
[ssN 1412-5838

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Pemanfaatan Mulsa Organik dalam Memperbaiki Produktivitas Ultisol. Oleh : Wiskandar.
Pengkajian Penyebaran Mineral Liat Perkedalaman Tanah dan Hubungannya Terhadap
Kapasitas Fiksasi Fosfor pada Andisols. Oleh : ilastam Bustami. Status Hara P dan K
Lahan Sawah Kecamatan Koto Vll Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Oleh Burbey.
Keragaan KarakterAgronomis Galur Baru Padi Sawah. Oleh SyahrulZen. Tanggap Padi
Sawah Dataran Tinggi Terhadap Pupuk Fosfor. Oleh Burbey. Tanggap Padi Sawah
Dataran TinggiTerhadap Pupuk Kalium. Oleh Burbey. Pertumbuhan dan Produktivitas 10
Varietras Padidi Lahan Sawah Bukaan Baru. Oleh Khairul Zen, Dasmal dan lsmon L.
Pengaruh Nodulin-Plus pada Tanaman Kedelai yang Tercekam Kekeringan Selama
Periode Pengisian Polong. Oleh Linda Herllna. Keragaan Karakter Agronomis Jagung
Komposit. Oleh Syahrul Zen. Pengomposan Limbah Organik dengan Orgadec dan
Pengaruhnya Terhadap Sifat Kimia Ultisol pada Pertumbuhan Jagung. Oleh Yadi Jufri.
Pemanfaatan Lahan Diantara Pisang, Sawit dan Kelapa dengan Budidaya Jagung. Oleh
Ridwan. Penggunaan Mulsa Plastik Hitam Perak (MPHP)pada Budidaya Kentang. Oleh
Yulimasni. Pemberian Pupuk KCI Tefiadap Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah
KultivarMedan. Oleh Dlanlfah DJamaan. Pengaruh Ukuran UmbiTerhadap Pertumbuhan
dan Hasil Bawang Merah Kultivar Bima. Oleh Dfanifah DJamaan. Luas dan lntensitas
Serangan Spodopten exigua Hbn. Serta Tingkat Populasi pada Bawang Merah di
Kabupaten Solok. Oleh Nusyirwan. Pengaruh Takaran Pupuk KCI Terhadap
Pertumbuhan dan Produksi Bawah Merah Kultivar Bima. Oleh Djanifah Djamaan. Studi
Fenologi Bunga Betina Tanaman Andalas (Morusmacroura Miq). Oleh Renfiyeni.
Budidaya Tanaman Janak Pagar (Jatropha curcas L). Oleh Atman. Pengaruh T3ndan
Kosong Sawit Fermentasi Defaunasidan By Pass Protein Terhadap (dcemaan Secara lm-
Vitro. Oleh Syahro AliAkbar. Pengaruh Tandan Kosong Sawit Fermentasi Defaunasi dan
By Pass Protein Terhadap Karakteristik Cairan Rumen lnvltro. Oleh SyahroAlifi<bardan
Yulmalzar. Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Penempatdn Kerja Tplhadap
Pengembangan Karir Pegawai di Kecamatan Panti Kabuphten PaBAman. Oleh Fazril.
Analisis Kesenjangan Kualitas Pelayanan lnternet Centre EE UNP Menurut Perspektif
Konsumen (Consumer Gap). Oleh Thamrin. Pengaruh Kepemimpinan, lklim Kp{a dan
Motivasi Keria Terhadap Komitmen Pegawai pada Dinas Pendidikan l&bupatpn Pasaman.
Oleh Fazril.

'r.Si!iil:.ri:t



I

t
T

I

I

I
Dewan Redaksi
Jurnal llmiah

TATT4BUA
UMMY Sotok

Pelindung/Pembina
Dr. H. Fazril St Pangeran,SE, MM (Rektor)

Drs. lnruan Hanafi, MSi (Dekan FKlp)
Ir. Zulkarnaini, MP (Dekan FAPERTA)

Witra Maison, SE (Dekan FEKON)
Poniar Warsono, SH (Dekan FHUK)

Penanggung Jawab
Prof. Dr. lr. H. Syafrisyafei, MS

Pemimpin Redaksi
Drs. Inrran Hanafi, MSi

Sekretaris Redaksi
lr. Atman Roja

Dewan Redaksi :

Dr. lr. Syahro AliAkbar, Mp
Dra. Zulfariati

Drs. Muharizal, MSi
lr. Budi Santoso, Mp

lr. Zainal Munir
Nidia Anggraini Das, SE, MM

Nurhayati, SE
Yondri, SH

Staf Redaksi :

lr. Mahmud
Dra. Hj. Asmawati Kamal

Juita Sukraini, SE
Azizah, SH

Hardinalis, SE
Dra. Farida Rivai

Afnita, S.Pd, M.pd
Rusmala Dewi, S.pd

Adm in istrasi/Sekretariat :

lkhwan, S.pd
Hendra Budianto, SE

. HelmiSumitri, SH

Bendahara Redaksi
BenniGustria, SE, MSi

Alamat Redaksi 
r

LP3M UMMY Solok Kampus I UMMy
Jl. Raya Kotobaru No. 7

Kabupaten Solok, Sumbar
Telp. 0755-20128; Fax. 0ZSs-?btT7

e-mail: at_roja@yahoo.com

ISSN 1412-5838

DAFTAR ISI
Vofume VI, Nomor 3, September-Desember 2007

Pemanfaatan Mulsa Organik dalam Memperbaiki
Produktivitas Ultisol. Wiskandar............. 262
Pengkajian Penyebaran Mineral Liat perkedalaman Tanah
dan Hubun_gannya Terhadap Kapasitas Fiksasi Fosfor pada
Andisols. Mastam Bustami....... .. 274
Status Hara P dan K Lahan Sawah Kecamatan Koto Vll
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Burbey......... 27g
Keragaan Karakter Agronomis Galur Baru padi Sawah.
Syahrul 2en.............. 2As
Tanggap Padi Sawah Dataran Tinggi Terhadap pupuk
Fosfor. 8urbey......... 2g3
Tanggap Padi Sawah Dataran Tinggi Terhadap pupuk
Kalium. Burbey 2gg
Pertumbuhan dan Produktivitas 10 Varietas padi di Lahan
Sawah Bukaan Baru. Khairul Zen, Dasmal, dan lsmon, L.... 305
Pengaruh Nodulin-Plus pada Tanaman Kedelai yang

Jgrc.eX.qm..Kekeringan Selama periode pengisian poiongl
Linda Herlina ................................ 310
Keragaan Karakter Agronomis Jagung Komposit. SyahrulZen.............. 31g
Pengomposan Limbah Organik dengan Orgadec dan
Pengaruhnya Terhadap Sifat Xihia Uliisot pada
Pertumbuhan Jagung. Yadi Jufri 326
Pemanfaatan Lahan Diantara pisang, Sawit dan Kelapa

Penggunaan Mulsa Plastik Hitam perak (MpHp) pada

Pemberian Pupuk KCI Terhadap pertumbuhan dan Hasil
Bawang Merah Kultivar Medan. Djanifah Djamaan................ 343
Pengaruh Ukuran Umbi Terhadap pertumbuhan dan Hasil
Bawang Merah Kultivar Bima, Djanifah Djamaan....... 347

Budidaya Tanaman Jarak pagar (Jatropha curcas L.).Atman ;..................... 367
Pengaruh Tandan Kosong Sawit Fermentasi Defaunasi dan
By Pass Protein . Terhadap Kecernaan Secara in-Wro.
Syahro AliAkbar...... 373
Pengaruh Tandan Kosong Sawit Fermentasi Defaunasi dan
By Pass Protein Terhadap Karakteristik Cairan Rumen ln-
Vitro. Syahro Ali Akbar dan Yu|mai2ar................. 372
Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan penempatan Kerja
Terhadap Pengembangan Karir pegawai di Kecamatan panti
Kabupaten Pasaman. Fa2ri1............ 3gO

Luas dan lntensitas Serangan Spodoptera exigua Hbn. serta
Tingkat Populasi pada Bawang Merah di Kabupaten Solok.Nusyirwan .....................
Pengaruh Takaran Pupuk KCI Terhadap pertumbuhan dan
frodukgi Bawang Merah Kultivar Bima. Djanifah Djamaan....
Studi Fenologi Bunga Betina Tanaman Andaljs (Morus
macroura Miq). Renfiyeni .................

Analisis Kesenjangan Kualitas pelayanan lnternrrit Centre FE
UNP Menurut Perspektif Kqn!umen (Consitmer Gap).Thamrin ....:.....,...':'......................^.....
Pengaruh Kepeminpinan, lklip Kerja,.dan,tvlotivasi Kerja
Terhadap Komitmen PegawaI pada Dindsr pendidikjn
Kabupaten Pasaman. FSzril );.... I.. *...................-..ri.....'t

'"' 
| 

'li- h

351

355

359



Wiskandar: Pemadaatan Mulsa Organik Dalam Memperbaiki Produktivitas Ultisol

PEMANFAATAN MULSA ORGANIK DALAM MEMPERBAIKI

PRODUKTTVTTAS pLTTSOL

Wiskandar
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Jambi

Abstract
lJsing Organic Mulch On lmproving Ultisols Productivity. The research aim to study using
of mulch rice straw and saw dust to improve u/flso/s productivity and corn yield. The research
was designed by a randomized complete block design with four replications. Treatment were
seven combinations of two levels of mulch (ice straw and saw dust). e,l.: Ml=un mulched
(cofirol),Mjl=icestraw5ton ha-', Mj2=ricestraw l0tonha'' and Mi3=ricestrawl5ton'hal 

and tien Ms1=sawdustStonhatl , Ms2=sawdustl0tonha-1 and Ms3=saw dust15
ton ha-l . Data was analysis by Orlhogonal Contras . The result showed that mulch can be
increase com yield, permeability, bulk density, porosity, organic matter, and decrease
erodibility compare un mulched treatment. Using mulch ice straw increases in yield corn when
compared saw dust

Keywords: Mulch, Ultisols Productivity, Yield Corn

PENDAHULUAN

otensi Ultisol di Indonesia cukup luas
yang tersebar di Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Irian laya, serta sebagian

kecil di Pulau Jawa yang keseluruhannya
mencapai 51 juta hektar (Munir, 1996).
Sedangkan di Propinsi Jambi sendiri luasnya
mencapai lebih kurang 2.726.633 hektar.
Luas Ultisol di Jambi mencakup sekitar
53,460 dari luas areal Propinsi Jambi. Dari
luas Ultisol yang ada di Propinsi Jambi
sekitar 66oh mempunyai kemiringan diatas
3Yo dan 25o/o kemiringan lebih dari 40%
(Abdurachman,1994).
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mempunyai fungsi memperbaiki sifat-sifat
fisika, kimia dan biologi tanah. Menurut
Karama (1990), terdapat korelasi positif
antara bahan organik dengan produktivitas
tanah, makin tinggi kadar bahan organik,
makin tinggi produktivitas tanah.

Hasil jagung yang berupa brji dapat

dikonsumsi langsung oleh manusia, baik
dalam bentuk makanan jadi maupun diproses
terlebih dahulu menjadi tepung. Sedangkan
konsumsi jagung yang diperlukan secara

tidak langsung oleh manusia adalah untuk
makanan ternak. Salah satu faktor yang perlu
diperhatikan agar tercapainya hasil jagung
yang tinggi ialah keberadaan tanahnya.,

Keberadaan Ultisol pada daerah yang Bahan yang dipakai pada permukaan
berlereng dan ditambah curah hujan yang tanah untuk menghindari kehiLaqg& air
tinggi berpotensi untuk memperbesar bahaya melalui penguapan atau untuk; fienekan
erosi. Menurut Kusuma (1978) cll. Arsyad pertumbulan-rumput dapat dianggap sebagai
(1994) bahwa kerusakan yang dialami pada mulsa (Soepardi, 19S3i. pemakaian mulsa
tanah-tanah yang mengalami erosi berupa dapat dilalukan dengan memanfaatkan
kemunduran sifat fisik dan kesuburan tanah. bairan_bahan mulsa yang tidak dipakai dan
seperti kehilangan unsur hara, bahan organik, mempunyait pengartih positif bagi tanah.
kehilangan daya sanggah tahah dan lainnya, Mulsa itu sendig digotongffi" 

-f.EAufu- 
Zyang pada akhimya menyebabkan jenis, yaitu ,, rnltsq. orghnik dan mulsamenurunnyaproduktivitastanah' u.ro.g#k," dimbfla ietalri.{nulsa organik

, Salah satu upayp, yang dapat dapat digunakar{.,,sisa-sisa{Banen maupun

dilakukan untuk meningkaii<an produktivitas limbah iu{u$tri.'tsahan mu$a yang berasal

Ultisol adalah memberikan bahan organik dari sisa panen salah satunyqjerarni padi.

seperti mulsa ke tanah, k"arena bahdn organik pur*owiJodo (19g3), mulsa jerami
merupakan penyangga biologi yang padi merupakan bahan yang baik untuk
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digunakan khususnya pada sistem budidaya
tanaman di Indonesia, disamping bermanfaat
sebagai mulsa, jerami padi jrga akan
menambah kadar bahan organik tanah dan
mengembalikan sejumlah unsur hara ke
dalam tanah. Dalam jerami padi terkandung
360 C,5TYoPzOs dan 1,88% KzO .

Bahan mulsa lain yang cukup
potensial digunakan adalah serbuk gergaji,
dimana serbuk gergaji mempunyai struktur
halus jika diberi air akan dapat menyerap air,
tetapi apabila terkena panas yang terik akan
dapat menyerap panas (Purwowidodo, 1983).
Penggunaan sisa-sisa tanaman sebagai mulsa
dalam usaha pengawetan sumber daya tanah
dilakukan untuk memperoleh beberapa
keuntungan yang dapat memperbaiki sifat-
sifat tanah terutama dengan dikembalikannya
sisa-sisa tanaman sebagai sumber bahan
organik tanah ke lahan perlanian.

Penelitian bertujuan untuk mempela-
jari pengaruh mulsa serbuk gergaji dan
jerami terhadap sifat fisika, kimia dan
erodibilitas Ultisol serta produksi Jagung.
Disamping itu, mengetahui berapa takaran
terbaik untuk memperbaiki produktivitas
ultisol.. Dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan satu alternatif sumber bahan
organik yang dapat digunakan untuk
meningkatkan produktivitas Ultisol. Dari se gi
konservasi tanah diharapkan hasil penelitian
ini memberikan jalan keluar bagi tanah-tanah
yang mempunyai daya pegang afi rendah
dan menekan pertumbuhan gulma.

METODE PENELITIAN

Percobaan dilaksanakan di lahan
Kebun. Percobaan Fakultas Pefianian
Universitas Jambi, Kampus Mandalo selama
6 bulan. Mengunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) yalig terdiri dari 7

perlakuan dan 4 ulangan sehir-rgga terdapat
28 petak percobaan. Perlakuan tersebut
adalah:, M0:Tanpa mulsa (kontrol),
Mjl:Pernulsaan dengan jerami'padi 5 t/ha,
Mj2:Pemulsaan dengan jerami padi l0 tlha
dan Mj3:Pemulsaan dengan jerami padi l5
tlha. selanjutnya Msl:Pemulsaan dengan
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serbuk gergaji 5 tlha, Ms2:Pemulsaan
dengan serbuk gergaji 10 tlha dan
Ms3:Pemulsaan dengan serbuk gergaji 15

tlha. 'Uji lanjutan dilakukan dengan
Ortogonal Kontras padataraf 5o/o .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahan Organik, Berat Volume, dan
Total Ruang Pori

Tabel I menunjukkan bahwa
pemberian mulsa jerami padi dibanding
mulsa serbuk gergaji tidak berbeda nyata
sehingga mulsa serbuk gergaji dapat
digunakan untuk menggantikan mulsa jerami
padi, Pemberian mulsa jerami padi dan mulsa
serbuk gergaji berpengaruh nyata terhadap
bahan organik tanah dibanding kontrol. Hal
ini diduga jerami padi dan serbuk gergaji
berpengaruh langsung dalam melindungi
permukaan tanah dari tumbukan air hujan
sehingga dapat meningkatkan ketahanan
massa tanah dan memperkecil penguapan air
dari permukaan tanah, terjadi perbaikan
struktur tanah dan kelembaban tanah menjadi
meningkat secara tidak langsung akan
meningkatkan jumlah dan aktivitas
mikroorganisme dalam merombak bahan
organik dalam tanah.

Disamping itu batang dan akar

tanaman yang gugur akan dirombak oleh
jasad-jasad renik dan pada akhirnya akan

menjadi bahan organik tanah, sehingga dapat

meningkatkan C-organik tanah yang
berperan dalam mengikat butir-butir tanvh.
Menurut Soepardi (1983) peningkatan bdlian
organik tanah terjadi karena meningkatnya
C-organik tanah. Menurut Suwarno dan

Soeparno (1990) kandungan bahan organik
tanah menentukan kepekaan tanah terhadap
eroasi. karena bahan organik dapat
mempengamhi kemautapan strul€tur tanah.
Pada tanah 1'ung,..uftrp mengandung bahan
organik urnumn)'a dapat monyebabkan
struktur tanah menladi mantap sehingga
tanah tersebut tahan tgrhadap erosi.
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Volrrme- dan Total Rua Pori Ultisol

Sumber keragaman F - Hitung
Bahan Oreanik Berat Volume Total Ruang Pori

O Vs JrJzJ:SrSzS:
JrJz J: Vs SrSzS:
Jr Vs Jz J:
J2 Vs J3

Sr Vs SzS:

32 Vs 53

5,94 *

3,45 tn
0,07 tn
0,54 tn
0,01 tn
0,63 tn

49,932 **
0,729 tn
5,884 tn
0,218 tn
0,976 tn
0,024 tn

9,889 **

2,374 tn
4,431tn
4,235 tn
0,050 tn
0:070 tn
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Tabel 1. Pengaruh pemberian mulsa jerami dan serbuk gergaji terhadap Bahan organik, Berat

ogonalKontraspadataraf5oh;**:sangatberbedanyata
menurut Uii o.togonal kontras pada taraf 1%o;tn : tidak nyata menLlrut Uji Ortogonal kontras.

Rendahnya bahan organik Yang
disumbangkan kedalam tanah terlihat dari

kedua perlakuan antara pemberian mulsa
jerami padi dan serbuk gergaji yang tidak
menampakan perbedaan ynag nyata. Hal ini
disebabkan kedua jenis mulsa memiliki CAll

ratio yang tinggi sehingga tingkat
pelapukannya lambat. Sesuai dengan

pendapat Arsyad (1989) bahwa mulsa yang

memilki CAI ratio yang lebih besar sulit
melapuk sedangkan mulsa yang memiliki
CAI ratio rendah akan cepat melapuk.

Tabel 1 menunjukkan bahwa
pemberian mulsa jerami padi dan serbuk

gergaji berpengaruh sangat nyata terhadap

berat volume dan peningkatan total ruang

pori dibanding dengan perlakuan tanpa mulsa
(kontrol). Hal ini diduga karena pada

perlakuan tanpa mulsa, permukaan tanah

tidak terlindungi dari proses pemadatan

akibat tumbukan butir-butir hujan sehingga

pori-pori tanah tertutup oleh partikel-partikel
tanah ydng halus. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Sarief (1989) bahwa pukulan

butir-butir hujan pada permukaan tanah yang

terbuka menghancurkan dan medispersikan

agregat tanah Yang mengakibatkan
penyumbatan pori tanah di permukaan.

Distribusi Ukuran Pori Tanah

Tabel 2 menunjukkan bahwa adanYa

perbedaan yang nyata terhadap pori drainase

lambat akibat pemberian mulsa dibanding

kontrol. Perbedaan ini diduga karena

pemakaian mulsa telah dapat mempertahan-

kan struktur tanah yang gembur serta

mengurangi evapotanspirasi sehingga pori-
pori mikro di dalam tanah meningkat yang

diikuti dengan peningkatan pori drainase

lambat, sehingga daya pegang air bagi tanah
juga meningkat. Dengan meningkatnya pori

drainase lambat berarti tanah dapaJ

menyediakan air bagi tanaman dimusim
kemarau atau tanah tidak cepat kering.

Menurut Foth (1984), air di dalam pori-pori
tanah merupakan penyusun sumber air utama

bagi pertumbuhan tanaman.
, "*#'

Keterangarr: * : berbedanyata menurut Uji Ortogonal Kontras padataraf

menurut ldi ortogonal kontias pada taraf lYo; tn = tidak nyata menurut Uji

Tabel2. Pengaruh pemberian mulsa jerami dan serbuk gergaji terhadap Pori Drainase cepat,

Pori Drainase Lambat dan Pori Air Tersedia pada Ultiso

Sumber
keragaman

F - Hitung
Pori Drainase Cepat Pori Drainase Lambat Pori Air Tersedia

O Vs JrJz JrSrSzS:
JrJz Jl Vs SrSzSl
Jr Vs Jz J:
J2 Vs J3

Sr Vs SzS:
S, Vs S.

r0,154 tn
1,601 tn
0,285 tn
1,379 tn

J oggo: tn
0.206 tn

8,268 * .
0,809 tn, " tl ,3,9+2tl " 

{
0,270 tn , l.
3,724 tn i ....i,.,

0,003.h'

0342tn
0,318 tn
3.795 tn
'fQ-|6 tn
-OlOqt tn
&OSO t,
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Permeabilitas dan Erodibilitas

Pemberian mulsa jerami Padi 5 t/ha

berbeda nyata dibanding 10 t/ha dan 15 t/ha,

begitu juga dengan pemberian jerami padi 10

t/ha berbedanyata dibanding dengan 15 tlha

terhadap permeabilitas tanah. Hal ini

disebabkan meningkatnya takaran pemberian

mulsa sdmakin besar pula persentase

penutupan tanah. Keadaan ini dapat

menciptakan lingkungan yang baik bagi

organisme tanah sehingga organisme tanah

mampu bekerja efektif, sefta daPat

Tabel3. Pengaruh pemberian mulsa jerami dan

maningkatkan kesuburan tanah. Hal ini
sejalan dengan pendapat Purwowidodo
(1983) 

" 
bahwa efektifitas pemulsaan sangat

ditentukan oleh jumlah bahan mulsa yang

diberikan, sehingga kemampuan mulsa

memberikan kesempatan penyerapan air oleh

tanah lebih banYak sehingga daPat

mengurangi aliran permukaan dan dapat

meningkatkan permeabilitas. Sejalan dengan

pendapat Troeh dkk., (1980) perkembangan

itruktur tanah diringi dengan peningkatan

permeabilitas dan mengurangi run off serta

bahaya erosi.

serbuk gergaji terhadap Permeabilitas dan

ffieda nyata menurut uj ; ** = sangat berbeda nyata

menurut iJ.ii oftogonal kontras pada taraf 1;/o; tn : tidak nyata menurut Uji Ortogonal kontras'

Dari Tabel 3 menunjukkan bahwa

pemberian mulsa jerami padi dibanding

mulsa serbuk gergaji tidak berbeda nyata

sehingga mulsa serbuk gergaji dapat

digunakan untuk menggantikan mulsa jerami

padi. Pemberian mulsa jerami padi dan mulsa

serbuk gergaji berpengaruh nyata terhadap

bahan organik tanah dibanding kontrol. Hal

ini diduga.jerami padi dan serbuk gergaji

berpengaruh langsung dalam melindungi

permukaan tanah dari tumbukan air hujan

sehingga dapat meningkatkan ketahanan

massa tanah dan memperkecil penguapan air

dari permukaan tanah, terjadinya perbaikan

struktur tanah dan kelembaban tanah menjadi

meningkat secara tidak larggsung akan

meningkatkan jumlah dan aktifitas

mikroorganisme dalam merombak bahan

organik dalam tanah dan menghasilkan

humu$. Disamping itu bata;ig dan akar

tanaman yang rontok akan terombak oleh

jasad-jasad renik dan pada akhirnya akan

menjadi bahan organik tanah, sehingga dapat

meningkatkan C-organik tanah yang

berperan dalam mengikat butir-buir tanah'

Menurut Soepardi (1983), peningkatan bahan

organik tanah terjadi karena meningkatnya

C-organik tanah. Menurut Suwamo dan

Soeparno (1990) kandungan bahan organik

tanah menentukan kepekaan tanah terhadap

erosi, karena bahan organik daPat

mempengaruhi kemantapan struktur tanah'

Pada tanah yang cukup mengandung- bahan

organik umumnya dapat menyBbab&an

.t-rktr. tanah menjadi mantap sehrBgga

tanah tersebut tahan terhadap erosi'

Dari Tabel 3 daPat dilihat bahwa

pemberian mulsa jerami padi dan mulsa

serbuk gergaji sangat berbedanyata terhadap

erodibilitas tanah dibanding konlgol' Hal ini

disebabkan pemberigh mulsa jerf,mi padi dan

mulsa serbuk gergaji sangat rtyata merung-

katkan permeabititEs, sehingh {tanah yang

permeabllitasnya tiriggi memiliki erodibilitas

yurg rendah. 'Mehurut Prifirata (2001)

kepekaan tanah -terhad4p 'efosi' 
sangat

diientukan oleh mrfuahnya butir-butir tanah

atau agregat-agregat didipersi oleh air dan

F - HitungSumber keragaman
Permeabilitas Erodibilitas

O Vs JrJz J3S1S2S3

J rJz J: Vs S rSzS:
Jr Vs Jz J:

Jz Vs Jl
Sr Vs SzS:

Sz Vs S:

73,79 **
4,19 tn
7,92 *

6,01 *

0,00 tn
0,95 tn

5,94 *

3,45 tn
0,07 tn
0,54 tn
0,01 tn
0.63 tn
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tanah. Dimana terjadi penunman dan

peningkatan indeks erodibilitas sejalan

de*ngan penurunan dan peningkatan erosi

tanah, sehingga erodibilitas menentukan dan

mempengaruhi terjadinya erosi' Hal ini
sejalan dengan pendapat Arsyad (1989)

semakin tinggi indeks erodibilitas tanah

semakin peka tanah terhadap erosi. Tanah

yang memiliki erodibilitas yang lebih tinggi
peka terhadap erosi disbanding tanah yang

memiliki erodibilitas yang rendah.

Hasil Tanaman

Pengaruh pemberian mulsa jerami

padi dan mulsa serbuk gergaji berbeda nyata

terhadap hasil tanaman jagung (Tabel4).

Tatrel4. Pengaruh pemberian mulsa

serbuk gergaji terhadaP

jerarni dan

Ket"ta.rgur,: * = berbeda nyata menurut Uji
Ortogonal Kontras pada taraf 5'h; ** : sangat

berbeda nyata menurut Uj i ortogonal kontras

pada taraf lYo; tn = tidak nyata menurut Uji
Ortogonal kontras.

kemampuan infiltrasi yang rendah akan lebih
peka terhadap erosi (erodibilitas tinggi).

Pemberian mulsa jerami Padi dan

mulsa serbuk gergaji telah dapat memberikan
pengaruh yang sangat nyata karena mulsa
jerami padi dan mulsa serbuk gergaji

mempunyai aktifitas pemulsaan yang lebih
baik. Menurut Sarief (1985) keterapan
penutup permukaan tanah akan mempenga-

ruhi hambatan terhadap air hujan sehingga

dapat memperkecil erosi. Sedangkan menurut

Utomo (1987) faktor-faktor yang menentu-'
kan ketahanan tanah adalah erodibilitas,
kapitalitas infiltrasi, pengolahan tanah dan

faktor pelindung yaitu tanaman yang

menutup tanah.

Menurut Utomo (1987), erodibilitas
tanah dipengaruhi oleh permeabilitas tanah,

sedangkan permeabilitas tanah dipengaruhi
oleh struktur tanah. Menurut Purwowidodo
(1983) di mana struktur tanah dan stabilitas

agregat akan menentukan kepekaan tanah

terhadap erosi.

Dari taraf pemberian perlakuan tidak
menunjukan adanya perbedaan yang nyata

terhadap erodibilitas hal ini disebabkan pada

bahan organik juga tidak menunjukan
perbedaan yang nyata karena pemberian

mulsa jerami padi dan mulsa serbuk gergaji

belum mampu menyumbang bahan organik
ke dalam tanah disebabkan ierami padi dan

serbuk gergaji memiliki CA{ yang tinggi
sehinga membutuhkan waktu yang lama

untuk melapuk.

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa
pemberian mulsa jerami padi dan mulsa

serbuk gergaji sangat berbeda nyata terhadap

pbndugaan erosi tanah dibanding dengan

kontrol. Hal ini diduga bahwa mulsa jerami
padi dan mulsa serbuk gergaji telah mampu

menekan laju erosi yang'disebabkan oleh
pemberian mulsa jerami padi dan mulsa

serbuk gergaji sangat nyata menurunkan nilai
erodibilitas. Erodibilitaq yang rendah

menyebabkan erosi yaflg' rendah pula.

Terjadinya peningkatan dan penurunan nilai
erosi akibat pemberian ftrulsa jerami padi dan

mulsa serbuk gergaji disebabkan erodibiltas

Dari Tabel 4 daPat dilihat, bahwa

pemberian mulsa jerami padi dan* mulsa

serbuk gergaji berbeda nyata tprhadpp hasil

tanaman dibanding kontrol.''" 'H6l ini
disebabkan mulsa jerami padi dan mulsa

serbuk gergaji mampu memberikan kondisi
lingkungan tumbuh yang baik bagi tanaman,

mendorong pertumbuhan akar tanaman

menjadi lpbih besar, rimbun dan cepat

panjang sehinggr penyerap{.r air dan unsur

hara oleh ',al13rtl tanaman akan berlangsung

dengan ,laitq dengan --{emikian dapat

mencea.ah oemddatan tandhi terutama tanah

lapisan" iutqq. ,q.hinggu [e'raum pori-pori

tanah at<*ah ierpelihara. Denppn adanya mulsa

maka tanah akan ierhihdah,dari curahan air

hujan secara' lun{rrng. yang daPat

Tanaman pada Ultiso
Sumber Keragaman F - Hitune

Hasil Tanaman
O Vs JrJzJrSrSzSr
JrJzJ:Vs SrSzS:
Jr Vs Jz J:
Jz Vs J:
Sr Vs SzSr
g2 Vs Sr

5,83 *

4,92 *

0,57 tn
0,19 tn
0,09 tn
0,38 tn
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mengakibatkan rusaknya struktur tanah. Hal
ini sejalan dengan pendapat Suwarjo (1981)
yang menyatakax bahwa mulsa dapat
mencegah kerusakan struktur tanah lapisan
atas. Terpeliharanya struktur tanah maka akar
tanaman akan mudah menembus tanah,
demikian .jtga tata air dan tata udara dalam
tanah., Sehingga penyerapan hara oleh akar
tanaman akan lebih baik dan dengan
demikian pertumbuhan tanaman akan
menjadi lebih baik pula.

Demikian halnya pemberian mulsa
jerami padi berbeda nyata dengan serbuk
gergaji terhadap hasil tanaman. Hal ini
disebabkan adanya perbedaar"r yang nyata
antara perlakuan mulsa jerami padi dan
mulsa serbuk gergaji, diduga kemampuan
mulsa jerami padi dan serbuk gergaji di
dalam mempertahankan kelembaban dan
temperatur tanah tidak sebaik mulsa jerami
padi, karena dengan berat mulsa yang sama
10 tlha mulsa jerami padi lebih dapat
membentuk lapisan mulsa yang tebal
dibanding serbuk gergaji. Sedangkan mulsa
serbuk gergaji menghasilkan lapisan yang
tipis, walaupun serbuk gergaji memiliki nilai
nisbah CA.{ yang tinggi sehingga efektifitas
pemulsaannya cukup baik, namun dengan
tipisnya ketebalan lapisan mulsa yang
terbentuk maka kemampuan mulsa serbuk
gergaji bersif-at higroskopis sehingga
kemampuannya didalam mempertahankan air
tanah temperatur tanah selama penelitian.

Dengan ketidak mampuan mulsa
serbuk gergaji mempertahankan kelembaban
dan temperatur tanah dengan baik akan
mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena
penyerapan air dan unsur hara oleh tanaman
akan terhambat, sehingga mengakibatkan
menurunnya hasil tanaman. Sesuai dengan
pendapat Purwowidodo ( 1983) bahwa
perubahan temperatur tanah dan kelembaban
tanah yang cepat terbukti tidak
menguntungkan untuk berbagai proses
fisiologis, tiap tanamarg , menghendaki
temperatur tanah dan kelembaban tanah
tertentu. Karena kondisi lingkungan tumbuh
pada perlakuan mulsa serbuk gergaji kurang
mendukung pertumbuhan tanaman.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan
mdka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

Pemberian mulsa dapat meningkatkan
hasil jagung, permeabilitas, berat volume,
total ruang pori, bahan organik, pori
drainase lambat dan menurunkan laju
erosi tanah disbanding' kontrol, namun
belum memperlihatkan pengaruh yang
nyata terhadap pori drainase cepat dan
pori air tersedia.

Pemberian mulsa jerami padi
memberikan hasil jagung yang lebih baik
disbanding mulsa serbuk gergaji.

Diperlukan penelitian lanjutan pada
musim tanam kedua untuk mengetahui
efek residu terhadap penyediaan bahan
organik bagi tanah, sehingga dapat
memperbaiki sifat fisik tanah dan
konservasi bahan organik.
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