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r
RINGKASAN

Tanah merupakan media alami yang sngat penting dalam kehidupan

manusia. sebagai negara agraris, sumber daya tahah di Indonesia menrpakan

modal dasar utama dalam pernbangunan Nasional, baik sebagai modia produksi

pertanian maupun sebagai kegiatan pembangunan lainnya, serta sebagai pengafur

tata air. olch karena itrl kelestarian dan produktivitas tmah hanrs dijaga.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan rmtuk meningkatkan produktivitas

Ultisol adalah dengan memberikan bahan organik seperti mulsa ke tanatr, karena

bahan organik merupakan penyangga biologi yang mempunpi frrngsi

memperbaiki sifat-sifat fisika, kimia dan bioiogi tanah.

Mulsa adalah setiap bahan yang dipakai di permukaan tanah trntuk

menghindari kehilangan air melalui penguapm atau rmtuk menekan pertumbuhan

gulma. Bahan mulsa antara lain sisa tanaman, limbah industri kayu, kertas, dan

plastik. Bahan mulsa meliputi semua bahan tidak hidup dipergunakan unflrk

memperlalrukan tanah dengan tujuan memperoleh beberapa keuntungan dengan

cara disebar nterata, dalam jaltn, atau ditempatkan dalam lajur. Penempatan bahan

mulsa dengan disebar merata memperoleh efektifitas penutupan paling tinggi

dalam melindungi permukaan tanah .

- Tujuan penelitian untuk mempelajari penganrh mulsa serbuk gergaji dan

jerami terhadap sifat fisika, kimia dan erodibilitas llltisol serta produksi Jagung.

Disamping itu mengetahui berapa takaran yang terbaik untuk memperbaiki

produkti vitas ulti sol.

Penelitian ini mengunakan RancBngan Acak Kelompok (RAI() yang

terdiri dat'. 7 perlakuan dengan 4 ulangan sehingga terdapat 28 petak percobaan.

Perlakuan tersebut adalah: fu{O : Tanpa mulsa (kontrol), Mjt : Pemulsaan

dengan jerami padi 5 ton per hektar, Msl : Pemulsaan dengan serbuk gergaji 5

ton per heLtar, Mj2 = Pemulsaan dengan jerami padi 10 ton per hektar, Ms2 :
Pemulsaan dengan serbuk ge,rgaji 10 ton per hekrar, Mj3 : Pemulsaan de,rgan

jerami padi 15 ton per hektar, Ms3: Pemulsaan dengan serbuk gergaji 15 ton per

hektar. Dlakukan uji F, paelah terlihat perbedaan yang nyata baru dilanjutkan

dengan uji lanjutan yang digrurakan adalah Ortogonal Kontras.p$da taraf 5Yo.
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Pada awal penelitian tanah tempat percobaan dicanglrrrl sebanyak dua kali, digafll

dar diratakan, ftemudian dibuat petak-petak percovafl berdasarkan konhrr,

dengan ulnrran 3 m x 4 m dimana lebar 3 m memanjamg aratr lereng cutr.per'tlarg a

m. Tanalipetakpercobaari diolah sedalan 20 crn. Sebelum bedh ditaramterlehih

dahulu d'ilumuri dengar rhondomil yang bergrma untuk mencegah peryatdt bnlai

.lagmgdrtmam sebanydi 3 biji per {o,bang dengafl cara mmugal dengan jarak

tinam 25 cm x 75 cm dengan kedalaman 5 cm. Penen dilakokan jika tanaman

telah menmrpakarr ciri-ciri nmtang, ]raitu kelobot jagung telah kering dan jika

dibuka biji terasa keras drr nrengkilal, tidak-murrbekas bila ditdcan derrgmr ktrko,

umur lanamm telah mencapai 85 - 90 trmi, dmr turarntm mulai menguning serta

sebagian sudah mtrlai metgering.

Pengambilar, coatoh lanahdilahd*an dua tali 1'aitu sebelum perlakuan dan

sesudah perlakuari. Sampel tanah ini digunakan rmtrik arralisis sifat kimia dan

fisika tanah di laboratoritmr. Ser;ararinci lariable-variabel ters&rt: Berat Volume

(metode Gravimetrik), Tolal Ruang Pori (berdasarkrn BV dan kadar bahan

organik), Dis,kibusi Pori, Daya pegang air fuF) (rrretode hisapan plate apparatus),

Hasil tanaman, Stnrktur tanah, Permeabilitas (metcde Darcy), C-organik (mdeode

lVaklq, and Black), Tekstur 4 Fraksi (mAode pipet), Erodibilitas tanah (rumus

lY,eisscl',irreyer arrd Si-rritli, 1978), pH H2O dar, pH KCl, C-orgairik tairah, N-total

Hasil penelitiaii rirenuiijukkan Penrberian nulsa dapat muiingkatkan hasil

jagung, permeabilitas, berat wlurne, totai rumrgpori, bahal urgrrik, pori drainase

lambat dan menunrnkan laju erosi tanah dibandingkan dangan kontrol , namtul

belum memperlihatkan pengaruh yang nyata terhadap pori drainase cepat dan pori

air tersedia. Pemberian mulsa jerami padi memberikan hasil jagung yang lebih

baik dibandingkan dengan mulsa sertuk gergdji.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latsr Belakang.

Tanah merupakan media alami yang sangat penting dalam kehidupan

manusia. Sebagai negara agraris, sumber daya tanah di Indonesia merupakan modal

dasar utama dalam pembangunan Nasional, baik sebagai media produksi pertanian

maupun sebagai kegiatan pembangunan lainnya, serta sebagai pengatur tata air. Oleh

karena itu, kelestarian dan produktivitas tanah harus dijaga.

Di Indonesia potensi Ultisol cukup luas yang tersebar di Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, serta sebagian kecil di Pulau Jawa yang luasnya

keseluruhannya mencapai 51juta hektar ( Munir, 1996). Sedangkan di Propinsi Jambi

sendiri luasnya mencapai lebih kurang 2.726.6. 3 hektar . Luas Ultisol di jambi

nrencakup sekitar 53,46aA dari luas areal propinsi Jambi. Dari luas Ultisol yang ada

di Propinsi Jarnbi sekitar 65% mempunyai kemiringan diatas 3ot'o dan 25o/o

mempunyai kemiringan lebih dari 40026 (Abduracman, 1994).

Keberadaan (lltisol pada daerah yang berlereng dan ditambah curah hujan

yang tinggi belpotensi untuk memperbesar bahaya erosi. lv{enurut Kusuma(1978) cit.

Arsyad (1994) bah*a kerusakan yang dialami pada tanah-tanah yang mengalami

erosi berupa kemunduran sifat fisik dan kesuburan tanah, seperti kehilangan urlsur

hara, bahan organik, kehilangan daya sangah tanah dan lainnya, yang pada akhirnya

menyebabkan menurunnya produktivitas tanah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas

Ultisol adalah dengan memberikan bahan organik seperti mulsa ke tanah, karena

bahan organik merupakan penyangga biologi yang mempunyai fungsi memperbaiki

sifat-sifat fisika, kimia dan biologi tanah. Menurut Karama (1990) bahwa terdapat

korelasi positif antara bahan organik dengan produklivitas tanah, makin tinggi kadar

bahan organik, makin tinggi produktivitas tanah.
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Jenis mulsa organik yang sering digunakan adalahbonggol jagung dan jerami

padi karena banyak tersedia sebagai limbah pertanian setelah panen dan serbuk

gergaji sebagai limbah industri kayu yang banyak teisedi merupakan alternatif yang

potensial di Propinsi Jambi.

Indonesia merupakan fiegara Tropika, dimana potansi dan karakteristik

wilayahnya memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan sektor pertanian. Saat

ini sektor pertanian masih berperan penting dalam pembangunan di Indonesia, karena

sebagian devisa negara diperoleh dari sektor ini. Salah satu jenis komoditi pertanian

yang merupakan sumber bahan paxgan bagi penduduk Indonesia adalah jagung.

Hasil jagung yang berupa biji dapat dikonsumsi langsung oleh manusia, baik

disajikan 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 falclor yang perlu diperhatikan agar

tercapainya hasil jagung yang tinggi ialah keberadaan tanahnya.

Dalam usaha meningkatkan produktivitas tanah maka dilakukan penambahan

bahan organik salah satunya berupa pemberian mulsa. Menurut Utomo (1989) bahwa

pemberian mulsa dapat meningkatkan produltivitas tanah sehingga dapat

menrprbaiki perlumbuhan tanaman. Hal ini terjadi akibat adarrya perbaikan

penyimpanan air tanah, penurunan penguapan air tanah dan mepperkecil fluktuasi

suhu tanah

Bahan yang dipakai pada permukaan tanah untuk menghindari kehilangan air

melalui penguapan atau untuk menekan pertumbuhan rumput dapat dianggap sebagai

mulsa (Soepardi, 1933). Pemakaian mulsa dapat dilakukan dengan memanfaatkan

bahan-bahan mulsa yang tidak dipakai dan mempunyai pengaruh positif bagi tanah.

Mulsa itu sendiri digolongkan kedalam 2 jenis, yaitu mulsa organik dan mulsa

anorganik, dimana sebagai mulsa organik dapat digunakan sisa-sisa panen maupun

limbah industri. Bahan mulsa yang berasal dari sisa panen salah satunya jerami padi.

Purwowidodo (1983), Mulsa jerami padi merupakan bahan yang baik untuk

digunakan khususnya pada system budidaya tanaman di .Indofesia, disanilping
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bermanfaat sebagai mulsa jerami padi juga akan menambah kadar bahan organik
tanah dan mengembalikan sejumlah unsur hara,ke dalam tanah, dikatakan dalam
jerami padi terkandwg36% C, j7o/ap2O5 dan l,gga/ol(2o .

Bahan mulsa lain yang cukup potensial digunakan adalah serbuk gergaji,

dimana serbuk gergaji mempunyai struktur yang halus jika diberi air akan dapat
menyerap air, tetapi apabila terksna 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
yangdapat memperbaiki sifat-sifat tanah terutama dengan dikembalikannyasisa-sisa

tanaman sebagai sumber bahan organik tanah ke lahan pertanian.

1.2. Perumusan lVlasalah

Ultisol merupakan tanah yang mempunyai produktivitas rendah yang ditandai
oleh sifat fisik yang jelek diantaranya daya pegan g air yangrendah dan agregat tanah
kurang mantap, permeabilitas yang lambat dan erodibilitas yang tinggi (Soepardi,

1983). Disamping sifat fisik, juga mempunyai kesuburan tanah yang rendah karana

tingginya kemasaman tanah, miskin unsur hara, kandungan Al yang tingi, kapasitas

tukar kation yang rendah serta bahan organik yang rendah (Hardjowigeno, 19g7).

Rendahnya kadar bahan orgarrik secara cepat setelah pembukaan lahan dan

pengelolaan tanah yang salah salah satu penyebab kemerosotan produktivitas Ultisol.
Bahan organik yang rendah akan menyebabkan daya sanggah tanah terhadap air dan

pupuk menurun yang akan menyebabkan jeleknya sifat fisik, menumnnya kesuburan i

tanah. dan menurunnya aktivitas biologi tanah yang pada akhirnya juga akan;*
menurunkan produktivitas Ultisol.

Upaya untuk mengelola bahan organik tanah secara tepat hingga kadarnya

tidak menurun dengan ceryt merupakan langkah utama yang harus dilakukan pada

ultisol. Pergiliran tanaman dengan pupuk hijau, pemberian pupuk kandang atau

kompos serta mulsa *r*/ukun cara penambahan bahan organiktqrah. 7
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Mulsa adalatr setiap bahan yang dipakai di permtrkaan tanah untuk menjaga

kelembaban tanah, mengurangi pencucian hara, memelihara bahan organik tanalL

melindungi aggregat tanall mengurangi atirEn permukaan dan mencegah

pertumbuhan gulma (fuhw"drt dan HarrisorU 1983). Bahan mulsa antara lain sisa

tanaman, timbah industri kayu, kertas, dan plastik (Hakim, et a1.,19S6)

Berdasarkan pemikiran-pemikiran dan pendekatan masalah maka perlu untuk

dipahami, yakni bagaimana pengaruh mulsa terhadap peningkatan produlcivitas

ultisol. Disamping itu juga pedu ditentukan jumlah (takaran) mulsa tersebut untuk

meningkatkan produktivitas ultisol.
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tr. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sifat Fisika Ultisol t

Handayanto (1937) menyatakan bahwa Ultisol ditemukan di daerah dengan

-curah hujan 2500-3500 mm thr dengan bulan kering lebih dari 3 bularU terdapat pada

topografi bergelombang hingga berbukit pada ketinggian lebih dati 25 m dari

permirkaan laut, vegetasi dominan adalah hutan tropika basah dan padang alang-

alang.

Sarief (1935) mengemukakan bahwa Ultisol memiliki lapisan solum tanah

yang agak tebal yaitu dari 90-180 urn dangan batas-batas horison yangnyata. Horison

B memiliki struLtur gumpal, tekstur lernptrng berpasir hingga liat dan kebanyakan

lempung berliat, konsistensi gembur dibagian atas (topsoil) dan teguh di lapisan

bawah (subsoit). Ditambahlian oleh Hardjoiw"igeno (1993), Ultisol memiliki daya

pegang air yang rendah dan agregat yang kurang mantap sehingga peka terhadap

erosi.

Sarief (1989) mengemukakan bahwa permeabilitas Ultisol seperti infiltrasi

dan perkolasi sedang hingga lambat dengan volume berkisar antara 1,10 g/cm-3 -
i,35 g cm-3 dan umumnya lebih besar dilapisan bawah (20-60 cm) dibanding lapisan

ut r (O-ZO cm) sedangkan total ruang pori kecil dari lapisan bawah dibandingkan

lapisan atas.

Di Indonesia, Ultisol memppnyai lapisan permukaan yang sangat terlindi,

berwama kelabu cerah hingga kekuning-kuningan di atas horison akumulasi yang

bertekstur relatif berat berw,arna merah dan kuning dengan strukfur gumpal dan 
.

permeabilitas rendah (Darmawij aya, l99A). Dari hasil penelitian Bustaman (1996) '

dalamMaryana (1998) menunjukkan beberapa sifat fisika Ultisol, yaitu rendahrryS:#'

pori airase tersedia '1,8a/o, bobot isi 1.09 gr cm-3, porositas 58,9 o/o dan stabilitas

qgregat kurang stabil (45,05).
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!.2.Pengaruh Bahan Organik terhadap Sifat Fisika Tanah

Jaringan tumbuhan, daun, ranting, cabang, batang dan akar menyediakan

sejumlah bahan organik tiap tahunnya. Dari tanah 1,ang diusahakan manusia sebagian

tumbuhan diangkut dari tanah, teiapi sebagian lainnya tertinggal dalam bentuk akar

dan dedaunan yang jatuh. Bahan tersebut akan mengalami pelapukan dan terangkut

ke lapisan lebih dalam yang selanjutnya menjadi satu dengan tanah (Soepardi, 1983)

KanCungan bahan organik lapisan tanah atas (topsail) yang lebih tinggi

akan menjadikan struktur tanah, peredaran udara, pergerakan air, aktivitas jasad hidup

dan pertumbuhan akar yang lebih baik dibandingkan dengan lapisan tanah di

bawahnya (Sarief, 1985)

lv{enurut Arsyad (1989) bahwa bahan organik dapat menyerap air sebcsar 2-

3 kali berainya, ditambahlian olEh Hakim dkk., (1986) bahan organi\ merupakan

bahan peilting dalam menciptakan kesuburan tanah secara fisika, kimia maupun segi

biologi tanah.

Peranan bahan organik sebagian'besar mempengaruhi tanaman melalui

penrbahan sifat fisik tanah, yaitu menaikkan kemantapan apegat tanah, memperbaiki

struktur tanah dan menaikkan daya tanah air tanah (Sarief, 1985). Ditarnbahkan oleh

Haliinr dkk., (1986) bahan organik dapat menurunkan plastisitas kohesi dan sifat

buruk lainnya dari liat dan n'ama tanah menjadi coklat hingga hitam.

Mekanisme pengaruh bahan organik dalam merangsang dan memantapkan

granulasi didahului oleh pembentukan granulasi agregat dirtana butir-butir primer

akanterikatsatusannalainnya.Soepardi(1983)mengemukgkanbahrvabahanorganik

merupakan faktor granulasi yang penting, bahan organik nremungkinkan butiran

lepas terikat dan mengembang yang sangat diperlukan tanaman. Keadaaan agegat/.+

tanah ditentukan berdasarkan jumlah daa kualitas bahan organik sedangkan derajat

agregasi ditentukan oleh akti-,,itas milirobial tanah
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2.3. Peranan Pemulsaan terhadap Tanah dan Tanaman

Mulsa adalah setiap bahan yang dipakai di permukaan tanah unhrk

menghindari kehilangan air melalui penguapan atau untuk menekan pertumbuhan

gulma. Bahan mulsa ar$ara lain sisa lanamaq limbah industri kayu, kertas, dan

plastik (Hakim, et al., 1986). Bahan mulsa meliputi semua bahan tidak hidup

dipergunakan untuk memperlakukan tanah dengan tujuan memperoleh beberapa

keuntungan dongan cara disebar merata, dalam jalur, atau diternpatkan dalam lajur.

Penempatan bahan mulsa dengan disebar merata memperoleh efektifitas penutupan

paling tinggi dalam melindungi permukaan tanah (Purwowidodo, 1983)

Seta (1987) mengemukakan bahw'a pemakaian mulsa mempunyai beberapa

keuntungan dalam memperbaiki dan mempengaruhi produktivitas tanah, antaralain.

(a) rnelindungi agregat tanah dari daya rusak butir hujan, (b) mengurangr kecepatan

dan volume aliran permukaan, (c) meningliatkan agregasi dan porositas tanah, (d)

meningkatkan k*ndungan bahan organik tanah, (e) memelihara temperatur dan

kelemtraban tanah, (f) dapat mengendalikan pertumbuhan tanaman p€ngganggu.

Seiain itu tiap rnacarn bahan mulsa mempunyai sifat dan pengaruh yang

tleragam, sehingga harus diperhatikan tindakan pemilihan bahan mulsa secennat

muhgkin. Jerarni padi mempunyai struktur yang berongga, kecepatan dekomposisi

lebih lama, sehingga mampu memperkecil penguapan air dpri permukaan tanah.

Mulsa serbuk gergaji mempunyai struklur yang halus jika diberi air dapat menyerap

air, tetapi apabila terkena panas yang terik akan dapat menyerap panas

(Purwowidodo, 1983)

Bahan Mulsa yang disebarkan di atas tanah hendaknya dapat menutup i

permukaan tanah 70-75 %. Disamping itu dosis yang diberikan harus tepat. Untuk r"

mulsa jerami padi diberikan dengan dosis 5-6 ton per hektar akan memberikan tiaiit'

yang baik (Utomo,1987). Ditambahkan oleh Ong (1958 dalan Yulianus, 1987)

mulsa serbuk gergaji sudah cukup efektif dengan ketebalan 5-10 cm dan untuk jerami

gandum 8-12 cni. 
11._ 
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Hasil penelitian sofran dkk., (1997) pada tanah pMK di Jambi, penberian

serasah sisa panen sebanyak 5 ton/ha-r dikombinasikan dengan NPK (50-90-30) pada

tanaman kedelai memberikan hasil 2,3 ton/tra-r yaitu sekitar 0,9 ton lebih tinggi

dari pemupukan hlPK tanpa mulsa. Dari hasil percobaan Suprayogo (1991;

Suprayogo,l99T) merrghasilkan bahwa dengan pernberian mulsa jerami sebanyak 2,5

ton/ha'r mampu menurunkan erosi 85 %o dibandingkan tanah tanpamulsa.

Penelitian pengaruh muisa telah banyak dilakukan. Dari penelitian'Ridwan

dan Basri (1991) dengan pemberian mulsa"jerami padi sebanyak l0 - 15 ton ha'r

memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Menurut

Russell (1961) dalam Yulianus {1987) bahwa pemberian mulsa jerami padi pada

tanaman jagung dapat menurunkan suhu tanah rata-rata daiz4,50c _ 21,60c.

wibowo (1989) dari hasil penelitiannya pada tanaman kopi dengan

menggunakan mulsa serbuk gergaji menunjukkan pengaruh ny'ata terhadap persentase

biji, berkecambah dan kulit batang. Ditambahkan oleh Harris (1951) dalam Yulianus

(1987) bahta penutup permukaan tanah dengan serbuk geryaji selama 2 tahun akan

meningkatkan kandungan bahan organik pada lapisan tanah atas dari l,? yo menjadi

5,80 .

- Menurut Ardinal (1993). Pemberian mulsa jerarni padi sampai 2A ton ha-r

dapat menekan kehilangan air tanah dari lapisan perakara4 pada semua fase

perkembagan jagung, meningkatkan kandungan bahan organik tanah, total ruang pori,

pori drainase, pori air tersedia, laju infiltrasi, dan infiltrasi ktrmulatif. Ditambahkan

oleh Zurhalena bahwa pemberian mulsa sampai 15 to ha-l dapat memperbaiki sifat
;{isilia tanah, perakaran dan hasil jagung,

-r 1 lj;.:
'l- !k*

t

t
, I,.
i ,i'),

.\_) .,i
IL,\'

"t
,r
,k8

d{,

+ , i', .,), l

)



\

Itr. TUJUAN DAN MAI\IFAT PENELMIAN

3.1. Tujuan Penelitian r

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh mulsa serbuk gergaji dan

jerami terhadap sifat fisikq kimia dan erodibilitas tlltisol serta produksi Jagung.

Disamping itu mengetahui berapa takaran yang terbaik untuk memperbaiki

produktivitas ultisol.

3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan satu alternatif sumber bahan

organik yang dapat dig,.rnakan untuk meningkatkan produktir,{tas Ultisol. Dari segi

konservasi tanah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan jalan keluar bagi

tanah-tanah yang mempunyai daya pegang air rendah dan menekaq pertumbuhan

gulma.

Mengingat serbuk gergaji dan jerami padi merupakan limbah industri kayu

dan limbah pertanian yang cukup banyak"'di Propinsi Jambi untuk dimanfaatkan.

Diharapkan perelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya pengelolaan

Ultisol sehingga mempunyai produktivitas yang baik dan bermanfaat sebagai

telinologi yang tepat dalam mempr'oduktifkan Ultisol yang cukup luas di Jarnbi.
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IV. METODE PEI{ELITTAN

4.1. Tempat dan Wa}tu Percobaan ?

Percobaan ini alran dilaksanalcan pada laharr di Kebun Percobaan frhtiltas

Pertanian Universitas jambi di Kampus Mandalo selaii:ra 6 bulan. Anaiisis tanah hasii

penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, dan Laboratorium

Fisika Tanah Fakultas Pertanian UNJA.

A.2.Bahan dan Alat

Bahan yang digmakan dalam percobaan ini antara lain; jerami padi, serbuli

gergaji, bahan-bahan kimia untuk arralisis kimia dan fisika tanah. Sedangkan alat

yang digunakan meliputi; ring sample, atat semprot, timbangan, rrreteran, cangkul,

sekop, parang, dan alat-alat tutis.

4.3. Rancangan Percobaan

Penelitian ini mengunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri

dari ? perlakuan dengan 4 ulangan sehingila terdapat 28 petakprcahaan. Perlakuan

tersebut adalah:

M0 : Tanpa. mulsa (kontrol)

fta:f : Pemulsaan dengan jerami padi 5 ton per hektar

Msl - Pemulsaan dengan serbuk gergaji 5 ton per hektar

il/djz : Pemulsaan denganjerami padi l0 ton perheklar

Ms2 : Pemulsaan dengan serbuk gergaji 10 ton per hektar

Mj3 : Pemulsaan dengan jerami padi 15 ton per hektar

Ms3 : Pemulsaan dengan serbuk gergaji 15 ton per hektar

Model Statistik:

Xrj : tta Pi + ts'; + E;i

X; : Nilai pengamatan ke I, ulangan ke j
tl : Nilai rata-rata umum

K; : Pengaruh kelompok ke j
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Pi : Pengaruh perlakuan ke I

Ei;: Error

Dilakukan uji F, setelah terlihat perbedain yang nyata baru dilanjutkan

dengan uji lanjutan yang digunakan adalah Ortogonal Kontras padztaraf 5o/o .

4. 4. Pelalsanaan Penelitian

4.4"1. Persiapan Lahan

Pada awal penelitian tanah tempat percobaan dicangkul sebanyak dua kali,

digaru dan diratakan, kemudian dibuat petahptak percobaan berdasarkan kontur,

dengan ukuran 3 m x 4 m dimana lebar 3 m memanjang arah lereng dan panjang 4 m.

Tanah petak percobaan diolah sedalam 20 cm.

4. 4. 2. Pemberian Perlakuan

Jerami yang akan digunakan dipotong-potong dengan ukuran 20 :- 25 cm lalu

dikeringkan. Kemudian setelah petak percobaan selesai dibuat, mulsajerami padi dan

serbuk gergaji disebarkan merata di atas permukaan tanah sesuai dengan takaran yang

telah ditentukan. Tiap perlakuan ditempatkan secara acak menurut hasil pengacakal.

4.4.3. Penanaman dan penyisipan

- Ssbelum benih ditanam terlebih dahulu dilumuri dengan rhondomil yang

berguna untuk mencegah penyakit bulai .Jagung ditanam sebanyak 3 biji per lobang

dengan cara menugal dengan jarak tanam 25 cm x 75 cm dengan kedalaman 5 cm.

4.4.A.Pemupukan

Pemupukan dilakukan terhadap tanaman jagung dengan dosis 100 kg/ha SP36

100 kg/ha KCI dan 200 kglha Urea. Urea diberikan dalam dua tahap yaitu % dosis 
i

saat tanam dan %dosis lagi 30 hari setelah tanam. Sedangkan pupuk SP 36 dan KCIt;ir

diberikan langsung saat tanam.

4.4.5. Penjarangan

Penjarangan dilakukan pada saat tanaman berumur 2 minggu dengan

meninggalkan dua tanamatrr yang baik setiap rumpun.
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4.4.6. Pemeliharaan

Peyiangan dilakukan saat ada gulma yang tumbuh. Penframan dilahrkan

sewaktu tidak ada hujan turun. Untuk pencegahari serangan hama dan penyakit

dilakukan penyemprotan dengan Diazinon 60 Ec dan Dithane M-45. Penyemprotan

dilakukan seminggu setelah tanam dan selanjutnya dengan interval waktu 2 minggu.

4.4.'L Panen

Penen dilakukan jika tanaman telah menampakan ciri-ciri matang, yaitu

kelobot jagung telah kering dan jika dibuka biji terasa keras dan mengkilat, tidak

membekas bila ditekan dengan kuku, umur tanaman telah mencapai 85 - 90 hari, dan

tanaman mulai menguning serta sebagian sudah mulai mengering

4.4.8. Pengamatan

Pengambilan contoh tanah dilakukan dua kali yaitu sebelum perlakuan dan

sesudah perlakuan. Sampel tanah ini digunakan untulr analisis sifat kimia dan fisika

tanah di laboratorium. Seeara rinci variable-variabel tersebut:

a. Berat Volume (metode Gravirnetrik)

b. Total Ruang Pori (berdasarkan BV dan kadar bahan organik)

c. -Distribusi Pori

d. Daya pegang air (pF) (metode hisapan plate apparatus)

e. Hasil tanaman

f. Struktur tanah

g. Penneabilitas (metode Darcy)

h. C-organik (meteode Wakley and Black)

i. Tekstur 4 Fraksi (metode pipet)

j. Erodibilitas tanah (rumus Weisschmeyer and Srnith, 1978)

k. pH H2O dan pH Kcl

L C-organik tanah

m. N-total dan 
I

t
l- 
;i'"

irr { l'xi,
1. {i&"-

tl

(,1
I),

''e .'i
{i'

t2
&,

,l
11, I

t)



f _

I

V. HASIL DAN PEMBAHASAT{

5. l. Bahan Grganik, Eerat Volumg dan Total Ruang Pori

Hasil uji ortogonal kontras menunjukkan bahwa perbandingan pengaruh

pemberian mulsa jerami padi dan serbuk gergaji berbeda terhadap bahan organik dan

berteda sangat nyata terhadap berat volume dan total ruang pori tanah. Pengaruh

pemberian mulsa jerami padi dan serbuk gergaji terhadap bahan organik, berat

volume dantotal ruang pori tanah ditunjukkan pada Tabel 1.

Dari Tabel l. menunjukkan bahrva pemberian mulsa jerami padi dibandingkan

dengan mulsa serbuk gergaji tidak berbeda nyata sehingga mulsa serbuk gergaji dapat

digunakan untulc menggantikan mulsa jerami padi. Pemberian mulsa jerami padi dan

mulsa serbuk gergaji berpengaruh nyata terhadap bahan organik tanah dibandingkan

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 permukaarr tanah, terjadi

perbaikan struktur tanah dan kelembaban t'anah menjadi meningkat secara tidak

langsung akan meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme dalam merombak

bahan organik dalam tanah.

Tabel l. Pengaruh pemberian mulsa jerami dan serbuk terhadap Bahan

Keterangan : * : berbedanyata menurut Uji Ortogonal Kontras pada taraf SYo
** : sangat berbeda nyata menurut Uji ortogonal kontras padataraf lYo

tn : tidak nyata menurut Uji Ortogonal kontras" 
Disamping itu batang dan akar tanaman yang gugur akan dirombak oleh

jasad-jasad renik dan pada akhirnya akan menjadi bahan organik tanah, sehingga

- q;'' ?

it

" l, 
'..

, .. 1'
I sd-

gergaji
Ultisol.

)

{J,

Berat Volume, dan Tota Pon UI
Sumber keragaman F - Hituns

Bahan Orsanik Berat Volume Total Ruans Pori
O Vs J1J2J3S1S2S3

JrJzJr Vs S1S2S3

Jr Vs Jz Jr
J2 Vs J3

Sr VsSzS:
Sr Vs Sr

5,94 *
3,45 tn
0,07 tn
0,54 tn
0,01 tn
063tn

48,932*t
0,129 tn
5,884 tn
0,218 tn
4,976 tn
0-024 tn

9,889 tt
2,374tn
4,431tn
4,235 tn
0,050 tn
0.070 tn
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dapat meningkatkan C-organik tanah yang be.rperan dalam mengikat butir-butir tanah.

!' Menurut Soepardi (1933) peningkatan bahan organik tanah terjadi karena

meningkatnya C-organik tanah. Menurut Suwarno lan Soeparno (1990) kandungan

bahan oprganik tanah menentukan kepekaan tanah terhadap eroasi, karena bahan

organik dapat mompengaruhi kemantapan struklur tanah. Pada tanah yang cukup

rnengandung bahan organik umumnya dapat menyebabkan struktur tanah menjadi

mantap sehingga tanah tersebut iairali teri-ra,1ap erosi.

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

CA{ ratio yang tinggi sehingga tingkat pelapukannya lambat. Sesuai dengan pendapat

Arsyad (1989) bahwa mulsa yang memilki CA{ ratio yang lebih besar sulit melapuk

sedangkan mulsa yang memiliki C/t{ 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

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

perlakuan tanpa mulsa, permukaan tanah tidak terlindungi dari prose pemadatan

akibat tumbukan butir-butir hujan sehingga fiori-pori tanah tertutup oleh partikel-

partikel tanah I'ang halus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sarief (1989) bahwa

pukulan butir-butir hujan pada permukaan tanah yang terbuka menghancurlran dan

medispersikan agregat tanah yang mengakibatkan penywnbatan pori tanah di

permukaan.

Selain itu juga pada taraf pemberian mulsa jerami padi (Jr Vs Jz Jr) i

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata terhadap berat volume. Perbedaan iqi ,J.+.'

diduga karena jumlah bahan mulsa (5 ton ha-t; yang diberikan belum mampu

melindungi tanah dari proses pemadatan.
" 

Pada perlakuan mulsa jerami padi dibandingkan mulsa serbuk gergaji terdapat

perbedaan yang nyata terhadap peningkatan total ruang pori. Hal ini diduga rqulsa

jerami padi memiliki ukurarr lebih panjang dan lebih ringan dibqh-Oingkun d#gun
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mulsa serbuk Eergaii, sehingga semua permukaan tanah dapat tertutupi da1. daya

rusak butir-butir hujan dan porositas tanagh dapat dipertahankan sehingga

mengakibatkan pori-pori diantara partikel tanah mEningkat, sedangkan serbuk
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gergaji akan hanyut terbawa air hujan dan masuk diantara butir-butir stnrktur tanah

yang akan mengakibatkan berkuranglya pori-pori di dalam tanah.

5.2. Distribusi Ukuran Pori Tanah

Hasil uji ortogonal kontras menunjukkan bahwa perbandingan pengaruh

mulsa jerami padi dan mulsa serbuk gergaji berpengaruh nyata terhadap pori darianse

lambat tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap pori drainase cepat dan pori atr

tersedia

Tabel 2. Pengaruh pemberian mulsa jerami dan serbuk gergaji terhadap Pori Drainase
aanor Dnri nrcr''nqee I qrnhnt dan Pori Air Tersedia oada llltisol. .lPnri Drninase Lambat dan Pori Air Tersedia

Srrrnher kerasaman F - Hitung
Pori Drainase Cepat Pori Drainase Larnbat Pori Air Tersedia

O Vs JrJz J:SrSzSr

JrJzJ:Vs SrSzSr

Jr Vs JzJ:
Jz Vs Jr
Sr Vs SzSr

Sr Vs Sr

0,154 tn
1,601 tn
0,285 tn
1,379 tn
0,863 tn
0.206 tn

8,268 *
0,809 tn
3,9l2tn
0,270 tL
3,724 tn
0.003 tn

0,742tn
0,318 tn
3,795 tn
0,216tn
0,091tn
1,050 tn

t Uii Ortogonal Kontraspadataraf }Yo
** : sangat berbeda tyatamenurut Uji ortogonal kontras padataraf 1o/o

tn : tidak nyata menurut Uji Ortogonal kontras

Dari Tabel 2. menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang nyata terhadap pori

drainase lambat akibat pemberian mulsa dibanding dengan kontrol' Perbedaan ini

diduga karena pemakaian mulsa telah dapat mempertahankan struktur tanah yang ;

gembur s'erta mengurangi evapotanspirasi sehingga pori-pori mikro di dalam tanah '. , ts'

meningkat yang diikuti dengan peningkatan pori drainase lambat, sehingga duyu "'*H

pogang air bagi tanah juga meniirgkat. Dengan meningkatnya pori drainase lambat

berarti tanah dapat menyediakan ai bagi tanaman dimusim kemarau atau tanah tidak
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cepat kering Menurut Foth (1984), air di dalam pori-pori tanah merupakan penyusun

sumber air utama bagi pertumbuhan tanaman.

Dari Tabel 2 juga terlihat bahwa perlikiran mulsa jerami padi dan mulsa

serbuk gergaji memberikan pengaruh

5.3. Fermeabilitas dan Erodibilitas

Pengaruh pemberian mulsa jerami padi dan mulsa serbuk gerg4ii sangat

berbeda nyata terhadap permeabilitas tanah dibandingkan kontrol. Ini diduga bahwa

pengaruh pemberian mulsa jerami padi dan mulsa serbuk gergaji dapat melindungi

tanah dari daya rusak butir-butir huja sehingga semakin efektif mengurangi aliran

permukaan dan mempertahankan kandungan bahan organik tanah serta dapat

meningkatkan total ruang pori sehingga kemampuan tanah dalam meloloskan airjuga

meningkat, sehingga dapat meningkat sesuai dengan data meningkat permeabilitas

tanah

Tabel 3. Pengaruh pemberian mulsa jerami dan serbuk gergaji terhadap
Permeabilitas dan EroCibilitas Ultisol

Sumber keragaman F - Hituns
Permeabilitas Erodibilitas

O Vs JrJz JrSrSzSs

JrJz Jr Vs SrSu S:
Jr Vs Jz J:
Jz Vs Jr
Sr Vs SzS:

S, Vs S.

13,79 **
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

Keterangan : * : berbedanyata menurut Uji Ortogonal Kontras padataraf 5Yo
*+ : sangat berbeda nyata menurut Uji ortogonal kontras padataraf lYo i: tidak nyata menurut Uji Ortogonal kontras 

,, ., ,,*
Pemberian mulsa jerami padi 5 tonlhaberbeda nyata dibandingkan 10 torih#-

dan 15 tonhq begitu juga dengan pemberian jerami padi 10 ton/ha berbeda nyata

'dibandingkan dengan 15 ton/ha terhadap permeabilitas tanah. Hal ini disebabkan

karena meningkatkan takaran pemberian mulsa semakin besar pula persentase

pentupan tanah. Keadaadini dapat menciptakan lingkungan Vang*.pik bagiorgdnisme

t, t6
&
I

)
f .i,

)";'



\,,

tanah sehingga organisme tanah mampu bekerja efekde serta dapat maningkatkan

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

efektifitas pelmusaan sangat ditentukan oleh jrimlah bahan mulsa yang diberikan,

sehingga keinampuan mulsa memberikan kesempatan penyerapanair oleh tanah lebih

banyak sehingga dapat mengurangi aliran permukaan dan dapat meningkatkan

permeabilitas. Sejalan dengan pandapat Troeh dkk., (1980) perkanbangan struktur

lanah diringi dengan peningkatan permeabilitas dan mengurangi run offsdrta bahaya

erosi.

Dari Tabel 3. menunjukkan bahwa pemberian mulsa jerami padi dibandingkan

dengan mulsa serbuk gergaji tidak berbedanyatasehingga mulsa serbuk gergaji dapat

digunakan untuk menggantikan mulsa jerami padi. Pemberian mulsa jerami padi dan

mulsa serbuk gergaji belpengaruh nyata terhadap bahan organik tanah dibandingkan

kontrcl. 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 strullur tanah dan kelembapan tanah menjadi meningkat secara

tidak langsung akan meningkatkan jumlah dan aktifitas mikroorganisme dalam

merombak bahan organik dalam tanah dan menghasilkan humus. Disamping itu

batang dan akar tanaman yang rontok akan terombak oleh jas4d-jasad renik dan pada

akhimya akan menjadi bahan organik tanah, sehingga dapatmeningkatkan C- organik

tanah yang berperan dalam mengikat butir-buir tanah. Menurut Soepardi (1983)

dimana peningkatan bahan orga-nik tanah terjadi karena meningkatnya C- organik

tanah. Menurut Suwarno dan Soeparno (1990) kandungan bahan organik tanahi

menentukan kepekaan tanah terhadap erosi, karena bahan organik nq"lU*1""

mempengaruhi kemantapan strukrur tanah. Pada tanah yang cukup mengandung

bahan organik umumnya dapat menyebabkan struktur tanah menjadi mantap sehingga

tanah tersebut tahan terhadap erosi.

b

l

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

seibuk gergaji sangat berbedanyata terhadap erodibilitas tanah {bandingkan kontrol.
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Hat ini disebabkan pemberian mulsa jerami padi dan mulsa serbuk gergaji sangat

nyata meningkatkan prmeabilitas, sehinga tanah yang prmeabilitasnya tinggi

memiliki erodibilitas yang rendah. Menurut Prianata (2001) kepekaan tanah terhadap

erosi sangat ditentukan oleh mudahnya butir-butir tanah atau agtegat-agregat

didipersi oleh air dan kemampuan infiltrasi yang rendah akan lebih peka terhadap

erosi (erodibilitas tinggi).

Pemberian mulsa jerami padi dan mulsa serbuk gagaii telah dapat

memperhatikan 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 mempengaruhi hambatan terhadap

air hujan sehinga dapan memperkecil erosi. sedangkan menurut utomo (1937)

faktor-falcor yang menentukan 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 penneabilitas tanah dipengaruhi oleh struttur tanah. Menurut

purwowidodo (19S3) di mana struttur 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 menyimb*ng bahan organik ke dalam tanah disebabkan

jerami padi dan serbul< gergaji memiliki CA'tr yang tinggi sehinga membutuhkan

waktu yang lama untuk melaPuk' ;

. Dari Tabel 3. Dapat dilihat bahwa pemberian mulsa jerami padi dan Tylt1r*

serbuk gergaji sangat berbeda nyata terhadap pendugaan erosi tanah dibandinghaff'

dengan kontrol. Hal ini diduga bahrpa mulsa jerami padi dan mulsa serbuk gergaji

" 
telah mampu menekan laju erosi yang disebabkan oleh karena pemberian mulsa

jerami padi dan mulsa serbuk gergaji sangat nyata menurunkan nilai erodibilitas.

Erodibililas yang .rriuh menyebabkan erosi yang rendqh pula. Te{adinya. t.
' ":> . ",f
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peningkatan dan penurunan nilai erosi akibat pemberian mulsajerami padi dan mulsa

serbuk gergaji disebabkan oleh erodibittas tanah. Dimana terjadi penurunan dan

peningkatan indeks erodibilitas sejalan dengan Snu*nu, 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 dibandingkan dengan tanah yang memiliki erodibilitas

yang rendah.

5. 4.I{asil Tanaman

Pengaruh pemberian mulsa jerami padi dan mulsa

nyata terhadap hasil tanaman jagung. Pengaruh pemberian

serbuk gergaji terhadap hasil jagung disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengaruh pemberian mulsa jerami dan serbuk

serbuk gergaji berbeda

mulsa jerami padi dan

gergaji terhadap Hasil

x

8t : sangat berbeda nyata menurut Uji ortogonal kontras padataraf lYo

.Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa pemberian mulsa jerami padi dan mulga

serbuk gergaji berbeda nyata terhadap hasil tanaman dibandingkan kontrol. Hal ini*

disebabkan mulsa jerami padi dan mulsa serbuk gergaji mampu memberikan kondisi

lingkungan tumbuh yang baik bagi tanaman, mendorong pertumbuhan akar tanaman

menjadi lebih besar, rimbun dan cepat panjang sehingga penyerapan air dan unsur

t lr,'q.

hara oleh akar tanamun uku, berlangsung dengan biaik, dengat.demikian dput

1

.l
r'..1 I'

Jr\'-

'\2 .i

.19*'s
t , t'',J, IrJ,

t)

(J'I),

anaman Ultiso
Sumber Keragaman F - Hituns

Hasil Tanaman
O Vs JrJz hSrSu S:
JrJz Jr Vs SrSzS:
Jr VsJzJr
J2 Vs Jr
Si Vs SzSr

Sz Vs Sr

5,83 *

4,92 *

0,57 tn
0,19 tn
0,09 tn
0,38 tn

Keterangan : * : berbedanyata menunit Uji Ortogonal Kontras pada taraf 5o/o
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mencegah pemadatan tanah, terutama tanah lapisan atas, sehingga keadaan pori-pori

tanah akan terpelihara. Hal ini dengan adanya mulsa maka tanahb akan terhindar dari

curahan air hujan secara langsung, yang dagalt mengakibatkan rusaknya struktur

tanah. Hal ini sejala dengan pendapat Suwarjo (1931) yangmenyatakan bahwa mulsa

dapat mencegah kerusakan struktur tanah lapisan atas. Terpeliharanya struktur tarah

alaka akar tanaman akan mudah menembus tanah, demikian juga 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.

Demikiar, halnya pemberian mulsa jerami padi berbeda nyata dengan serbuk

gergaji terhadap hasil tanaman. Hal ini disebabkan adanya perbesdaan yang nyata

antara perlakuan mulsa jerami padi dan mulsa serbuk gergaji, diduga kemempuan

mulsa jerami padi dan serbuk gergaji di dalam mempertahankan kelembapan dan

temperatur tanah tidak sebaik mulsa jerami padi, karena dengan berat mulsa yang

sama 10 ton/lia mulsa jerami padi lebih dapat membentuk lapisan mulsa yang tebal

dibandingkan serbuk gergaji. Sedangkan mulsa serbuk gergaji menghasilkan lapisan

yang tipis, walaupun serbuk gergaji memiliki nilai nisbah C/II yang tinggi sehingga

efeklifitas pelmusaannya cukup baik, namun dengan tipisnya ketebalan lapisan mulsa

yang terbentuk maka kemampuan mulsa serbuk gergaji bersifat higroskopis sehingga

kemempuannya didalam mempertahankan air tanah tem;reratur tanah selama

penelitian.

Dengan ketidak mampuan mulsa serbuk gergaji mempertalrankan

kelembapan dan temperatur tanah dengan baik akan mempfflgaruhi perlumbuhan

tanaman karena penyerapan air dan unsur hara oleh oleh tanaman akan terhambat,i

sehingga mengakibatkan menurunnya hasi tanaman. Sesuai dengan O.*{r.,*._
Punvowidcdo (1983) bahwa perubahan temperatur tanah dan kelembapan tanah yang

cepat terbuldi tidak menguntungkan untuk berbagai proses fisiologis, tiap tanaman

menghendaki temperati:r tanah dan kelembapan tanah tertentu. Karena kondisi

lingkungan tumbuh pada perlakuan mulsa serbuk gergaji kurang mendukung

a?pertumbuhun tana*an. 
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6. 1. Kesimpulan

f,

fl

-:

t

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagi

berikut:

1. Pemberian mulsa dapat meningkatkan hasil jagung, permeabilitas, berat

volume, total ruang pori, bahan organik, pori drainase lambat dan

menurunkan laju erosi tanah dibandingkan dengan kontrol , namun belum

memperlihatkan pengaruh yang nyata terhadap pori drainase cepat dan pori air

tersedia.
t
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2. Pernberian mulsa jerami padi memberikan hasil jagung

dibandingkan dengan mulsa serbuk gergaji.

6.2. Saran

yang
f
,

lebih baik

i

Diperlukan penelitian lanjutan pada musim tanam kedua untuk mengetahui

efek residu terhadap penyediaan bahan organik bagr tanah, sehingga dapat

melnperbaiki sifat fisik tanah dan konservasi bahan organik.
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