah yang diambil dari setiap petak percobaan meliputi sampel tanah

komposit untuk penetapan bahan organik, dan persentase partikel tanah, yaitu pasir kasar,

pasir sangat halus, debu, dan liat. Selain itu juga diambil sampel tanah utuh untuk

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

permeabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bobot isi dan Total Ruang Pori

Hasil analisis tanah mengenai berat volume dan total ruang pori setelah dilakukan

pemberian sludge, dapat dilihat padd tabel 1.

Tabel.l. Pengaruh pemberian kompos sludge terhadap berat volume dan total
tanah

Keterangan: Angka-angka pada lajur yang sama untuk diikuti oleh huruf kecil yang
sama tidak berbeda nyata menurut BNT pada taruf 5 Yo

n?
Data berat rol.r*.udan total ruang pada Tabel 1, diatpst,dengan perlakuan tanpa

pemberian kompos sludge yang nilai berat volume dan'total ruahpporitandrlwal (1,50 g

6m-3 dan 43,396 % vol)jsecara angka menunjukkan perbedqnn yAt e .*suUbhs. Setelah

pemberian kompos sludge dan dilakukan inkubasi, ternyat-a.terJadl penurunarltb"rut volume

dan peningkatan total ruang pori tanah. Hal ini diduga terjadi karerfa telah dilakukan

pengolahan tanah sebelum mengambil sampel untuk penetapan berat volume dan total

ruang pori

Perlakuan (ton ha-') Berat Volume (s cm-' Total Ruans Pori Tarab(olo\
0

5

10
15

20

1.30 a
1.29 a
1.25 a
1.25 a
1.20 a

49,78 d t o

49,56 a .r''

51,52 a
51,60 a
53,55 a



Alat-alat yang digunakan meliputi alat-alat pengolahan tanah, pisau, ring sampel,

triplek, reng kayu, karet pengikat, timbangan, bor tanah, alat-alat analisis tanah di

laboratorium dll. o "',
Rancangan Percobaan dan Analisis Data

Penelitian ini @ menggunakan Rancangan Acak Kelompok

(RAK) yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 5 kelompok, perlakuan tersebut antara lain :

to : 0 ton ha-l, t1 : 5 ton ha-l,t2= 10 ton ha'1, t3 : 15 ton hat,ta: 20 ton ha1.

Setelah diperoleh data dilakukan analisis statistik dengan menggunakan uji F 5%

(ANOVA), bila terlihat adaperbedaan nyata, dilanjutkan dengan BNT 5 %.

Pelaksanaan Percobaan

Kegiatan awal meliputi pengambilan sampel tanah dan kompos sludge untuk analisis

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

Sampel tanah utuh dianalisis sifat-sifat dan sampel tanah komposit untuk analisis tanah

sifat-sifat kimia secara lengkap, sedang sampel kompos sludge sifat kimianya secara

lengkap.

Penelitian dimulai dengan pengolahan tanah dengan cara dicangkul dua kali, digaru

dan diratakan, kemudian dibuat petak-petak percobaan berdasarkan kontur, dengan ukuran

4 q * 3 m sebanyak25 petak percobaan denganjarak antara petak 0,5 m danjarak antar

kelompok 1 m. Selanjutnya dilakukan pemberian kompos sludge sesuai dengan takaran

yang telah ditentukan untuk setiap petakan.

Adapun takaran kompos sludge yang diberikan adalah : (A) 0 ton har, (B) 5 ton

ha-t, (c) 10 ton ha'r, 1D; 15 ton ha-r, 1E; 20 ton ha-r. Tiap kompos sludge yang akan

diberikan dalam petak percobaan ditempatkan secara acak. Sludge disebar rata di@as

permukaan tanah, diaduk dan diinkubasi selama satu bulan.

Setelah inkubasi dilakukan penanaman kedelai, kedelai ditanam sebanyak tig+*ti:i
per lobang, dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm dengan kedalaman 3 cm. Sebelum.benih

ditugal dilakukan inikulasi bakteri rhizobium dengan cara benih kedele dibasahi dengan air

sampai cukup basah, lalu dicampur dengan tanah bekas tanaman kedele dengan dosis 200

gram tanah untuk I Kg bdnih. Tanaman yang tidak tumbuh disisip_sulam deng/rn tanaman
ti

pagar. Sedangkan penjarangan dilakukan pada saat t*E"T beiumur dya qlSgu dengan

meninggalkan tanaman yang baik setiap rumpun. pemupukan dildcukan terha@p tanaman

kedelai dengan aosis pupJut< urea 50 Kg ha-r. luput Urea,pJpuk'Sp lo (lOckg ha-r; dan

KCI (50 kg ha-r) diberikan secara tugal pada waktu tanam. 1 ' .:' ' ,"



Hasil penelitian Vadari, et.al (1995) dan Darusman (1999) menunjukkan bahwa

kompos sludge yang diberikan ke tanah dapat memperbaiki sifat fisik tanah arrtaru lain

kapasitas memegang air pada berbagai pF, perr"hfape air tersedia, pori drainase lambat,

pori drainase cepat, dan indeks stabilitas agregat. Disamping itu pemberian kompos sludge

kedalam tanah juga mampu meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Selanjutnya

Sukarno (1993), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penambahan bahan organik

berupa sludge dan sisa panen sebanyak 15 ton ha I sudah cukup efektif untuk

meningkatkan stabilitas agregat.

Berdasarkan penelitian Yadari et.al (1995), takaran kompos sludge yang memberi

manfaat terhadap sifat-sifat fisik tanah adalah lebih dari l0 ton ha-r. semakin tinggi takaran

kompos sludge yang digunakan makin tinggi efisiensi pemakaian air untuk tanaman,. Hal

ini terjadi karena bahan organik dapat membantu tanah menyerap air, selanjutnya

berdasarkan hasil penelitian Manikam (1993), cit. Darusman (1999), bahwa sludge

berperan sebagai agen pengikat yang membantu terbentuknya stabilitas agregat sehingga

meningkatkan kapasitas menahan air, aerase, total ruang pori dan laju infiltrasi.

Berdasarkan uraian diatas penelitian dilakukan dengan tujuan mempelajari pengaruh

kompos sludge yang digunakan dengan takaran yang berbeda terhadap sifat-sifat fiisk dan

keppkaan erosi Ultisol dan untuk menentukan takarffi€ludge dan kompos sludge yang

terbaik digunakan untuk memperbaiki sifat fisika dan erodibilitas Ultisol dan hasil kedelai.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Janrbi

di Desa Mendalo. Analisis tanah dan sludge dilakukan di laboratorium Kimiu ,1^
kesuburan tanah, laboratorium Fisika dan Minerologi tanah Fakultas Pertanian Univ#$itas

Jambi. Penelitian ini dilakukan dalam bulan Maret sampai dengan Agustus 2002.

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang &igunakan dalam percobaan ini antara lai-n : kompoCsludge dariIt.
limbah pabrik kertas PT. Lontar Palpirus Pulp Industry_(LP3,,I), bqnjh ked,elai varietas

Willis, pupuk Urea, SP-36 dan KCl, Diazenon 60 EC, Dithand M-+S darr^. Fahan-bahan

kimia untuk analisis tanJ O* sludge di laboratorium | ''''t ;.



di*

Ultisol merupakan salah satu lahan marginal yang mempunyai sifat fisik yang jelek

dan kepekaan erosi tanah yang tinggi sehingga,sangat berpengaruh terhadap tingkat

produktivitas lahan. Kedua sifat ini pada lahan-laffan'lrnarginal dan kritis di Provinsi Jambi

tergolong ke dalam kelas yang kurang menguntungkan. Padahal lahan marginal dan lahan

kritis di Provinsi Jambi meliputi luasan yang cukup besar. Namun yang tergolong order

Ultisol merupakan luasan yang paling besar di Jambi. Menurut Abdunachman (1992),

luasannya mencapai 55,46 o dari seluruh wilayah Provinsi Jambi, yaitu sekitar

2.726 633 ha.

Peningkatan produktivitas lahan saat ini dianjurkan dengan menggunakan teknologi

masukan yang rendah pada umunnya 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 petemakan) dan limbah pertanian (sisa-sisa tanaman) sebagai pupuk hijau dan

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

berasal dari limbah industri.

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

padat industri merupakan senyawa organik dan mempunyai sifat-sifat yang hampir sama

derryan 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.

Pembangunan yang berwawdsan lingkungan melahirkan ide recycle technique

(teknik daur ulang). Artinya limbah-limbah dapat diolah sehingga dapat dimanfaatkan

kembali dan tidak membahayakan. Ide tersebut juga dapat diterapkan dalam upAya

meningkatkan produktivitas lahan untuk peningkatan produksi tanaman pangan seperti

kedelai. 'F'

Konsumsi kedelai (Glycine mmc (L) Merr), terus meningkat sejalan dengan

peningkatan penggunazumya, sebagai bahan pangan, industri maupun pakan. Ironisnya

produksi masih rendah yaitu sekitar 0,7 - 0,9 ton hal (Suprapto, 1995). Untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, perlurperluasan areal dan perbaikan teknik budidaya serta{engelolaan

tanahsecaramaksimal. i . i ,-. . /
, Kedelai dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah, adal,kan tata afr dan udara

tanah cukup baik. Air dlperlukan pada setiap periode,,rr-if;-rraitnr*.rn y&rg teruanyak

adalah pada periode perkembangan sampai pengisian polong. fe$panggr puh" rnuru-masa

pembuangan dan pengisian polong akan menurunkan hasil.



Ameliorasi Ultisol Melalui Pemberian Kompos Sludge Pabrik Bubur Kertas
Untuk Budidaya Tanaman Kedelai

Oleh n ''',,

Wiskandar dan Sunarti

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh beberapa takaran kompos
sludge terhadap sifat-sifat fisik dan kepekaan erosi Ultisol serta produksi kedelai.

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Jambi
Mendalo dengan jenis tanah order Ultisol dan Kemiringan lereng 8 % dari bulan Maret
sampai Agustus 2002. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK). Perlakuan dalam penelitian adalah takaran Kompos sludge sebanyak 5
level dengan kelompok. Takaran kompos dalam penelitian ini adalaah to : 0 ton ha-l,
tr : 5 ton ha-I, tz : 10 ton ha-I, tr : 15 ton ha l, ta=)0 ton ha-I.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberian kompos sludge belum
menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap BV, TRP, PDC, PDL, PAT dan kandungan
serta kepekaan erosi bahan organik tanah, tetapi berpengaruh nyataterhadap permeabilitas
tanah dan produksi kedelai. Hasil kedelai yang tertinggi diperoleh dengan pemberian
kompos sludge 20 ton har.

PENDAHULUAN

Kemajuan industri disamping mendatangkan kemakmuran bagi penduduk, akan

menghasilkan limbah industri yang bermanfaat, tetapi akan berbahaya bagi lingkungan

apabila tidak dikelola dengan baik. Pabrik kertas juga mengeluarkan berbagai limbah yang

diperkirakan masih mengandung berbagai senyawa yang meracuni tanaman. Dalam proses

produksinya, industri pabrik kertas akan menghasilkan limbah padat, kulit kayu, serpihan

kayu, serat-serat kayu dan lumpur serat (sludge). Limbah padat dihasilkan dari unit

debarking, unit chiping, unit boiler, unit pengeringan dan unit daur ulang.

PT. Lontar Palpirus Pulp and Paper Industry yang terdapat di Kabupaten Tanjrung

Jabung Barat merupakan salah satu industri kertas yang menghasilkan limbah padat b$rupa

lumpur serta (sludge) sebesar 23 % dari bahan mentahnya yakni sekitar 100 ton hari-l

(UPL -LP3I, 2001). Limbah ini apabila ditumpuk dari tahun ke tahun akan membutuhkan

tempat yang cukup luas dan akan menyebabkan pencemaran lingkungan

Cara untuk mengtrfangi sifat racun limbah tersebut, dila\ukan pengafran dengan

menambahkan abu boiler untuk pembuatan kompos. fembuilan kompos ini ditujukan

sebagai amelioran tanah. untuk menambah bahan organik. pedapUatran ffian organik

tanah dengan u*.tiorjn tersebut dapat digunakan ."rl **l--.-t*"*, dan
.t,I

).'meningkatkan kesuburan Ultisol.
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Produksi Kedelai

Hasil pengamatan terhadap produksi

dapat dilihat pada Tabel 4.

kedelai setelah dilakukan pemberian sludge
I{, \

L

Keterangan : Angka-angka pada lajur yang sama diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak
berbeda nyata menurut BNT pada taraf 5 Yo.

Pada tabel 4 terlihat bahwa pengaruh penambahan sludge sampai 2- ton ha 1,

pengaruh nyata terhadap produksi kedelai dari 1,39 kg petak-r (tanpa sludge) menjadi 4,93

kg petak-r, berarti terjadi peningkatan sebesar 3,54 kg petak-r. Peningkatan produksi

kedelai akibat terjadi adanya perbaikan sifat fisika dan kimia tanah di lahan percobaan

yang diberikan kompos sludgb. Perbaikan sifat fisika tanah di daerah perakaran

mempermudah akar berkembang dan mengambil unsur hara dan air dari komplek jerapan

tanah.

Pengaruh positif dari peningkatan takaran kompos sludge sebagai pupuk organik

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

disebabkan oleh karena pupuk organik berfungsi meningkatkrtn kadar P, K, Ca dan Mg

(Bond dan Doos, 1980 cit. Kuntyastuti. 1997).

KESIMPULAN 
i

1. Pemberian kompos sludge belum mampu menurunkan kepadatan tanah Ultisol dan

menyeimbangkan distribusi pori tanah
',:.. . I 4t-:. q"

2. Pemberian kompos sludge dapat meningkatkan permeabilitas sehingea s{eryfta$

caffh.relgg4

3. Takaran kompos sludge yang terbaik untuk meningkatkan produksi kedelai adalah

20 on ha-I. | . t
t1 :

L

'r'{
t*i
I
ry'i
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abel 4 i kedelai
Perlakuan (ton ha-')

0
5

10

15

20

1,39 a
2,60 b
2,49 b c
2,75 c
4.93 d
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