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ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan limbah pertanian yang 
berkualitas sebagai bahan baku pembenah tanah untuk rehabilitasi lahan kering dan 
mengetahui hasil kandungan bahan pembenah tanah dalam meretensi air, C-organik 
total, KTK and BO. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan dilaksanakan di 
Desa Birinoa, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara. Metode penelitian yang digunakan 
adalah rancangan faktorial terdiri dari 3 faktor, disusun dengan rancangan petak-petak 
terpisah (Split-split Plot Design). Adapun perlakuan yang dimaksud adalah tingkat 
cekaman sebagai petak utama yang terdiri dari 2 taraf yaitu tanpa cekaman sebagai 
petak utama yang terdiri dari 2 taraf yaitu tanpa cekaman (0%) dan cekaman (50%) 
dari air kapasitas lapang. Tingkat takaran limbah pertanian sebagai anak petak terdiri 
dari 3 taraf yaitu kontrol (takaran 0 ton/ha), takaran 5 kg/ha, dan 10 ton/ha, sedangkan 
tanaman jagung sebagai anak-anak petak. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam  α =  5% , apabila terdapat beda 
nyata antar perlakuan maka dilakukan dengan Duncan Multiple Range Test α = 
5%.  Hasil penelitian menunjukan bahwa pupuk kandang sapi dan limbah pertanian 
berpengaruh nyata terhadap sifat kimia tanah. Pemberian pembenah tanah dari pupuk 
kandang sapi dan limbah pertanian meningkatkan kualitas sifat fisik tanah.
Kata kunci: Sifat kimia tanah, limbah pertanian, rehabilitasi lahan kering, bahan 
pembenah tanah

ABSTRACT 

This research was conducted to obtain high quality of agricultural waste as the raw 
materials of soil conditioner to dry land rehabilitation and to identify the components 
of the soil conditioner in order to conduct retention of water, total C-organic, KTK, 
and BO. This is a field observation was conducted in Birinoa Village located in Sub-
district Tobelo, North Halmahera. The methodology was applied is the factorial design 
consisting of 3 factors, compiled with separated plot-design (Split-split Plot Design). 
The treatment in question is the level of stress as the main plot consisted of two levels 
ie without stress as the main plot consisted of two levels ie without stress (0%) and 
stress (50%) of the water field capacity. The level of agriculture waste consists of three 
standard of measurement, which are control (dose 0 ton/ha), 5 kg/ha dose and 10 ton/ha 
dose, while the corn becomes the sub-plot. Every treatment is repeated three times. The 
data obtained was analyzed by using analysis of variance α = 5%, if there is a significant 
difference between the treatment is carried out by Duncan’s Multiple Range Test α = 
5%. The result shows that the manure and agricultural wastesignificantly affect the soil 
chemical properties the most. In addition, the quality of soil chemical properties will 
increase by giving the soil fertilizer contained manure and agricultural waste.
Key word: Soil Chemical Properties, Agricultural Waste, dry soil rehabilitation, soil 
conditioner

ISSN : 1907-7556



Peran dan Prospek Limbah Pertanian sebagai Bahan Baku Pembenah Tanah untuk Rehabilitasi Lahan

�0 Jurnal Agroforestri  X Nomor 1 Maret 2015

PENDAHULUAN

LatarBelakang
Peningkatan lahan kritis dan terdegradasi 

merupakan kesatuan yang bersifat simultan antara 
kondisi biofisik, sosial ekonomi dan budaya yang 
berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagai 
faktor produksi utama di samping penerapan 
kebijakan yang kurang mempertimbangkan 
kelestarian lahan. Faktor penyebab degradasi 
lahan cukup kompleks, maka penanganannya 
perlu dilakukan secara komprehensif dengan 
mengakomodir berbagai pihak beserta modal 
sosial, budaya, dan kearifan lokalnya dalam 
memanfaatkan lingkungan dan sumberdaya alam.
Inisiatif lokal dalam pengelolaan tanah dan air 
yang tumbuh dari masyarakat dalam berbagai 
ragam, corak dan kearifannya perlu menjadi 
alternatif pertimbangan untuk dikembangkan 
sebagai salah satu model pendekatan rehabilitasi 
lahan.

Salah satu upaya tersebut  yang dapat 
dilakukan untuk memanfaatkan lahan kering 
secara lebih produktif adalah rehabitalsi lahan 
dengan mengembangkan limbah pertanian sebagai 
bahan pembenah tanah. Kegiatan rehabilitasi 
lahan sampai saat ini belum mampu mengurangi 
luasan lahan  terdegradasi. Hal Ini karena kondisi 
tanah dan iklim mikro lahan  yang direhabilitasi 
tidak mampu mendukung pertumbuhan bibit  yang 
ditanam. Salah satu upaya untuk meningkatkan 
keberhasilan tersebut adalah penambahan bahan 
organik tanah. Sumber-sumber bahan organik 
tanah antara lain kompos, kotoran hewan atau abu 
sisa pembakaran. Namun demikian, luasnya lahan 
terdegradasi di Indonesia menimbulkan masalah 
akan ketersediaan bahan organik tanah. Salah satu 
sumber bahan organik tanah yang cukup potensial 
adalah limbah pertanian.Karena limbah pertanian 
dapat  dijadikan bahan pembenah tanah yang 
dapat dimanfaatkan untuk memacu rehabilitasi 
lahan dan meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Permasalahan yang dihadapi dalam 
pembangunan pertanian adalah luas lahan tetap, 
alih fungsi lahan meningkat dan adanya kerusakan 
lahan sehingga mengakibatkan terjadinya lahan-
lahan kritis.Lahan kritis adalah kondisi lahan 
yang terjadi karena tidak sesuainya kemampuan 
lahan dengan penggunaan lahannya, sehingga 

mengakibatkan kerusakan lahan secara fisik, 
kimia, maupun biologis. Untuk menanggulangi 
adanya lahan kritis perlu dilakukan rehabilitasi 
lahan.sehingga dilakukan penelitian ini  bertujuan 
untuk Mendapatkan  limbah pertanian yang 
berkualitas sebagai bahan baku pembenah tanah 
untuk  rehabilitasi lahan kering dan  Mengetahui 
hasil kandungan bahan pembenah tanah dalam 
meretensi air, C- organik total, KTK dan BO.  
Salah satuupayauntuk meningkatkan keberhasilan 
kegiatan rehabilitasi lahan.t adalah penambahan 
bahan organik tanah. Sumber-sumber bahan 
organik tanah antara lain kompos, kotoran hewan 
atau abu sisa pembakaran. 

METODOLOGI PENELITIAN

PelaksanaanPenelitian
Percobaan lapangan pada penelitian 

ini dilaksanakam di Desa Birinoa, Kecamatan 
Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Bahan 
utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
air, benih jagung, pupuk kandang sapi, limbah 
pertanian (sekampadi ), sedangkanalat-alat yang 
digunakan adalah alat-alat pertanian, sprayer, 
gembor, oenpengering, timbangan analitik. 
Analisa tanah dilaksanakan di Laboratorium Balai 
Penelitian Tanah Bogor.

RancanganPercobaan
 Pola rancangan percobaan pada 

penelitian ini adalah menggunakan  rancangan 
faktorial terdiri dari 3 faktor, disusun dengan 
rancangan petak- petak terpisah (Split-split Plot 
Design). Adapun perlakuan yang dimaksud 
adalah tingkat cekaman sebagai petak utama 
yang terdiri dari 2 taraf yaitu tanpa cekaman 
sebagai petak utama yang terdiri dari 2 taraf 
yaitu tanpa cekaman (0%) dan cekaman (50%) 
dari air kapasitas lapang. Tingkat takaran limbah 
pertanian sebagai anak petak terdiri dari 3 taraf 
yaitu kontrol (takaran 0 ton/ha), takaran 5 kg/
ha, dan 10 ton/ha, sedangkan tanaman jagung 
sebagai anak-anak petak.Setiap perlakuan diulang 
sebanyak 3 kali, keseluruhan petak perlakuan 
sebaanyak 54.

Prosedur Penelitian.
1) Obserasi awal pada lokasi pengamatan dan 

pengambilan contoh tanah asli pada profil 
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taah untuk analisis awal dan pengukuran 
petak percobaan.

2) Penyiapan lahan dengan pengolahan tanah 
diawali dengan pembersihan gulma secara 
mekanis menggunakan traktor diseluruh 
lahan sedalam lapisan olah kurang lebih 
20 cm. Lahan kemudian dibuat petak-petak 
percobaan sesuai dengan perlakuan yang 
diuji menghadap utara selatan. Ukuran 300 
cm x 250 cm, tinggi 20 cm, jarak antara 
petak utama 150 cm, jarak antara anak 
petak 50 cm, jarak antara blok 100 cm dan 
jarak tanaman 60 cm x 20 cm. luas lahan 
seluruhnya 700 m2

3) Pemberian pupuk Kandang.
4) Pupuk kandang sapi dicampur pada tiap 

bedengan sesuai dengan perlakuan, untuk 
perlakuan dengan takaran 5 ton/hektar serta 
dengan 3,75 kg/petak dan perlakuan dengan 
10 ton/hektar serta dengan 7,5 kg/petak. 
Penempatan pupuk kandang sapi pada tiap 
bedengan dengan cara dicampur merata 
kemudian ditutup tanah kurang lebih 5 
cm kemudian dibiarkan selama 1 mnggu 
dengan maksud agar pupuk kandang tersebut 
menyatu dengan tanah.

5) Penanaman, disiram sehingga kondisi petak 
dalam kondisi kapasitas lapang.

6) Pemeliharaan tanaman. dengan rangkaian 
sebagai berikut :
a) Penyiraman. Setelah pemberian pupuk 

kandang sapi, lahan ditanami dengan 
1 benih perlubang dan lahan terlebih 
dahulu Penyiraman dilakukan 1 kali 
sehari dengan olume air yang digunakan 
10 liter/petak sampai tanaman berumur 
1 minggu.

b) Penyulaman, Penggantian tanaman yang 
mati dilakukan sampai 7 hari setelah 
tanam. Bibit yang digunakan untuk peny-
ulaman dari petak lain yang dipersiapkan 
untuk tanaman sisipan sesuai dengan 
perlakuan.

c) Pengendalian hama penyakit, Pemeli-
haraan pada tanaman dilakukan pengen-
dalian hama penyakit dilakukan secara 
organic dengan menggunakan pestisida 

organic. Penyemprotan dilakukan 1 kali 
seminggu atau sesuai dengan kondisi 
lapangan.

d) Perlakuan cekaman kekeringan, Per-
lakuan untuk cekaman kekeringan mulai 
dilakukan pada saat tanaman berumur 1 
minggu setelah tanaman sampai panen.
Saat tanaman tersebut sudah tumbuh 
normal. Perlakuan air cukup, diberikan 
air 252,63 liter/petak dan cekaman 50% 
diberikan air 191,31 liter/petak. Hal ini 
berdasarkan analisa tanah kadar lengas 
lapang . Metode pelaksanaan pemberian 
air dengan penyiraman  secara manual 
dengan menggunakan gembor. 

Pengumpulan Data
1. Tanah Asli.
  Data tanah asli diperoleh dengan mengambil 

sampel tanah penelitian sebelum perlakuan 
dan dianalisis di laboratorium tanah Unhair 
Ternate. Untuk melihat karakteristik tanah 
asli.

2. Pupuk Kandang.
     Data pupuk kandang dimaksudkan untuk 

mengetahui kandungan unsure hara yang 
terdapat pada pupukkandang.

3. Tanah akhir (setelah Penelitian).
   Data tanah akhir diperoleh dengan mengambil 

sampel tanah dengan metode analisis setelah 
panen atau akhir penelitian dan dianalisis 
dilaboratorium tanah. Data ini dimaksudkan 
untu mengetahui perubahan status hara 
hubungannya dengan perlakuan selama 
penelitian dan kesuburan tanah tersebut,

4. Kadar dan tingkat serapan hara tanaman.
      Analisa jaringan tanaman untuk mengetahui 

potensi serapan hara hubungannya dengan 
perlakuan aplikasi pupuk kandang dengan 
cekaman kekeringan. 

Analisa Data
Dalam menentukan pengaruh perlakuan 

tingkat cekaman, pupuk kandang dalam berbagai 
takaran, data diolah dengan analisa ragam pada Uji 
F ketelitian 5% . Bila uji F nyata (dengan symbol 
*), selanjutnya bagi perubah yang berpengaruh 
nyata dilanjutkan dengan uji beda jarak Duncan 
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(Multiple Range Test, DMRT) dengan tingkat 
ketelitian  5% (Gomez and Gomez,1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi lingkungan Penelitian
Lingkungan pertumbuhan tanaman baik 

diatas permukaan tanah maupun di dalam tanah 
memegang peran penting dalam pertumbuhan 
dan hasil tanaman. Faktor iklim antara lain 
curah hujan, temperature, kelembaban udara dan 
kecepatan angin selama pertumbuhan tanaman 
jagung sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 
tanaman.

Karakteristik Tanah Asli Birinoa
Karakteristik Tanah asli memberikan 

gambaran bahwa jenis tanah di lokasi penelitian 
adalah tanah kambisol yang kriteria sifat 
fisik dan kimia tanah tanah tersebut serta 
harkatnya ditentukan berdasarkan pedoman yang 
dikeluarkan oleh balai penelitian tanah Bogor.
Tabel1.Karakteristik Tanah Asli

No Parameter Nilai Harkat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

PH H2O

C-Organik

N total

P2O5 (mg 100g-1)

K (cmol kg-1)

Ca (cmol.kg-1)

Mg  (cmol.kg-1)

KPK (cmol.kg-1)

BO

5,37

1,39

0,18

62,31

0,54

4,98

1,76

6,2

1,07

Masam

Rendah

Sedang

Sedang

Sedang

Rendah

Sedang

Rendah

S a n g a t 
tendah

Sumber :

Limbah pertanian
Dari Hasil analisis pupuk kandang sapi 

dengan sampah kebun menggambarkan bahwa 
limbah pertanian yang digunakan tergolong 
sangat baik   karena sudah memenuhi syarat 
teknis minimal pupuk organic yang dikeluarkan 
oleh balai Penelitian Tanah .

Tabel 2.Karateristik Pupuk Kandang
No Parameter Nilai Harkat
1

2

3

4

5

6

7

8

PH H2O

C-Organik

BO

KTK

C/N

K (cmol kg-1)

P total

N (%)

6,63

25,64

44,20

49,15

7,61

6,51

16,34

4,93

Netral

Tinggi

Sangat Tinggi

Tinggi

Rendah

Sangat tinggi

Sangat Tinggi

Sangat tinggi
Sumber :

a. pH Tanah
Reaksi tanah yang digambarkan oleh pH  

akan mempengaruhi sejumlah proses di dalam 
tanah diantaranya adalah laju dekomposisi  
mineral tanah dan bahan organik, pembentukan 
mineral lempung dan pengaruhnya terhadap 
pertumbuhan tanaman secara langsung maupun 
tidak langsung terhadap keharaan tanaman. 
Secara langsung melalui peranan H+  terhadap 
tanaman, secara tidak langsung melalui pengaruh 
pH terhadap kelarutan dan ketersediaan hara 
tanaman (Tan, 1982).

Pengamatan pH H2O menunjukkan 
bahwa tanah Birinoa mempunyai reaksi tanah 
(pH) tergolong masam yaitu 5,37.  Hasil analisis 
memperlihatkan bahwa tanah ini memiliki jumlah 
ion H+ lebih tinggi dari ion OH-  tanah masam, 
pengaruhnya sangat besar terhadap tanaman, dan 
kemungkinan menunjukkan  adanya   unsur-unsur 
beracun (Hardjowigeno, 2003).  Pengamatan 
pupuk kandang sapi pH H2O  menunjukkan 
tergolong  netral  yaitu  6,63  dimana kandungan 
H+ sama dengan ion OH-  .

b. Kation Tersedia Tanah
Kandungan kation Ca2+, Mg2+, K+, Na+ yang 

dapat dipertukarkan mengambarkan ketersedian 
kation-kation tersebut bagi tanaman.Kation yang 
mendominasi tanah birinoa  adalah  kation Ca2+ 
dengan nilai 4,98 cmol(+).kg-1 tergolong rendah, 
kandungan kation K+ tergolong sedang dengan 
nilai 0,54 cmol(+)kg-1 sedangkan katiaon Mg2+ 



Ernny Hunila

��Jurnal Agroforestri  X Nomor 1 Maret 2015

tergolong sedang dengan nilai 1,76cmol(+)kg-1,  
berarti Ca2+ yang terkandung pada tanah birinoa 
dapat membantu dalam proses pembelahan sel, 
pengaturan permeabilitas sel serta pengaturan tata 
air  dalam sel bersama dengan unsur K+  untuk 
tanaman (Rosmarkam et al., 2001).Natrium 
bukan merupakan unsur hara tanaman yang 
penting, tetapi  berpengaruh terhadap kualitas 
produksi. Kation Na+ yang mendominasi  tanah 
Birinoa  adalah  tergolong sedang dengan nilai   
0,18cmol(+).kg-1 .

c. Kapasitas Tukar Kation Tanah
Tanah Birinoa yang digunakan dalam 

penelitian ini menunjukkan KTK berharkat  
rendah dengan nilai 6,20 cmol+.kg-1, berarti 
bahwa tanah yang digunakan pada penelitian  ini 
tergolong miskin hara, dengan demikian untuk 
memperoleh pertumbuhan dan produksi yang 
tinggi pada tanahbirinoa dibutuhkan tambahan 
unsur hara dalam bentuk pupuk   yang mampu 
meningkatkan pH tanah. 

d. Kadar C-organik dan Bahan Organik
Hasil analisis tanah birino apada penelitian 

ini bahwa kandungankadarC-organik 1,39 
%  tergolong rendah dan bahan organik 1,08 
% tergolong sangat rendah.Hasil analisis 
pupuk kandang sapi pada penelitian ini bahwa 
kandungan bahan organik  44, 20% tergolong  
sangat tinggi menunjukan bahwa pupuk kandang 
sapi yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
terdekomposisi dengan cepat sehingga mampu 
menyumbangkan hara dari hasil dekomposisinya 
untuk pertumbuhan tanaman. 

Hasil Percobaandan Analisis

1) Pengaruh  Pemberian  Pupuk  Kandang  
Sapi, Terhadap Beberapa Sifat Kimia 
Tanah

a) Reaksi Tanah (pH)
Pengamatan pH di lakukan untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap 
reaksi dalam tanah. Masukan yang diberikan 
ke dalam tanah Birinoa   di suatu sistem dapat 
menghasilkan perubahan reaksi tanah. Perubahan 
reaksi tanah ini akan mempengaruhi proses 
kimia dan biologi yang terjadi dalam tanah 
secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hasil 
analisis  terhadap pH tanah  akhir menggambarkan 
perubahan sifat kimia tanah setelah penelitian.  
Berdasarkan analisis sidik ragammenunjukan  
bahwa penambahan limbahpertanian yang 
dioplahsebagaibahanpembenahtanahberpengaruh 
nyata terhadap pH tanah.  Pengaruh pemberian 
pupuk kandang sapi.
Tabel 3.  Pengaruh   Pemberian  pupuk kandang sapi dan 

sampah pertanian sebagai bahan pembenah 
tanah terhadap  pH Tanah.

Komposis pH Tanah
H2OMedia

Tanah (kontrol)
T0K0. 

6,210f

T1K1 (perlak 1) 6,943f
T1K2 7,117de
T1K3 7,133de
T2K1 (perlak 2) 8,663a
T2K2 8,697a
T2K3 8,467ab
T3 K1 (perlak 3) 8,300b
T3 K2 8,370ab
T3 K3 7,680c

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang 
sama tidak berbeda   nyata atas dasar uji 
duncan pada aras murad 5%.

Pemberian limbah pertamian meningkatkan 
reaksi  tanah  (pH H2O). Pada perlakuan limbah 
pertamiandengan  kombinasi perlakuan pupuk 
kandang sapi dan sampah pertanian sebagai 
bahan pembenah tanah  menaikan pH tanah 
menjadi netral. Diduga  pada pupuk kandang yang 
dicampur limbah pertanian mengandung sejumlah 
gugus fungsional seperti gugus karboksil yang 
paling penting untuk jerapan air.  Air yang 
terkordinasi biasanya diikat lebih kuat oleh 
pupuk kandang (bahan organik), sehingga gugus 
penyumbang proton (OH) dan gugus penerima 
proton (C = O) dapat terjadi dan reaksi tanah 
menjadi stabil atau netral. 

Uji korelasi antar komposisi media setelah 
diberi perlakuan limbah pertanian, terhadappH 
tanah menunjukan bahwa terjadi korelasi 
langsung antara reaksi tanah (pH H2O dengan  
tekstur fraksi pasir (r = 0,334), fraksi lempung   
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(r = 0,001) dan korelasi tidak langsung antara pH 
tanah dengan  C-organik    (r = - 0,395), debu (r = - 
0,457). Hal ini berarti dengan diberinya perlakuan 
limbah pertanian menyebabkan perubahan (pH 
H2O) yang mempengaruhi terjadinya perubahan 
fraksi pasir dan fraksi lempung secara langsung 
dan sangat nyata,  sedangkan perubahan kadar 
C-organik  dan  fraksi debu secara nyata tetapi  
tidak langsung.

b) KTK  Tanah
Kapasitas pertukaran kation tanah 

didefinisikan sebagai kapasitas tanah untuk 
menjerap dan mempertukarkan kation. 
Berdasarkan analisis sidik ragam  menunjukan  
bahwa pemberian pupuk kandang sapi dan 
sampah pertanian sebagai bahan pembenah tanah 
berpengaruh nyata terhadap KTK tanah. 

Pemberian pupuk kandang sapi dan 
sampah pertanian sebagai bahan pembenah 
tanah  menunjukan bahwa terjadi perubahan  
KTK tanah. Hal ini menunjukan bahwa dengan 
pemberian bahan pembenah tanah, meningkatkan 
kapasitas menukar kation tanah. Kemungkinan 
dengan meningkatnya KTK tanah disebabkan 
karena pertukaran kation (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) 
yang reaksinya  juga melibatkan ion H+. Kation 
- kation ini bebas menyebar di dalam fase 
larutan dengan difusi.  Kation - kation ini  diikat 
secara elektrostatistik pada permukaan lempung, 
sehingga kation  yang terjerap tersebut dapat 
dipertukarkan dengan kation lainnya, sehingga 
terjadi peningkatan kapasitas menukar kation.

Uji korelasi antar komposisi media 
setelah diberi perlakuan pupuk kandang sapi 
dan sampah pertanian sebagai bahan pembenah 
tanah , terhadap kapasitas menukar kation tanah 
menunjukan bahwa terjadi korelasi langsung 
antara kapasitas menukar kation tanah dengan 
C-organik (r = 0,799), kation Mg   ( r = 0,696), 
kation K  (r = 0,626), dan korelasi tidak langsung 
antara KTK tanah dengan  kation Ca (r = -0, 293) 
dan pH H2O (r = - 0,363). Dengan diberinya 
perlakuan pupuk kandang sapi menyebabkan 
perubahan KTK tanah, yang mempengaruhi 
terjadinya perubahan yaitu C-organik, kation Mg, 
K,  secara langsung sangat nyata,  dan perubahan  
kation Ca dan lempung secara nyata tetapi tidak 
langsung.

c).  Kadar C-organik tanah dan bahan 
organik

Berdasarkan analisis sidik ragam kadar 
C-organik tanah menunjukan  bahwa pemberian 
pupuk kandang sapi dan sampah pertanian sebagai 
bahan pembenah tanah  tidak berpengaruh nyata 
terhadap kadar  C-organik tanah. 
Tabel 4.  Pengaruh Pemberian pupuk kandang sapi dan 

sampah pertanian sebagai bahan pembenah 
tanah terhadap  Kadar  C-organik dan bahan 
organik Tanah..

Komposisi Media C-org BO
Tanah (kontrol)
T0K0. 0,523e 0,907e
T1K1 (perlak 1 3,653abc 6,298abc

T1K2 3,48abc 5,999abc
T1K3 2,923bcd 5,0398bcd
T2K1 (perlak 2) 0,82e 1,413e

T2K2 0,75e 1,293e
T2K3 0,86e 1,482e
T3 K1 (perlak 3) 0,467e 0,804e
T3 K2 0,51e 0,879e
T3 K3 0,45e 0,78e

Keterangan : angka - angka yang di ikut oleh huruf yang 
sama tidak berbeda nyata atas dasar uji 
duncan pada aras murad 5%.

Kadar C-organik tanah setelah perlakuan 
pupuk kandang sapi dan sampah pertanian 
sebagai bahan pembenah tanah ,  menunjukan 
bahwa dengan pemberian bahan pembenah tanah, 
meningkatkan C-organik tanah. Kemungkinan 
dengan meningkatnya C-organik tanah disebabkan 
karena  penambahan bahan pembenah kedalam 
tanah , maka hara yang berasal dari bahan 
pembenah tanah tersebut  akan ditahan oleh 
permukaan koloid  dan untuk sementara waktu 
terhindar dari pencucian.

Uji korelasi antar parameter setelah 
diberi perlakuan pupuk kandang sapi terhadap 
kadar C-organik   tanah menunjukan bahwa 
terjadi korelasi langsung antara C-organik tanah  
dengan  KTK  tanah (r =  0,799) dan korelasi tidak 
langsung  antara pH H2O (r = - 0,379). Dengan 
diberinya perlakuan pupuk kandang sapi dan 



Ernny Hunila

��Jurnal Agroforestri  X Nomor 1 Maret 2015

sampah pertanian sebagai bahan pembenah tanah, 
menyebabkan peningkatan kadar C-organik tanah 
yang mempengaruhi terjadinya peningkatan yaitu 
KTK  tanah secara sangat nyata,  dan perubahan  
pH H2O secara nyata tetapi tidak langsung.

Pengaruh Pemberian, Pupuk Kandang sapi 
terhadap Beberapa Parameter Tanaman 
Jagung

a. Pertumbuhan Tinggi Tanaman
Pengamatan tinggi tanaman dilaksanakan 

setiap dua minggu sekali sampai pertumbuhan 
vegetatif maksimum. Pengamatan tinggi tanaman 
ditujukan untuk melihat pengaruh pemberian 

pupuk kandang, pada tanah Birinoa sebagai  
media pertumbuhan tanaman.Tinggi tanaman 
merupakan hasil dari proses pertumbuhan dan 
perkembangan  tanaman, berdasarkan sidik 
ragam menunjukan bahwa perlakuan pupuk 
kandang sapi dan sampah pertanian sebagai bahan 
pembenah tanah memberikan pengaruh nyata  
terhadap   tinggi tanaman pada umur 2 sampai 12 
MST (minggu setelah tanam). Pengaruh Tinggi 
tanaman (cm/tanaman) setelah diberi  perlakuan 
pupuk kandang sapi dan sampah pertanian 
sebagai bahan pembenah tanah   umur 2 sampi 
12 MST .

Tabel 5. Tinggi Tanaman (cm/tanaman) pada Kombinasi Perlakuan pupuk kandang sapi dan sampah pertanian 
sebagai bahan pembenah tanah Umur  2 sampai 12 MST.

Komposisi   umur  (MST)   

Media 2 4 6 8 10 12
(kontrol)
T0K0.

26,33fg 35,33f 37,33j 44,333h 37f 30,667g

T1K1 (perlak 1 34,67abcdef 88,3abc 119e 150,8d 184b 192,9bc
T1K2

T1K3 30,67defg 83bc 115,3ef 187,4b 251,33a 232,467ab

T2K1 (perlak 2) 43ab 104,63a 153,33dc 219,87a 254,33a 245,47a

T2K2 25fg 39,3ef 53,67ij 80,23fg 90e 91,367f

T2K3 27,67efg 57,23de 59,66hi 80,067fg 86,83e 85,23f

T3K1 (perlak 3) 29efg 58,13d 78gh 96,1f 100,5de 101,57ef

T3 K2 32cdef 60,87d 97ab 123,33e 155,67bc 171,83cd

T3 K3 24,33fg 31,57f 49,67ij 61gh 95,33e 92,67f
Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji Jarak berganda 

Duncan  5%.
Dengan permberian pupuk kandang 

sapi dan sampah pertanian sebagai bahan 
pembenah tanah  meningkatkan pertumbuhan 
tanaman.  Hal ini  diduga tanaman yang tidak 
diberi  bahan pembenah tanah  akan cenderung 
untuk meningkatkan bagian tajuk, sedangkan 
tanaman yang diberi bahan pembenah tanah akan 
cenderung untuk meningkatkan bagian akarnya  
sehingga pertumbuhan tanaman  yang tidak 
diberi pupuk kandang sapi dan sampah pertanian 
sebagai bahan pembenah tanah akan lebih pendek 
atau rendah, maka hara yang ditambahkan  
tersebut dalam sementara waktu akan ditahan oleh 

permukaan koloid dan untuk sementara waktu 
terhindar dari pencucian. 

Uji korelasi antar komposisi media setelah 
diberi perlakuan pupuk kandang sapi dan sampah 
pertanian sebagai bahan pembenah tanah, terhadap 
pertumbuhan tinggi  tanaman  menunjukan 
bahwa terjadi korelasi langsung antara kadar 
C-organik tanah (r = 0,781),  dan KTK  tanah (r 
=  0,676) dan korelasi tidak langsung  antara  pH 
H2O (r = - 0,306). Dengan diberinya perlakuan 
pupuk kandang sapi dan sampah pertanian 
sebagai bahan pembenah tanah, menyebabkan 
kecenderungan  pertumbuhan tinggi tanaman 
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naik, yang mempengaruhi  terjadinya perubahan 
yaitu kadar  C-organik tanah, kation Mg,   K, Na  
dan KTK  tanah secara sangat nyata dan langsung, 
dan  perubahan  pH H2O, kation  Ca,  secara nyata 
tetapi tidak langsung.

b. Berat Segar  Batang, Daun,  Akar 
Tanaman Jagung 

Berat segar tanaman dimaksudkan untuk 
mengetahui pertambahan berat tanaman.  Berat 
segar nilainya sangat beragam tergantung pada 
status air yang ada dalam tanaman tersebut. 

Misalnya berat segar daun yang diukur pada pagi 
hari akan berbeda nilainya apabila berat segar 
tersebut diukur pada siang hari, hanya karna 
adanya transpirasi (Salisbury,1992).Hasil analisis 
sidik ragam menunjukan bahwa  pemberian  
pupuk kandang sapi dan sampah pertanian 
sebagai bahan pembenah tanah, berpengaruh 
nyata terhadap  berat segar batang, daun dan akar. 
Pengaruh berat segar tanaman (g/tanaman) pada   
pupuk kandang sapi dan sampah pertanian sebagai 
bahan pembenah disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6.  Berat Segar Tanaman (g/tanaman) pada  Perlakuan pupuk kandang sapi dan sampah pertanian sebagai 
bahan pembenah tanah

Komposisi Berat Segar

Media Daun Batang  Akar

T0K0.(control) 0,963c 1,157c 0,957d

T1K1 (perlak 1) 8,96a 16,207a 8,49bc

T1K2 8,803a 17,787a 12,873ab

T1K3 9,257a 15,773a 11,767ab

T2K1 (perlak 2) 2,517bc 3,517bc 3,5cd

T2K2 2,243bc 3,99bc 3,977cd

T2K3 2,17bc 3,787bc 3,647cd

T3K1 (perlak 3) 3,2bc 4,913bc 3,91cd

T3 K2 3,193bc 5,163b 3,187cd

T3 K3 3,557b 5,883b 3,427cd

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji Jarak berganda 
Duncan  5%.

Uji korelasi antar komposisi media setelah 
diberi perlakuan pupuk kandang terhadap berat 
basah  tanaman menunjukan bahwa terdapat 
korelasi secara  langsung maupun  tidak langsung. 
Pada berat basah batang berkolerasi  secara 
langsung dengan C organik (r = 0,792), Mg  
(r = 0,609), K (r  =0,348), KTK (r = 0,676) dan 
berkolerasi tidak langsung dengan pH H2O  
(r = - 0,392, kation Ca (r = -0,266), KB tanah  
(r = - 0,510) . Pada berat basah daun berkolerasi  
secara langsung dengan C organik (r = 0,655),Mg 
(r = 0,612), K (r  = 0,161), Na (r = 0,603) dan 
KTK (r = 0,579) dan berkolerasi tidak langsung 
dengan kation Ca (r = -0,145), KB tanah  
(r = - 0,443). Pada berat basah akar berkolerasi  
secara langsung dengan C organik (r = 0,774), 

Mg (r = 0,761), K (r  = 0,295), Na (r = 0,658) dan 
KTK  (r = 0,579) dan berkolerasi tidak langsung 
dengan kation Ca (r = -0,223).

c. Berat Kering Batang, Daun, Akar 
tanaman Jagung

Berat kering tanaman adalah keseimbangan 
antara pengambilan CO2  (fotosintesis) dan 
pengeluaran CO2 (respirasi).  Respirasi harian 
untuk sebagian besar spesies tanaman budidaya 
adalah 25 sampai 30% dari hasil fotosintesis 
total, sehingga tanaman tersebut berat keringnya 
bertambah. Apabila respirasinya lebih besar 
dibandingkan foto sintesisnya, maka tanaman 
tersebut berkurang berat keringnya.Hasil sidik 
ragam menunjukan bahwa perlakuan pupuk 
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kandang sapi, arang tempurung kelapa, batu 
gamping, mikorisa,  berpengaruh nyata terhadap  
berat kering  batang, daun dan akar. Pengaruh 
berat kering tanaman (g/tanaman) pada  perlakuan 

arang tempurung kelapa, batu gamping, pupuk 
kandang sapi dan mikorisa disajikan pada  
Tabel 7.

Tabel 7. Berat Kering Tanaman (g/tanaman) Pupuk Kandang Sapi dan Sampah Pertanian Sebagai Bahan 
Pembenah Tanah.

Komposisi   Berat kering  

Media BKB BKD BKA

T0K0.(control) 0,88a 1,123b 0,903c

T1K1 (perlak 1) 7,587a 5,043a 5,700a

T1K2 6,987a 4,860a 5,523a 

T1K3 1,553bc 5,277a 5,297a

T2K1 (perlak 2) 1,553bc 1,660b 2,013c

T2K2 1,873bc 1,573b 1,567c

T2K3 1,723bc 1,557b 1,493c

T3K1 (perlak 3) 2,33bc 2,003b 2,867bc

T3 K2 2,617bc 2,097b 1,82c

T3 K3 2,763bc 5,447b 1,970c
Keterangan : angka - angka yang diikutioleh huruf  yang sama tidak berbeda nyata menurut   Uji Jarak berganda 

Duncan  5%.

Uji korelasi antar parameter setelah diberi 
perlakuan pupuk kandang sapi dan sampah 
pertanian sebagai bahan pembenah tanah, 
terhadap berat kering tanaman menunjukan bahwa 
terdapat korelasi secara  langsung maupun  tidak 
langsung. Pada berat kering  batang berkolerasi  
secara langsung dengan  C- organik  (r = 0,809), 
dan KTK (r = 0,677) dan berkolerasi tidak 
langsung dengan pH H2O (r = - 0,420). Pada berat 
kering daun berkolerasi  secara langsung dengan 
C-organik (r = 0,792), dan KTK (r = 0,676) 
dan berkolerasi tidak. Pada berat kering  akar 
berkolerasi  secara langsung dengan C organik 
(r = 0,655), dan KTK (r = 0,579) dan berkolerasi 
tidak langsung.

PembahasanUmum
Setiap tanaman dalam proses hidupnya 

selalu membutuhkan persyaratan tumbuh, 
demikian pula pada tanaman jagung. Persyaratan 
tumbuh yang sesuai.dapat meningkatkan hasil 
yang diharapkan. Syarat tumbuh tanaman 
diantaranya ketersediaan air dan unsur hara 
merupakan factor yang sangat mempengaruhi 
pertumbuhan dan hasil yang kehadirannya sangat 

terbatas.dibandingkan dengan syarat tumbuh 
yang lainnya. oleh karena itu tanaman jagung 
yang mempunyai tingkat efisiensi pemakaian air 
dan unsur hara yang lebih tinggi dengan hasil 
yang tinggi sangat diharapkan untuk memenuhi 
kebutuhan akan jagung pada daerah yang 
mempunyai curah hujan rendah dan tanahnya 
miskin akan unsur hara.

Masukan yang diberikan ke dalam tanah 
Birinoa di suatu sistem dapat menghasilkan 
perubahan reaksi tanah. Perubahan reaksi tanah 
ini akan mempengaruhi proses kimia dan biologi 
yang terjadi dalam tanah secara langsung maupun 
tidak langsung sehingga akan mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman. Hasil analisis  terhadap 
pH tanah  akhir menggambarkan perubahan 
sifat kimia menunjukan  bahwa penambahan 
pupuk kandang sapi berpengaruh nyata terhadap 
pH tanah.  Permberian pupuk kandang sapi, 
meningkatkan reaksi  tanah (pH H2O dan pH 
KCL). Pada perlakuan pupuk kandang sapi  
dengan  kombinasi perlakuan pupuk kandang sapi  
menaikan pH tanah menjadi netral. Diduga  pada 
pupuk kandang mengandung sejumlah gugus 
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fungsional seperti gugus karboksil yang paling 
penting untuk jerapan air. Air yang terkordinasi 
biasanya diikat lebih kuat oleh pupuk kandang 
sapi dan sampah pertanian sebagai bahan 
pembenah tanah  (bahan organik), sehingga 
gugus penyumbang proton (OH) dan gugus 
penerima proton (C = O) dapat terjadi dan reaksi 
tanah menjadi stabil atau netral. Hal ini berarti 
dengan diberinya perlakuan pupuk kandang sapi 
dan sampah pertanian sebagai bahan pembenah 
tanah i menyebabkan perubahan (pH H2O dan pH 
KCl)  yang mempengaruhi terjadinya perubahan 
fraksi pasir dan fraksi lempung secara langsung 
dan sangat nyata,  sedangkan perubahan kadar 
C-organik  dan  fraksi debu secara nyata tetapi  
tidak langsung.

Pemberian pupuk kandang sapi dan 
sampah pertanian sebagai bahan pembenah 
tanah  menunjukan bahwa terjadi perubahan  
KPK tanah. Hal ini menunjukan bahwa dengan 
pemberian pupuk kandang sapi dan sampah 
pertanian sebagai bahan pembenah tanah, 
meningkatkan kapasitas menukar kation tanah. 
Kemungkinan dengan meningkatnya KPK tanah 
disebabkan karena pertukaran kation (Ca2+, Mg2+, 
K+, Na+) yang reaksinya  juga melibatkan ion 
H+. Kation-kation ini bebas menyebar di dalam 
fase larutan dengan difusi.  Kation - kation ini  
diikat secara elektrostatistik pada permukaan 
lempung, sehingga kation  yang terjerap tersebut 
dapat dipertukarkan dengan kation lainnya, 
sehingga terjadi peningkatan kapasitas menukar 
kation.Diberinya perlakuan pupuk kandang sapi 
dan sampah pertanian sebagai bahan pembenah 
tanah menyebabkan perubahan KMK tanah, 
yang mempengaruhi terjadinya perubahan yaitu 
C-organik, kation Mg, K , Na,  secara langsung 
sangat nyata,  dan perubahan  kation Ca dan 
lempung secara nyata tetapi tidak langsung.

Kadar C-organik tanah setelah perlakuan 
pupuk kandang sapi dan sampah pertanian 
sebagai bahan pembenah tanah,  menunjukan 
bahwa dengan pemberian pupuk kandang sapi, 
meningkatkan C-organik tanah. Kemungkinan 
dengan meningkatnya C-organik tanah disebabkan 
karena  penambahan bahan pembenah kedalam 
tanah, maka hara yang berasal dari bahan pembenah 
tanah tersebut  akan ditahan oleh permukaan 

koloid  dan untuk sementara waktu terhindar dari 
pencucian. Dengan diberinya perlakuan pupuk 
kandang sapi, menyebabkan peningkatan kadar 
C-organk tanah yang mempengaruhi terjadinya 
peningkatan yaitu KPK  tanah secara sangat nyata,  
dan perubahan  pH H2O,  pH KCl,  dan BV tanah 
secara nyata tetapi tidak langsung.

Tinggi tanaman merupakan hasil dari 
proses pertumbuhan dan perkembangan  tanaman, 
Permberian pupuk kandang sapi dan sampah 
pertanian sebagai bahan pembenah tanah 
meningkatkan pertumbuhan tanaman.  Hal 
ini  diduga tanaman yang tidak diberi  pupuk 
kandang sapi dan sampah pertanian sebagai 
bahan pembenah tanah akan cenderung untuk 
meningkatkan bagian tajuk, sedangkan tanaman 
yang diberi pupuk kandang sapi dan sampah 
pertanian sebagai bahan pembenah tanah akan 
cenderung untuk meningkatkan bagian akarnya  
sehingga pertumbuhan tanaman  yang tidak 
diberi pupuk kandang sapi dan sampah pertanian 
sebagai bahan pembenah tanah akan lebih pendek 
atau rendah, maka hara yang ditambahkan  
tersebut dalam sementara waktu akan ditahan 
oleh permukaan koloid dan untuk sementara 
waktu terhindar dari pencucian. Perlakuan 
pupuk kandang sapi dan sampah pertanian 
sebagai bahan pembenah tanah, menyebabkan 
kecenderungan  pertumbuhan tinggi tanaman 
naik, yang mempengaruhi  terjadinya perubahan 
yaitu kadar  C-organik tanah , kation Mg,   K, Na  
dan KTK  tanah secara sangat nyata dan langsung, 
dan  perubahan  pH H2O,   kation  Ca.

Berat segar tanaman dimaksudkan untuk 
mengetahui pertambahan berat tanaman.  Berat 
segar nilainya sangat beragam tergantung pada 
status air yang ada dalam tanaman tersebut. 
Misalnya berat segar daun yang diukur pada 
pagi hari akan berbeda nilainya apabila berat 
segar tersebut diukur pada siang hari, hanya 
karna adanya transpirasi (Salisbury,1992).Berat 
kering tanaman adalah keseimbangan antara 
pengambilan CO2  (fotosintesis) dan pengeluaran 
CO2 (respirasi).  Respirasi harian untuk sebagian 
besar spesies tanaman budidaya adalah 25 
sampai 30% dari hasil fotosintesis total, sehingga 
tanaman tersebut berat keringnya bertambah. 
Apabila respirasinya lebih besar dibandingkan 
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fotosintesisnya, maka tanaman tersebut berkurang 
berat keringnya.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengaruh pemberian pupuk kandang sapi  

berpengaruh terhadap sifat kimia tanah yaitu  
pH tanah, Bahan organic dan KPK tanah. 

Pemberian pembenah tanah dari kotoran sapi 
dengan sampah kebun  memberikanhasil 
terbaik terhadap sifat-sifat kimia tanah dan 
hasil tanaman jagung. 

2. Perlakuan pupuk   pada tanah di Birinoa 
berpengaruh nyata pada pertumbuhan dan 
hasil jagung lebih tinggi pada kondisi cukup 
air., tetapi rata-rata pertumbuhan dan hasil 
cenderung
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