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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui manfaat dari kompos kotoran sapi 

dan abu janjang kelapa sawit untuk Memperbaiki Sifat Fisik Ultisol dan Hasil 

Kedelai (Glycine max (L.) Merril)” di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, 

Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan 6 perlakuan yaitu tanpa kompos kotoran sapi, 5 ton ha
-1

, 10 ton ha
-

1
, 15 ton ha

-1
, 20 ton ha

-1
 dan 25 ton ha

-
1. Hasil penelitian menunjukkan 

pemberian kompos kotoran sapi dan abu janjang kelapa sawit mampu 

menurunkan berat volume tanah dan ketahanan penetrasi tanah , meningkatkan 

total ruang pori dan kadar air tanah. Selanjutnya Pemberian kompos kotoran sapi 

dan abu janjang kelapa sawit dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, bobot 

100 biji dan produksi kedelai (bukan kadar air 14%) dengan hasil tertinggi 

diperoleh dari pemberian kompos kotoran sapi dan abu janjang kelapa sawit 20 

ton ha
-1

.  

 

Kata kunci: kompos kotoran sapi dan abu janjang, sifat fisik tanah, kedelai 

 

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu 

sumber daya alam yang penting dan 

memiliki peran dalam produksi di 

bidang pertanian. Tanah adalah 

lapisan permukaan bumi yang secara 

fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh 

dan berkembangnya perakaran 

tanaman, penopang tegak tumbuhnya 

tanaman serta menyuplai kebutuhan 

air dan udara bagi tanaman. Secara 

kimia, tanah dapat menjadi penyedia 

unsur-unsur hara yang penting bagi 

tanaman seperti unsur hara mikro dan 

juga makro. Selain dapat memiliki 

fungsi fisik dan kimia, tanah juga 

memiliki peran biologi karena di 

dalam tanah terdapat mikroorganisme 

yang berperan dalam dekomposisi 

bahan organik sebagai sumber unsur 

hara tambahan yang dibutuhkan 

tanaman. Keseimbangan dari ke tiga 

faktor tersebut sangat menunjang 

pertumbuhan dan produksi tanaman. 

Ultisol merupakan tanah yang 

mengalami pelapukan lanjut dengan 

proses pencucian intensif dengan 

bahan organik rendah yang cukup 

besar untuk dimanfaatkan di Provinsi 

Jambi karena luasnya yang mencapai 

2.272.725 ha atau 42,53% luas 

Provinsi Jambi (BPN Provinsi Jambi, 

2010). Ditinjau dari luasnya, tanah 

Ultisol mempunyai potensi yang 

tinggi untuk pengembangan 

pertanian. Namun pemanfaatan tanah 

ini menghadapi kendala karakteristik 

tanah yang dapat menghambat 

pertumbuhan tanaman. Beberapa 
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kendala yang umum pada tanah 

ultisol adalah keasaman tanah tinggi, 

pH rata-rata < 4,50, kejenuhan Al 

tinggi, miskin kandungan hara makro 

terutama P, K, Ca, dan Mg, dan 

kandungan bahan organik yang 

rendah  (Hakim et al, 1986). 

Menurut Yulnafatmawita et 

al., (2008), Ultisol memiliki 

produktivitas yang rendah. Hal ini 

disebabkan bukan saja sifat kimianya 

yang jelek tetapi juga sifat fisika yang 

kurang menguntungkan. Refliaty et 

al., (2011) menambahkan beberapa 

kendala dari aspek fisika yang kurang 

mendukung bagi pertumbuhan 

tanaman sehingga produktivitasnya 

rendah antara lain Ultisol mempuyai 

struktur gumpal, tekstur liat, 

konsistensi teguh, permeabilitas 

rendah, agregat berselaput liat dan 

kurang mantap. Menurut Prasetyo 

(2006) peningkatan produktivitas 

tanah Ultisol dapat dilakukan melalui 

perbaikan tanah (ameliorasi), 

pemupukan, dan pemberian bahan 

organik seperti kompos. 

Menurut Prihandini dan 

Purwanto (2007) kompos merupakan 

pupuk organik yang berasal dari sisa 

tanaman dan kotoran hewan yang 

telah mengalami proses dekomposisi 

atau pelapukan. Menurut Suriadikarta 

dan Simanungkalit (2006) pupuk 

organik dapat berperan sebagai 

“pengikat” butiran primer menjadi 

butir sekunder tanah dalam 

pembentukan agregat yang mantap. 

Keadaan ini besar pengaruhnya pada 

porositas, penyimpanan dan 

penyediaan air, aerasi tanah, dan suhu 

tanah. Pengolahan kotoran sapi yang 

mempunyai kandungan N, P dan K 

yang tinggi sebagai pupuk kompos 

dapat mensuplai unsur hara yang 

dibutuhkan tanah dan memperbaiki 

struktur tanah menjadi lebih baik 

(Setiawan, 2002). Menurut Berova 

(2009) kebutuhan unsur hara makro 

pada proses budidaya tanaman cabai 

keriting dapat di penuhi dengan 

penggunaan kompos sapi yang 

memiliki kandungan 0,40-2% N, 

0,20-0,50% P dan 0,10-1,5% K. 

Abu janjang sawit 

mengandung unsur hara, seperti : K 

berbentuk senyawa K2O , P2O5, 

MgO , CaO , Mn , Fe, Cu, Br, Zn dan 

pH 11,9 – 12,0 (Hanibal, 1997).  

Pemanfaatan kompos dari kotoran 

sapi dan abu janjang kelapa sawit 

dengan kandungan hara yang dimiliki 

masing-masing bahan organik 

diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan hara di dalam tanah 

sehingga mampu memperbaiki sifat 

fisik dan kimia pada tanah. 

Efektivitas kompos dalam 

memperbaiki sifat fisik tanah 

diprediksi mendukung peningkatan 

produktivitas tanaman pangan 

terutama kedelai (Glycine Max. L).  

Berdasarkan uraian dan 

permasalahan yang ada, maka 

dilakukan penelitian yang berjudul 

“Pemanfaatan Kompos Kotoran Sapi 

dan Abu janjang Kelapa Sawit Untuk 

Memperbaiki Sifat Fisik Ultisol dan 

Hasil Kedelai (Glycine max (L.) 

Merril). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui manfaat dari kompos 

kotoran sapi dan abu janjang kosong 

kelapa sawit terhadap perbaikan sifat 

fisika ultisol dan hasil kedelai 

(Glycine max ( L) Merril). 

 

MET0DE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun 

Percobaan Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi, Desa Mendalo 

Darat Kecamatan Jaluko, Kabupaten 

Muaro Jambi dengan ordo tanah 

Ultisol. Analisis tanah dilakukan di 

Laboratorium Kimia dan Kesuburan 

Tanah Fakultas Pertanian Universitas 
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Jambi. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Mei sampai Oktober 2017. 

Penelitian menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dengan 6 

perlakuan yaitu tanpa kompos kotoran 

sapi, 5 ton ha
-1

, 10 ton ha
-1

, 15 ton ha
-

1
, 20 ton ha

-1
 dan 25 ton ha

-1
.  

 Pengomposan dilakukan 

di awal penelitian. Proses 

pengomposan berlangsung dalam 

jangka waktu kurang lebih 8 minggu. 

Dalam pembuatan pengomposan ini 

menggunakan mikroorganisme 

sebagai aktifator yaitu Thricoderma 

SP untuk mempercepat proses 

pengomposan. Perbandingan pada 

pengomposan ini adalah 4:1 yaitu 4 

Kotoran sapi dan 1 Abu janjang 

kelapa sawit. Kompos di analisis 

kandungan N, P, C, C/N, dan Kadar 

air untuk mengetahui unsur hara yang 

terkandung di dalam kompos. 

Parameter yang diamati yaitu c-

organik, bahan organik, BV, TRP, 

KA, ketahanan penetrasi, tinggi 

tanaman, bobot 100 biji dan produksi 

kedelai.  

 Pengambilan sampel 

tanah dilakukan pada awal penelitian 

dan akhir penelitian kemudian 

analisis data dilakukan menggunakan 

analisis sidik ragam dan uji lanjut 

duncan dengan taraf 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanah awal menunjukkan nilai 

berat volume tanah sebesar 1,53 

g/cm
3
, termasuk dalam kriteria tinggi, 

total ruang pori tanah sebesar 52,65 % 

termasuk dalam kriteria rendah, dan 

memiliki kadar air lapang sebesar 

29,54 %. Selain sifat fisik tanah, sifat 

kimia yang dianalisis yaitu nilai C-

organik sebesar 2,99 % dan memiliki 

nilai bahan organik sebesar 5,15 % 

dengan kriteria sedang.  

Tanah pada lahan penelitian 

ini termasuk kriteria tinggi namun 

memiliki bahan organik yang 

termasuk dalam kriteria sedang dapat 

di duga lahan yang digunakan pada 

penelitian akibat dari penimbunan 

yang terus-menerus dilakukan 

sehingga tanah pada lapisan olah 

menjadi padat dan memiliki bahan 

organik yang banyak yang mana 

lahan penelitian ini adalah lahan yang 

sering digunakan untuk penelitian dan 

praktikum mahasiswa fakultas 

pertanian Universitas Jambi sehingga 

memiliki kondisi lahan yang seperti 

ini.   

 

 

Tabel 1. Pengaruh Pemberian Kompos Kotoran Sapi dan Abu Janjang Kelapa Sawit Terhadap 

Sifat Fisika Tanah  

 

NO 

 

 

Perlakuan 

 

C-organik 

(%) 

Bahan 

Organik (%) 

Bobot 

Volume 

(g/cm3) 

Total Ruang 

Pori (%) 

Kadar Air 

Tanah (%) 

Ketahanan 

Penetrasi 

(KgF/cm2) 

1 

 

K0  

1,49 a 

 

2,57 a 1,33 c 53,08 a 

 

26,15 a 

 

1,47 a 

2 K1 (5 

ton/ha) 

 

1,70 a 

 

2,93 a 1,31 c 53,91 a 

 

31,87 ab 

 

1,65 b 

3 K2 (10 

ton/ha) 

 

1,64 a 

 

2,83 a 

 

1,33 c 54,27 a 

 

31,85 ab 

 

1,41 a 

4 K3 (15 

ton/ha) 

 

2,20 b 

 

3,79 b  1,28 bc 59,30 b 

 

34,31 b 

 

1,59 b 

5   K4 (20    

  ton/ha) 

 

2,27 b 

 

4,20 b 1,24 ab 61,19 b 

 

36,14 b 

 

1,41 a 

6   K5 (25 

  ton/ha) 

 

2,48 b 

 

4,27 b 1.19 a 62,61 b 

 

38,29 b 

 

1,41 a 
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Ket : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama  tidak berbeda nyata 

menurut Uji Duncan pada  taraf  α= 5% 

C-organik dan Bahan Organik 

Berdasarkan hasil analisis ragam dan 

uji lanjut pada Tabel 3 menunjukkan 

bahwa pemberian kompos kotoran 

sapi dan abu janjang kelapa sawit 

pada lahan penelitian berbeda nyata 

terhadap C-organik dan Bahan 

organik tanah. Hal ini di duga 

kompos kotoran sapi dan abu janjang 

kelapa sawit organik yang diberikan 

sangat sedikit menyumbangkan unsur 

hara ke dalam tanah dan  unsur hara 

yang ada digunakan oleh 

mikroorganisme untuk mendapatkan 

energi yang akan digunakan untuk 

melakukan perombakan bahan 

organik. Pengolahan tanah juga 

menyebabkan penurunan C-organik 

tanah karena pengolahan tanah 

mengakibatkan tingginya proses 

pelapukan bahan organik. Hasil 

penelitian Gonggo et al., (2015) 

menunjukkan bahwa pengolahan 

tanah juga menyebabkan penurunan 

C-organik tanah masing-masing 

sebesar 12,85% dan 51,62%. 

Pengolahan tanah bertujuan untuk 

memperbaiki struktur yang 

menunjang proses pelapukan bahan 

organik sehingga mengakibatkan 

rendahnya C-organik tanah. 

 

Bobot Volume 

Tabel 3 menunjukkan bahwa 

pada pemberian kompos kotoran sapi 

dan abu janjang kelapa sawit berbeda 

nyata terhadap bobot volume tanah. 

Hal ini diduga bahan organik tanah 

yang mampu mengikat butir-butir 

tanah sehingga bobot volume tanah 

menurun. Arsyad et al., (2011) 

mengungkapkan bahwa dengan kadar 

bahan organik tanah yang 

terdekomposisi sebagian mampu 

mengikat butir-butir tanah sehingga 

menyebabkan tanah menjadi relatif 

gembur, keadaan tanah menjadi 

longgar dan bergranulasi yang 

mengakibatkan menurunnya nilai 

bobot volume tanah. Pada pemberian 

kompos tertinggi yaitu 25 ton/ha 

mampu menurunkan bobot volume 

tanah yg paling baik dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya.  Hal ini 

dapat terjadi akibat dari pemberian 

kompos yang lebih banyak dapat 

menyumbang bahan organik yang 

lebih banyak pula sehingga mampu 

mengikat butir tanah, struktur tanah 

pun menjadi lebih remah, kepadatan 

tanah menjadi menurun,  selain itu 

juga dapat menyeimbangkan pori 

tanah. Hal ini terbukti pada hasil 

Penelitian Surya et al., (2017) 

menunjukkan bahwa penambahan 

bahan organik sebesar 20 kg/pohon 

kopi nyata dapat menurunkan bobot 

isi tanah pada perlakuan pupuk 

kandang.  

 

Total Ruang Pori  

Pemberian kompos kotoran 

sapi dan abu janjang kelapa sawit 

berbeda nyata terhadap nilai total 

ruang pori tanah. Dapat dilihat pada 

Tabel 3 nilainya meningkat sejalan 

dengan penurunan nilai bobot volume 

tanah pada setiap perlakuan. Hal ini di 

duga karena persen pori di dalam 

tanah seperti pori makro yang 

menjadi lebih banyak daripada pori 

mikro. Sesuai dengan pendapat 

Utomo (1995) dalam Zurhalena dan 

Farni (2010) bahwa peningkatan 

kandungan bahan organik tanah yang 

berfungsi sebagai bahan pengikat di 

dalam pembentukan agregat tanah 

dapat menyebabkan ruang antar 



5 
 

agregat (pori makro) dan ruang pori 

di dalam agregat (pori mikro) lebih 

banyak terbentuk akibatnya pori 

aerase dan pori air tersedia tanah 

meningkat seiring dengan banyaknya 

kandungan bahan organik. 

Yulnafatmawita et al., (2012) 

menambahkan bahwa dengan 

pemberian bahan organik pada Ultisol 

mampu memperbaiki sifat fisik tanah, 

seperti meningkatnya total ruang pori 

tanah dan menurunnya nilai bobot isi 

tanah. 

 

Kadar Air Tanah 

Nilai kadar air pada Tabel 

3meningkat sejalan dengan 

meningkatnya bahan organik tanah. 

Hal ini diduga bahan organik tanah 

berpegaruh terhadap kadar air tanah. 

Bahan organik mampu membentuk 

agregat yang mantap sehingga pori-

pori makro dan mikro banyak dimana 

air dapat mengisi pori-pori tersebut 

dan dapat menambah kadar air di 

dalam tanah. Suharto (2006) 

menjelaskan bahwa kadar bahan 

organik tanah mempunyai kontribusi 

terhadap kapasitas tanah memegang 

air, selain itu bahan organik juga 

berperan dalam memperbaiki struktur 

tanah dan keseimbangan distribusi 

ukuran partikel tanah sehingga 

tersedianya pori yang cukup bagi air 

tersedia tanah. Peningkatan kadar air 

tanah dipengaruhi oleh peningkatan 

total ruang pori tanah dimana pori-

pori tanah yang banyak diisi oleh air 

dan dapat disimpan di dalam tanah. 

Sumbangan kadar air tanah juga di 

dapatkan dari air hujan dimana pada 

bulan-bulan penelitian memiliki curah 

hujan yang termasuk dalam kriteria 

Bulan basah. 

 

Ketahanan Penetrasi 

Pemberian kompos kotoran 

sapi dan abu janjang kelapa sawit 

berbeda nyata terhadap ketahanan 

penetrasi tanah, dapat dilihat pada 

Tabel 6 perlakuan yang terbaik dalam 

menurunkan penetrasi tanah adalah 

K2,K4 dan, K5. Hal ini diduga karena 

kompos kotoran sapi dan abu janjang  

merupakan pupuk organik banyak 

mengandung bahan organik. Cassel 

(1982) dalam Refliaty et al., (2011) 

mengungkapkan bahwa ketahanan 

penetrasi dipengaruhi oleh mineralogi 

liat dan sifat-sifat fisik tanah antara 

lain bobot isi, tekstur, struktur, 

kelembaban tanah dan kandungan 

bahan organik tanah. Faktor waktu 

juga sangat mempegaruhi terhadap 

perbaikan sifat fisik tanah. Endriani 

(2010) menjelaskan bahwa dengan 

meningkatnya kandungan bahan 

organik dapat menurunkan ketanahan 

penetrasi tanah, diikuti dengan 

menurunnya bobot isi tanah, dan 

peningkatan TRP tanah sehingga 

permeabilitas tanah pun menjadi 

meningkat, karena air dapat masuk 

melalui pori tanah yang baik.
 

Tabel 2. Pengaruh Pemberian Kompos Kotoran Sapi dan Abu Janjang Kelapa Sawit Terhadap Tanaman. 

NO Perlakuan Tinggi tanaman (cm) Bobot 100 biji (g) Produksi biji kedelai (ton/ha) 

1 K0 

45,85 a 

 

17,7 a 2,22 a 

2 K1 (5 ton/ha) 

46,05 a 

 

18,6 a 2,13 a 

3 K2 (10 ton/ha) 

52,275 b 

 

19,7 bc 2,48 ab 

4 K3 (15 ton/ha) 

 48,55 ab 

 

19,9 c 2,88 ab 
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5 K4 (20 ton/ha) 

45,87 a 

 

19,5 bc 3,20 b 

6 K5 (25 ton/ha) 

47,77 ab 

 

19,3 bc 2,47 ab 

Ket: hasil produksi kedelai adalah kering matahari 3 hari dengan panas matahari 8 jam per/hari

Berdasarkan hasil pengamatan, 

pemberian kompos kotoran sapi dan 

abu janjang kelapa sawit berbeda 

nyata terhadap pertumbuhan tinggi 

tanaman. Hal ini bisa terjadi bukan 

hanya dari kandungan bahan organik 

yang terkandung di dalam tanah 

namun ada faktor lain yang 

mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman tersebut.   

 Pemberian kompos kotoran 

sapi dan abu janjang kelapa sawit 20 

ton/per hektar  menghasilkan 

pertumbuhan tinggi tanaman yang 

paling baik jika dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya. Berdasarkan 

kriteria tinggi tanaman pada benih 

Anjasmoro tinggi tanaman pada 

penelitian ini belum memenuhi 

kriteria varietas Anjasmoro, hal ini 

terjadi dikarenakan banyak faktor 

lain seperti faktor lingkungan sekitar 

dan juga kandungan bahan organik.  

 Sarawa (2012) menjelaskan 

bahwa dengan pemberian bahan 

organik pupuk guano dan mulsa 

alang-alang mampu memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap tinggi 

tanaman. Hasanudin (2003) 

menjelaskan bahwa pada pemberian 

bahan organik hasil dekomposisinya 

akan meningkatkan ketersedian N 

dan P dalam tanah yang kemudian 

serapan kedua hara tersebut akan 

meningkat bagi tanaman. Sehingga 

dapat digunakan tanaman untuk 

memacu pertumbuhan tanaman pada 

fase vegetatif.  

 Berdasarkan hasil analisis 

ragam dan uji lanjut pada Tabel 2 

juga menunjukkan bahwa dengan 

pemberian kompos kotoran sapi dan 

abu janjang kelapa sawit berbeda 

nyata terhadap produksi biji kedelai. 

Perbedaan yang nyata ini 

menunjukkan bahwa hasil 

dekomposisi bahan organik berasal 

dari kompos dapat dimanfaatkan oleh 

tanaman, kemudian bahan organik 

yang tersedia pada tanah mampu 

menciptakan media tumbuh yang 

baik bagi perakaran tanaman dengan 

memperbaiki sifat fisik tanah 

sehingga pertumbuhan dan hasil 

tanaman menjadi lebih baik. 

 Penelitian ini tidak 

memperhatikan kadar air pada hasil 

biji dan juga bobot 100 biji sehingga 

terjadi peningkatan yang cukup 

signifikan jika dibandingkan dengan 

deskripsi varietas Anjasmoro. 

Walaupun tidak memperhatikan 

kadar air hasil produksi biji kedelai 

yang didapatkan pada Tabel 2 sudah 

baik karena memiliki hasil yang 

sesuai dengan deskripsi dari kedelai 

varietas Anjasmoro yakni 2,250 

ton/ha. Perbedaan ini diduga 

dipengaruhi oleh sifat fisik, kimia 

dan biologi tanah yang cukup baik 

dan didukung oleh faktor lingkungan 

yang sesuai maka memudahkan 

perakaran tanaman dalam menyerap 

hara sehingga pertumbuhan dan hasil 

tanaman menjadi lebih baik. 

 Pemberian kompos kotoran 

sapi dan abu janjang kelapa sawit 20 

ton/ha mampu memberikan hasil 

tertinggi dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya. Margiati et al., 

(2014)  mengungkapkan bahwa 

dengan pemberian bahan organik 
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(kompos) cenderung berpengaruh 

baik terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kedelai dibandingkan tanpa 

pemberian bahan organik. 

Suriadikarta et al., (2005) 

menambahkan jika bahan organik 

merupakan sumber nitrogen tanah 

yang utama, dan berperan besar 

dalam proses perbaikan sifat fisik, 

kimia dan biologi tanah. Hal inilah 

yang diduga menyebabkan 

meningkatnya hasil biji kering 

kedelai, seiring dengan peningkatan 

jumlah bahan organik yang 

diberikan. 

Berdasarkan Tabel 2 

menunjukkan bahwa pemberian abu 

janjang kelapa sawit berbeda nyata 

terhadap bobot 100 biji. Pada 

pemberian kompos kotoran sapi dan 

abu janjang kelapa sawit terjadi 

peningkatan bobot 100 biji seberat 

19,9 g pada dosis 15 ton/ha (hasil 

kering matahari 3 hari) dan sesuai 

dengan karakteristik varietas 

anjasmoro yang memiliki bobot 100 

biji 14,8-15,3 g.  

Pada parameter bobot 100 biji 

ini tidak memperhatikan kadar air 

biji sehingga memperlihatkan hasil 

yang sangat jauh berbeda dengan 

deskripsi varietas Anjasmoro yang 

memiliki bobot 100 biji 14,8-15,3 g. 

Tinggi nya bobot 100 biji ini diduga 

karena unsur P pada kompos kotoran 

sapi dan abu janjang kelapa sawit 

yang tinggi  berpengaruh terhadap 

berat biji. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Sumarni et al., (2012) 

yaitu perlakuan dosis pupuk P dan 

pupuk hijau paitan berpengaruh 

nyata terhadap bobot 100 biji.   

Pupuk P 100 kg/ha dan 75 

kg/ha masing-masing meningkatkan 

hasil biji 4,7% dan 2,6% 

dibandingkan dengan dosis pupuk P 

50 kg/ha. Pupuk P yang berasal dari 

Kompos kotoran sapi dan abu 

janjang kelapa sawit berperan dalam 

proses generatif tanaman. Pernyataan 

ini mendukung penelitian Suprapto 

(2001) bahwa fungsi pemberian P 

untuk memaksimalkan proses 

pembentukan dan pengisian polong 

kedelai, sehingga pemberian P yang 

tepat akan menghasilkan jumlah 

polong dan biji secara maksimal. 

Novizan (2005) Menambahkan 

bahwa unsur hara P dapat 

merangsang pertumbuhan bunga, 

buah dan biji serta mampu 

mempercepat pemasakan buah dan 

membuat biji menjadi lebih bernas. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa pemberian 

kompos kotoran sapi dan abu janjang 

kelapa sawit mampu menurunkan 

berat volume tanah dan ketahanan 

penetrasi tanah , meningkatkan total 

ruang pori dan kadar air tanah. 

Selanjutnya Pemberian kompos 

kotoran sapi dan abu janjang kelapa 

sawit dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman, bobot 100 biji 

dan produksi kedelai (bukan kadar 

air 14%) dengan hasil tertinggi 

diperoleh dari pemberian kompos 

kotoran sapi dan abu janjang kelapa 

sawit 20 ton ha
-1

. 

 Penelitian dengan 

memanfaatkan pupuk organik berupa 

kompos ada baiknya dilakukan 

dalam waktu yang lebih lama, 

sehingga dapat terlihat pengaruh dari 

kompos kotoran sapi dan abu janjang 

dalam menambah bahan organik 

tanah sebagai sumbangan unsur hara 

dalam memperbaiki sifat fisika 

Ultisol dan dilakukan penambahan 

unsur hara lagi di dalam kompos 

sehingga perombakan berlanjut dan 
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dapat lebih menurunkan C/N 

sehingga kompos menjadi lebih baik.  
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