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ABSTRACT 

Soybeans inter cropping with the potential of palm oil on peatland done, although there are 

constraints soil acidity and the availability of phosphorus and potassium. The study aims to 

determine the effect and find the best treatment of some fertilizers and ameliorant soil 

composition of the components of soybean production. The study was conducted with a 

completely randomized design, 5 treatments 4 times repetition. Treatment A (without fertilizer 

and ameliorant soil), B (compost TKKS 0 tons / ha and 50 kg Urea / ha, TSP 150 kg / ha, KCl 

100 kg / ha, 2 tons / ha ash bunch and 1 week of incubation), C (TKKS compost 5 tons / ha and 

Urea, TSP, KCl 75% of the dose, 5 tons / ha ash bunch and 4 weeks of incubation), D (TKKS 

compost 10 tons / ha and Urea, TSP, KCl 50% of the dose, 4 ton / ha ash bunch and 3 weeks of 

incubation), E (TKKS compost 15 tons / ha and Urea, TSP, KCl 25% of the dose, 3 tons / ha ash 

bunch and 2 weeks of incubation). Parameters: plant height (cm), weight of root nodules and 

effective nodule weight (g), harvest (HST), the percentage of pithy pods, dry seed weight per 

plot (g), dry weight of 100 seeds (g). The results showed the provision of fertilizer and 

ameliorant soil composition enhances growth and production of soybean in inter cropping pattern 

with palm oil. The conclusion that E treatment (compost TKKS 15 tons / ha and Urea, TSP, KCl 

25% of the dose, 3 tons / ha ash bunch and 2 weeks of incubation) is the best treatment because it 

can provide the highest production. 
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PENDAHULUAN 

Pemanfaatan lahan untuk perkebunan di Riau menjadi ancaman serius terhadap 

ketahanan pangan, diantaranya ketersediaan kedelai. Berbagai jenis lahan digunakan untuk 

perkebunan, tidak terkecuali lahan gambut. 

 Dari aspek ekonomi, penanaman kelapa sawit monokultur oleh petani tidak selamanya 

menguntungkan. Alternatif yang dapat ditawarkan, adalah pengalokasian lahan untuk sistem pola 

tanam ganda, diantaranya menanam tanaman pangan diantara tanaman kelapa sawit yang 

dikelola, melalui pengaturan jarak tanam. 

 Pengembangan pertanian pada lahan gambut mempunyai kendala yang berkaitan dengan 

sifat tanah gambut. Menurut Mawardi (2001), kimia tanah gambut didominasi oleh asam-asam 

organik yang merupakan hasil akumulasi sisa-sisa tanaman. Asam organik yang dihasilkan 
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selama proses dekomposisi bersifat toksid, sehingga mengganggu proses metabolisme tanaman 

yang berdampak kepada produktifitasnya.  

Selain itu tantangan pemanfaatan gambut sebagai medium tanam cukup komplek 

diantaranya adalah kemasaman tanah yang tinggi, rendahnya kadar dan tingkat ketersediaan 

fosfor (P) dan kalium (K), tingginya jerapan P yang ditambahkan ke tanah. Sedangkan nitrogen 

(N) bersifat labil ketersediaannya karena dapat mengalami pencucian dan denitrifikasi. Upaya 

untuk mengatasi permasalahan ketersediaan hara dimaksud, harus dimulai dari penambahan 

bahan penetral untuk merubah kondisi tanah yang mengandung asam organik tinggi salah 

satunya pemberian amelioran dari abu janjang sawit. 

 Pemberian pupuk anorganik yang dipadukan dengan pupuk organik dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman dan efisiensi penggunaan pupuk (Munamar, 2003). Pupuk organik 

mempunyai fungsi yang penting, yaitu untuk menggemburkan lapisan tanah permukaan, 

meningkatkan populasi jasad renik, mempertinggi daya serap dan daya simpan air, yang 

keseluruhannya dapat meningkatkan kesuburan tanah (Siregar, dkk, 2002). 

 Abu janjang dapat digunakan sebagai salah satu jenis amelioran di tanah gambut karena 

mempunyai unsur hara yang lengkap baik makro maupun mikro, mampu meningkatkan pH tanah 

dan memiliki kejenuhan basa yang tinggi dimana kandungan kationnya bisa menetralisir 

senyawa beracun apabila ketersediaannya mencukupi. Tandan kosong kelapa sawit adalah 

limbah padat perkebunan sawit dengan perkiraan besaran 4,42 ton/ha/tahun. Besaran ini cukup 

potensial sebagai sumber hara bila didaur ulang.  

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

yang ditanami kelapa sawit yang telah mengeluarkan buah pasir. Penelitian dimulai bulan 

Oktober 2011 – Februari 2012. Bahan yang digunakan adalah benih kedelai varietas Willis, 

pupuk Urea, TSP dan KCl,  kompos tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dan abu janjang sawit. 

Penelitian dilakukan secara eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 5 

perlakuan komposisi pemupukan dan pembenah tanah. Setiap perlakuan dilakukan 4 kali 

pengulangan, sehingga diperoleh 20 plot percobaan dalam unit penelitian. 

Perlakuannya adalah A (tanpa pemupukan dan pembenah tanah), B (pemberian kompos 

TKKS 0 ton/Ha dan Urea 50 kg/Ha, TSP 150 kg/Ha, KCl 100 kg/Ha (sesuai dosis yang 

dianjurkan), 2 ton/Ha abu janjang dan 1 minggu masa inkubasi), C (pemberian kompos TKKS 5 

ton/Ha dan Urea, TSP, KCl 75% dari dosis, 5 ton/Ha abu janjang dan 4 minggu masa inkubasi), 

D (pemberian kompos TKKS 10 ton/Ha dan Urea, TSP, KCl 50% dari dosis,  4 ton/Ha abu 

janjang dan 3 minggu masa inkubasi), E (pemberian kompos TKKS 15 ton/Ha dan Urea, TSP, 

KCl 25% dari dosis,  3 ton/Ha abu janjang dan 2 minggu masa inkubasi). 

Data dianalisis secara statistik menggunakan sidik ragam, dan uji lanjut Duncan New 

Multiple Range Test 5%. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman (cm), bobot bintil akar 

dan bobot bintil akar efektif (g), umur panen (hst), persentase polong bernas, bobot biji kering 

per plot (g), bobot 100 biji kering (g). 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tinggi Tanaman (cm) 

 

Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman pada pemberian beberapa komposisi pupuk dan   

pembenah tanah. 

Perlakuan  Tinggi Tanaman (cm) 

D 

E 

C 

B 

A 

             84.10  a 

             83.00  a 

             81.45  a 

             77.20  a 

             57.85    b 
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

 

 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kecenderungan rerata tinggi tanaman yang tertinggi 

terdapat pada perlakuan D (kompos TKKS 10 ton dan Urea, TSP, KCl 50% dari dosis, 4 ton abu 

janjang dan 3 minggu inkubasi) yaitu 84.10 cm tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, 

kecuali perlakuan A yaitu 57.85 cm (tanpa pemupukan dan pembenah tanah) 

Untuk perlakuan A (tanpa pemupukan dan pembenah tanah) jelas menunjukkan tinggi 

tanaman yang terendah, karena tanaman hanya memanfaatkan unsur hara yang terdapat dalam 

tanah tanpa penambahan unsur dari luar sehingga menyebabkan perlakuan berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya. Pertambahan tinggi tanaman merupakan proses fisiologi dimana sel 

melakukan pembelahan. Dalam proses pembelahan tersebut tanaman memerlukan unsur hara 

esensial dalam jumlah yang cukup yang diserap tanaman melalui akar, terutama unsur nitrogen. 

Menurut Lakitan (2002) nitrogen merupakan komponen penyusun dari banyak senyawa esensial 

bagi tumbuhan seperti asam amino, protein dan enzim. Selain itu, nitrogen juga terkandung 

dalam klorofil. 

Berbeda nyatanya yang diberi dengan tidak diberi perlakuan, dan perlakuan D (kompos 

TKKS 10 ton/Ha dan Urea, TSP, KCl 50% dari dosis, 4 ton/Ha abu janjang dan 3 minggu masa 

inkubasi) dengan tinggi tanaman yang cenderung lebih baik dari perlakuan yang lain, diduga 

karena komposisi pupuk dan pembenah tanah yang diberikan dapat menambah ketersediaan 

unsur hara dalam tanah, selain itu tinggi tanaman ditentukan oleh faktor lingkungan. Fitter dan 

Hay (1994)  menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan seperti cahaya dan suhu, dimana kedua faktor ini berperan penting dalam produksi 

dan transportasi bahan makanan. 

Menurut Kadarwati, T,F (2006) nitrogen (N) merupakan unsur hara makro yang paling 

banyak dibutuhkan tanaman, unsur nitrogen sangat berperan dalam fase vegetative tanaman.Pada 

awal pertumbuhan tanaman bagian yang pertama tumbuh dan berkembanga adalah bagian 

vegetative tanaman seperti daun, batang, dan akar, pada bagian daun lebih spesifik lagi unsur 

nitrogen berfungsi untuk mensintesis kolrofil yang sanngat vital didalam proses fotosintesis. 

Selain itu, menurut Lakitan (1996) pertumbuhan tanaman adalah proses bertambahnya 

ukuran dari suatu organisme mencerminkan bertambahnya protoplasma. Penambahan ini 

disebabkan oleh bertambahnya ukuran organ tanaman seperti tinggi tanaman sebagai akibat dari 

metabolisme tanaman yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan di daerah penanaman seperti air, 



sinar matahari dan nutrisi dalam tanah. Faktor lain yang mempengaruhi tinggi tanaman antara 

lain adalah tipe pertumbuhan tanaman tersebut. 

 Menurut Pasaribu (1985) unsur hara fosfor mempunyai peranan penting bagi tanaman 

terutama dalam bagian sel yang hidup (protoplasma). Kekurangan unsur hara fosfor yang 

tersedia bagi tanaman maka pembentukan sel-sel baru akan berkurang sehingga berdampak pada 

tinggi tanaman. Pertumbuhan tanaman merupakan proses dimana terdapatnya pertambahan 

ukuran, berat dan jumlah sel pada tanaman. 

 

 

Bobot bintil akar dan bobot bintil akar efektif (g) 

 

Tabel 2. Rata-rata bobot bintil akar dan bobot bintil akar efektif kedelai (g) pada  

pemberian beberapa komposisi pupuk dan pembenah tanah. 

Perlakuan Bobot Bintil Akar (g) 
Bobot Bintil Akar Efektif (g) 

 

A 

B 

C 

D 

E 

0,29    b 

0,48    b 

1,95  a 

0,38    b 

1,60  a 

                   0,20    b 

                   0,15    b 

                   0,82  a 

                   0,29  ab 

                   0,72  ab 
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut uji 

DNMRT pada taraf 5% 

 

 

Berdasarkan data pada Tabel 2, diketahui bahwa perlakuan C (kompos TTKS 5 ton, Urea, 

TSP, KCl 75% dari dosis, 5 ton abu janjang dan 4 minggu inkubasi)  menunjukkan bobot bintil 

akar dan bobot bintil akar efektif tertinggi. Bobot bintil akar dan bobot bintil akar efektif yang 

terendah terjadi pada perlakuan A (tanpa pemupukan dan pembenah tanah), dan bobot bintil akar 

efektif terendah terdapat pada perlakuan B (kompos TTKS 0 ton, Urea 50 kg/Ha, TSP 150 

kg/Ha, KCl 100 kg/Ha, 2 ton abu janjang dan 1 minggu inkubasi). Diduga, keadaan ini terjadi 

karena pemberian perlakuan C (kompos TTKS 5 ton, Urea, TSP, KCl 75% dari dosis, 5 ton abu 

janjang dan 4 minggu inkubasi) dimana pemberian pupuk organik dan anorganik yang sehingga 

kandungan unsur kalsium dan fosfor sudah mencukupi dan dapat digunakan oleh tanaman untuk 

pertumbuhan bintil akar. Hidayat (1985) mengemukakan bahwa bintil akar memiliki ukuran 

yang berbeda-beda, ada yang besar dan kecil, dan untuk menentukan bintil akar efektif tidak 

dilihat dari besar kecil ukuran, tetapi dicirikan apabila dipencet atau dibelah cairannya berwarna 

merah. Hal ini menandakan bakteri dapat melakukan proses fiksasi nitrogen dari udara dan 

digunakan untuk kebutuhan tanaman. Hasil penelitian Arifin.H.M.Z dan D. Nazemi (2002) 

menjelaskan bahwa pemberian berbagai jenis abu yakni abu sekam, abu serbuk gergaji dan abu 

gambut dengan kandungan K 0,96 me/100g, telah mampu meningkatkan produksi kedelai dan 

jagung di lahan gambut, karena abu dapat mensubsitusi pupuk K dan meningkatkan 

ketersediaannya dalam tanah. 

Rendahnya bobot bintil akar dan bintil akar efektif pada perlakuan A (tanpa pemupukan 

dan pembenah tanah) dan B (kompos TTKS 0 ton, Urea 50 kg/Ha, TSP 150 kg/Ha, KCl 100 

kg/Ha, 2 ton abu janjang dan 1 minggu inkubasi) diduga karena kurang optimalnya ketersediaan 

kalsium, sehingga pertumbuhan bintil akar terbatas. Sesuai pernyataan Suryantini (1993), 



kekurangan kalsium pada fase pembelahan sel akan menyebabkan terhambatnya pembentukan 

bintil akar. Poerwowidodo (1991) yang menyatakan, kalsium berperan dalam pembelahan 

meristem akar dan ketersediaan kalsium yang cukup akan cenderung membentuk akar-akar halus 

lebih banyak. 

 

Umur panen (HST) 

 

Tabel 3. Rata-rata umur panen kedelai (hr) pada pemberian beberapa komposisi pupuk 

dan pembenah tanah. 

Perlakuan  Umur Panen  

B 

C 

E 

D 

A 

         83.25  a 

         83.75  a 

         84.25  a 

         85.50  a 

         87.50  a 
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% 
 

 

Data Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa umur panen berbeda tidak nyata antara masing-

masing perlakuan. Pada perlakuan B (kompos TKKS 0 ton/ dan Urea 50 kg/Ha, TSP 150 kg/Ha, 

KCl 100 kg/Ha sesuai dosis, 2 ton abu janjang dan 1 minggu inkubasi) cenderung menunjukkan 

umur panen yang lebih cepat dengan rerata 83.25 hari yang diikuti perlakuan lainnya C (kompos 

TKKS 5 ton/Ha dan Urea, TSP, KCl 75% dari dosis, 5 ton/Ha abu janjang dan 4 minggu masa 

inkubasi), E (kompos TKKS 15 ton/Ha dan Urea, TSP, KCl 25% dari dosis,  3 ton/Ha abu 

janjang dan 2 minggu masa inkubasi), D (kompos TKKS 10 ton/Ha dan Urea, TSP, KCl 50% 

dari dosis, 4 ton/Ha abu janjang dan 3 minggu masa inkubasi) dan yang paling lama pada 

perlakuan A (tanpa pemupukan dan pembenah tanah) yaitu dengan rerata 87.50 hari.  

Pada perlakuan B dengan tanpa pemberian pupuk kompos tapi, diberi Urea, TSP, KCl, 

dengan dosis 50, 150, dan 100 kg/Ha, serta 2 ton/Ha abu janjang dan 1 minggu inkubasi, telah 

membantu ketersediaan unsur-unsur yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Meningkatnya 

ketersediaan unsur P dari pemberian pupuk anorganik di dalam tanah dapat diserap oleh 

tanaman, sehingga dapat memacu pertumbuhan akar, pembentukan ATP, mempercepat laju 

fotosintesis yang menghasilkan fotosintat dan hasil ini akan ditranslokasikan ke polong, maka 

polong lebih cepat terisi dan menyebabkan umur panen lebih awal. 

 Peningkatan ketersediaan unsur P dan N dalam tanah melalui pemupukan dan fiksasi N 

oleh rhizobium, dapat memacu aktifitas fotosintesis. Hasil fotosintesis akan dirombak 

menghasilkan energi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Peningkatan laju fotosintesis, akan meningkatkan jumlah asimilat yang dihasilkan, sehingga 

energi yang tersedia menjadi lebih banyak, yang dapat digunakan untuk peralihan dari fase 

vegetatif ke fase generatif. Pada perlakuan B (kompos TKKS 0 ton/ dan Urea 50 kg/Ha, TSP 150 

kg/Ha, KCl 100 kg/Ha sesuai dosis, 2 ton abu janjang dan 1 minggu inkubasi) tanaman berbunga 

lebih cepat, artinya tanaman lebih awal memasuki fase generative, sehingga waktu panen 

menjadi lebih cepat. 



Data Tabel 4 di atas juga menunjukkan semua perlakuan tidak berbeda nyata, namun 

perlakuan B (kompos TKKS 0 ton/ dan Urea 50 kg/Ha, TSP 150 kg/Ha, KCl 100 kg/Ha sesuai 

dosis, 2 ton abu janjang dan 1 minggu inkubasi) cenderung lebih cepat umur panennya. Di lihat 

dari diskripsi varietas Willis (Lampiran 3) tanaman dapat dipanen pada umur 85-90 hari, ini 

sudah tercapai pada perlakuan A (tanpa pemupukan) dan perlakuan D (kompos TKKS 10 ton/Ha 

dan Urea, TSP, KCl 50% dari dosis, 4 ton/Ha abu janjang dan 3 minggu masa inkubasi). Untuk 

perlakuan lainnya terlihat adanya kecenderungan panennya lebih cepat dari diskripsi, 

kemungkinan besar faktor lingkungan akibat perlakuan tersebut lebih mempengaruhinya.  

Lingkungan tumbuh yang lebih baik dan kecukupan ketersediaan hara yang didukung 

kondisi iklim yang cocok dapat mempercepat tanaman mengakumulasikan fotosintat kebagian 

biji, sehingga biji lebih cepat memasuki periode matang. Radiasi matahari yang optimum untuk 

fotosintesis maksimal pada tanaman kedelai adalah sebesar 0.3-0.8 kal/cm2/menit (Salisbury dan 

Ross, 1995). Perubahan intensitas penyinaran lebih berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

tanaman dibandingkan perubahan mutu penyinaran. Lama penyinaran matahari yang diterima 

oleh tanaman mempengaruhi waktu pembungaan, jumlah buku, tinggi tanaman, lama periode 

bunga, masa pengisian dan kematangan polong. Cahaya sangat mempengaruhi morfologi 

tanaman kedelai karena menyebabkan perubahan terhadap umur pembungaan dan kemasakan 

yang dapat menimbulkan perbedaan dalam tinggi tanaman, jumlah polong, luas daun, kerebahan, 

dan banyak sifat-sifat lainnya termasuk hasil biji (Mimbar, 1994). 

 

 

Persentase Polong Bernas (%) 

 

Tabel 4.   Rata-rata persentase polong bernas kedelai pada pemberian beberapa komposisi  

pupuk dan pembenah tanah. 

Perlakuan Persentase polong bernas (%) 

D 99.69  a 

C 99.28  a 

E 99.22  a 

B 99.22  a 

A 96.45  a 
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

 

 

Dari Tabel 4 diketahui bahwa semua perlakuan sudah cukup tinggi persentase polong 

bernasnya yaitu 96,69% . Perlakuan A (tanpa pemupukan) cenderung lebih sedikit jumlah 

polongnya, dan lebih rendah persentase polong bernasnya dibanding perlakuan aplikasi 

pemupkan dan pembenah tanah. Hal ini berhubungan dengan unsur hara yang tersedia yang 

menyebabkan pertumbuhan vegetatif dan generatif berjalan dengan baik. Menurut Rosmarkam 

dan Yuwono (2002), bahan organik akan terdekomposisi, dimana tingkat akhir dari dekomposisi 

adalah proses mineralisasi yang akan melepaskan hara tanaman antara lain adalah unsur P.  

Mulat (2003), menyatakan bahwa tanaman yang mendapat tambahan P tumbuh lebih 

tinggi sehingga jumlah polong bernas terbentuk lebih banyak. Pada fase pembentukan polong 

tanaman akan lebih banyak membutuhkan unsur P. Hakim (1986) menyatakan unsur P dijumpai 



dalam jumlah yang banyak pada biji, merupakan penyusun setiap sel hidup. Unsur P juga 

berfungsi untuk mentransfer energi dalam proses hidup dan pertumbuhan tanaman yang 

menyebabkan lancarnya aktifitas fisiologis tanaman. Semua proses ini terkait dalam menentukan 

kualitas dan kuantitas polong. Novizan (2002) menyatakan peranan P antara lain dapat 

merangsang pembentukan bunga, buah dan biji. 

Tidak ada perbedaan nyata persentase polong bernas perlakuan A (tanpa pemupukan) 

dengan perlakuan pupuk lainnya yakni 96.45%, ini menunjukkan bahwa  kondisi tanah penelit ian 

ditinjau dari fisik dan kimia tanah sudah cukup baik, tanah tidak terlalu miskin hara. Ini dapat di 

lihat dari analisis tanah awal  (Lampiran 4). 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa kecuali Ca unsur lainnya mencukupi. KB tinggi 

menunjukkan ketersediaan kation-kation basa yang mencukupi. Kekurangan Ca bias merupakan 

faktor rendahnya persentase polong bernas dibanding perlakuan lain yang mendapat suplai Ca 

dari pemberian abu janjang dan kompos.   

 

 

Bobot Biji Kering Per Plot (g) 

 

Tabel 5. Rata-rata bobot biji kering kedelai per plot pada pemberian beberapa komposisi 

pupuk dan pembenah tanah. 

Perlakuan  Berat Biji Per Plot (g) 

E 

D 

C 

B 

A 

           603.04  a 

           585.83  a 

           518.83  a 

           418.38  a 

           223.57    b 
Angka-angka yang  diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

 

 

Data pada Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa antara tanpa perlakuan dengan diberikan 

perlakuan berbeda nyata, semakin tinggi penggunaan kompos TKKS yang diikuti dengan 

penurunan dosis pupuk anorganik, semakin tinggi perolehan produksi per plot. Rerata berat biji 

kering per plot yang paling rendah adalah pada perlakuan A (tanpa pemupukan dan pembenah 

tanah) yaitu 223.57 gram, sedangkan yang tertinggi adalah pada perlakuan E (kompos TKKS 15 

ton dan Urea, TSP, KCl 25% dari dosis, 3 ton abu janjang dan 2 minggu inkubasi) yaitu sebesar 

603.04 gram dan diikuti oleh perlakuan D (kompos TKKS 10 ton dan Urea, TSP, KCl 50% dari 

dosis, 4 ton abu janjang dan 3 minggu inkubasi), C (pemberian kompos TKKS 5 ton/Ha dan 

Urea, TSP, KCl 75% dari dosis, 5 ton/Ha abu janjang dan 4 minggu masa inkubasi), B (kompos 

TKKS 0 ton/Ha dan Urea 50 kg/Ha, TSP 150 kg/Ha, KCl 100 kg/Ha, 2 ton/Ha abu janjang dan 1 

minggu masa inkubasi).  

Pada perlakuan E tersebut (kompos TKKS 15 ton dan Urea, TSP, KCl 25% dari dosis, 3 

ton abu janjang dan 2 minggu inkubasi), terjadi peningkatan produksi per plot hingga 169,7% 

dibanding perlakuan A . Hal ini karena bahan organik mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah, seperti yang dikemukakan oleh Wibisono dan Basri (1993), bahwa perbaikan sifat 

fisik tanah akibat penambahan bahan organik adalah meningkatkan daya serap dan daya simpan 

air, kandungan air, agregat, permeabilitas dan aerase tanah. Perbaikan sifat kimia tanah akibat 



penambahan bahan organik adalah menyediakan unsur hara, memperbaiki kapasitas tukar kation  

dan meningkatkan kelarutan unsur dalam tanah. Perbaikan sifat biologi tanah adalah 

meningkatkan aktifitas organisme dalam tanah sebagai pengurai bahan organik, dengan demikian 

unsur hara dalam tanah menjadi tersedia bagi tanaman. 

Kompos TKKS yang diberikan pada tanah gambut telah dapat meningkatkan unsur hara 

yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan dalam jumlah yang 

cukup, khususnya unsur P dan K yang sangat menentukan fase pertumbuhan generatif  tanaman 

sehingga pada saat tersebut dapat menghasilkan bobot biji yang baik. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa  ketersediaan unsur P dalam kompos TKKS sangat dibutuhkan 

dalam pengisian polong. Seperti yang dikemukakan oleh Agustina (2004) bahwa didalam 

tanaman P berfungsi membentuk ATP yang berperan dalam reaksi metabolisme seperti 

translokasi fotosintat dari daun ke buah. Menurut Lakitan (2000), selain unsur Mg yang terdapat 

pada kompos TKKS sangat membantu dalam pengangkutan hara terutaman unsur  P dan sebagai 

aktivator dari berbagai enzim dalam reaksi fotosintesis dan respirasi. 

  Pemberian 15 ton/Ha TKKS, pupuk anorganik 25% dari dosis, 3 ton/Ha abu janjang dan 

2 minggu inkubasi dapat memberikan ketersedian unsur P yang bisa dimanfaatkan tanaman 

untuk metabolisme sel, sehingga tanaman dapat melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan 

fotosintat yang akan disimpan sebagai cadangan makanan dalam biji. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Suprapto (2002) bahwa P diperlukan dalam jumlah relatif besar untuk pembentukan 

dan pengisian biji kedelai yang berarti akan memberikan produksi biji kering kedelai yang tinggi. 

 

 

Bobot 100 Biji Kering (g) 

 

Tabel 6. Rata-rata bobot 100 biji kering pada pemberian beberapa komposisi pupuk  dan 

pembenah tanah. 

Perlakuan  Bobot 100 Biji (g) 

C 

D 

E 

B 

A 

           13.47   a 

           13.39   ab 

           12.89   ab 

           12.18     bc 

           11.47       c 
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

 

 

Berdasarkan Tabel 6 di atas diketahui bahwa bobot 100 biji kering yang tertinggi terdapat 

pada perlakuan yang C (kompos TKKS 5 ton dan Urea, TSP, KCl 75% dari dosis, 5 ton abu 

janjang dan 4 minggu inkubasi) yaitu 13.47 g, dan berbeda nyata dengan perlakuan A (tanpa 

pemupukan dan pembenah tanah) dan perlakuan B (kompos TKKS 0 ton/Ha dan Urea 50 kg/Ha, 

TSP 150 kg/Ha, KCl 100 kg/Ha, 2 ton/Ha abu janjang dan 1 minggu masa inkubasi). Apabila 

dilihat dari deskripsi tanaman kedelai varietas Willis (Lampiran 3) perlakuan C (pemberian 

kompos TKKS 5 ton/Ha dan Urea, TSP, KCl 75% dari dosis, 5 ton/Ha abu janjang dan 4 minggu 

masa inkubasi) sudah menunjukkan peningkatan bobot 100 biji kering dari 10 g sampai 13,47 g, 

sedangkan angka yang terendah terdapat pada perlakuan A (tanpa pemupukan dan pembenah 

tanah) yakni 11,47 g. Adanya perbedaan ini diduga disebabkan setiap perlakuan yang dicobakan 



memberikan respon yang berbeda pula terhadap tanah (ketersediaan hara) bagi pertumbuhan 

tanaman, baik vegetatif maupun generatif, terutama ketersediaan unsur hara makro nitrogen, 

fosfor, dan kalium.  

Proses pembentukan dan perkembangan biji berkaitan erat dengan ketersediaan asimilat 

atau fotosintat dari laju dan fotosintesis pada fase pertumbuhan. Apabila proses ini belum 

berjalan secara optimal tentu akan mempengaruhi perkembangan bobot biji. Menurut Hakim et 

al., (1985) fosfor merupakan unsur hara makro dan esensial bagi pertumbuhan tanaman, karena 

fosfor berperan dalam pembelahan sel, pembentukan lemak dan albumen, pembentukan buah, 

bunga dan biji, merangsang perkembangan akar halus dan rambut akar, kualitas hasil dan 

ketahanan tanaman terhadap penyakit.  

Kenyataan ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh bobot biji yang maksimal 

diperlukan unsur fosfor dan juga kandungan unsur Ca yang cukup. Perlakuan C (kompos TKKS 

5 ton dan Urea, TSP, KCl 75% dari dosis, 5 ton abu janjang dan 4 minggu inkubasi) unsur 

Calsium cukup tersedia untuk tanaman karena komposisi perlakuan C pemberian abu janjangnya 

tertinggi dibanding perlakuan lainnya terdiri dari 5 ton/Ha abu janjang. Menurut Poerwowidodo 

(1991) Ca berperan dalam pertumbuhan meristem tanaman terutama untuk mengfungsikan 

ujung-ujung akar tanaman, dengan semakin tinggi akumulasi senyawa-senyawa organik yang 

dihasilkan maka senyawa-senyawa tersebut akan ditranslokasikan ke biji sehingga dapat 

meningkatkan berat biji kering dan berat 100 biji kering. 

Perlakuan A (tanpa pemupukan dan pembenah tanah), apabila dibandingkan dengan 

deskripsi tanaman kedelai varietas Willis, bobot 100 bijinya sudah melebihi nilai deskripsi. Ini 

diduga karena cukupnya ketersediaan salah satu unsur yang berperan dalam pembentukan biji 

yaitu unsur P dimana kandungan P sangat tinggi yakni 207,5 ppm (Lampiran 4). 

 Pembentukan dan perkembangan biji sangat dipengaruhi oleh ketersediaan Ca, Mg, P dan 

N. Tanaman yang mempunyai sistem perakaran yang baik akan mampu menyerap unsur hara di 

dalam tanah dengan baik, dimana unsur-unsur hara tersebut sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman. Rismunandar (1984) menyatakan bahwa nitrogen berperan 

penting dalam pembentukan hijau daun yang berguna dalam proses fotosintesis. Fosfor 

mempercepat proses pembungaan, pemasakan biji dan buah dan kalsium merangsang 

pembentukan biji. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pemberian komposisi pupuk dan pembenah tanah pada setiap perlakuan mampu 

meningkatkan pertumbuhan dan produksi kedelai yang ditanam secara inter cropping 

dengan kelapa sawit di lahan gambut jika dibandingkan tanpa perlakuan. Semakin tinggi 

penggunaan pupuk organik dalam komposisi pupuk juga semakin tinggi tingkat perolehan 

produksi kedelai. 

2. Respon tanaman terbaik terdapat pada perlakuan C (pemberian kompos TKKS 5 ton/Ha dan 

Urea, TSP, KCl 75% dari dosis, 5 ton/Ha abu janjang dan 4 minggu masa inkubasi) dan 

perlakuan E (kompos TKKS 15 ton/Ha dan Urea, TSP, KCl 25% dari dosis,  3 ton/Ha abu 

janjang dan 2 minggu masa inkubasi), serta perlakuan D (kompos TKKS 10 ton/Ha dan 

Urea, TSP, KCl 50% dari dosis, 4 ton/Ha abu janjang dan 3 minggu masa inkubasi) 



terindikasi dari tinggi tanaman, umur panen, persentase polong bernas, bobot biji kering per 

plot, bobot 100 biji kering. 

3. Produksi per plot tertinggi terdapat pada perlakuan E yakni meningkat 16,23% dibanding 

perlakuan C dan 2,97% dibanding perlakuan D.   

Saran  

Berdasarkan data hasil penelitian ini disarankan untuk mengaplikasikan komposisi pupuk 

dan pembenah tanah perlakuan E (kompos TKKS 15 ton/ha, Urea dan KCl 25% dari dosis, 3 

ton/ha abu janjang dan 2 minggu masa inkubasi), karena perolehan produksi pada perlakuan ini 

cenderung lebih tinggi dibanding perlakuan lain dan lebih ramah terhadap lingkungan.  
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