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ABSTRAK

Tanah ultisol mempunyai tingkat kesuburan rendah, dicirikan oleh pH, KTK'

ketersediuctn ltara rnctkro iri, P, K Ca, Mg dan mih'o \'Ia, fiksrtsi N oleh legume dan

kanrTungan bahan organik rendcth, fiksasi P dan kejenuhan Al tinggi, Al yang tinggi

bersifat merocun bogt tanaman, yat'tg semua menghambat pertuntbuhan dan

berproduksi tanamai. Penelitian dilaksanaknn di Desa Kulim, Kotamadya

Pekanbaru dari Juni - september 2010. Analisis sifat kimia kompos dan tanah

dilakukan di Laboratorium Tanah Balai Penelitian Tanah, Bogor- Percobaan

menggunakan Rancangan Acak Lengkap, terdiri atas 6 perlakuan (tanpa dan dengan

pu*lirion kompos birangkasan k nting panjang, iagung dan jerami pldi' serbuk

gergaji dan campuran) dosis masing-maiiig I0 totdha, tiap perlakuan diulang 4 kali'

Penelitian ber:tuirran *r*pntoiori perubahan sifat kimia tanalt dan respon

tanaman jagung terhidap aplikasi kompos pada tanah ultisol' Hasil penelitian

menuniuikin ninwa pemberian berbagai jenis kompos (berangkas kncang paniang'

jogrrng, jerami padi, ierb,k gergaii din ,i*puran) meningkatkttn N-total, P tersedia

dan potensial, Ca-dd, Mg-di, ig- don C-orfanik tanah berturutlurut sekitar 0,01%;

17,; - 50,9 pg/g dan 80"- . 90 pS/S; 0,51 - 1,63 cmol(+)/kg; 0,04 - 0,3! cmol(+)/kg'

12 - 46,5%o dan 0,0g -0,14o/o- serta menurunkan kejenuhan Al sekitar 16'72 -

45,65%o), serta meningkatkan pH dari 4,9 (kontrol) meniadi 5,1 - 5,4. Pemberian

lroi*pri'berangkas kaiang paiiang, iagung, jerami padi, serbuk gergaji dan kompos

,ripuron meiingkatka"Zhoi toigt ol iagung tanpa kelobot masing-masing sebesa,

101, 62, 59, 53 dan 51% dan produksi tongkol berkelobot per plot masing-masing

sebesar 36, 42, 41, 22 dan 40o% dibandingkan kantrol

PENDAIIULUAN

Produktivitas jagung di Indonesia sangat rendah yaitu 3,45 t/ha, sebagiknya

teknologi produksi sudah mampu memberikan produktivitas 5 - l0 Uha (Pabbage et"

2008). Rendahnya produktivitas terutama disebabkan oleh tingkat kesuburan yang

rendah dan kurang tepatnya telarologi budidaya jagung pada tanah masam (ultisol)'
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Tanah ultisol yang mempunyai ciri pH, KTK, ketersediaan hara makro N, p, K, ca,

Mg' hara mikro Mo dan bahan organik rendah. hksasi P oleh oksida./hidroksida Al/Fe

tinggi, kejenuhan Al tinggi sehingga meracun bagi tanaman (Hakim, 2006).

Kekurangan Mo nrenghambat penambatan N2 udara oleh legume dan reduksi NO3-

oleh non legume. Menurut Sudjadi (1986) termasuk tanah tua, terlapuk lanjut dan

terlindi hebat hingga tingkat kesuburannya sangat rendah, yang secara alami

kesuburannya tergantung pada kandungan bahan organik pada ldpisan top soil.

dengan dernikian diperlukan pernberian bahan organik untuk mengatasi masalah yang

sangat kompleks tersebut.

Penrberian bahan organik (kompos) dapat meningkatkan C-organik, KTK dan

kelarutan P, K, ca dan Mg.(Aribawa,2003; Ajdi et at., 1996). Meningkatnya

kandungan C-organik akan meningkatkan kandungan humus dan senyawa organik

dalam tanah. Hurnus dan senyawa organik berinteraksi dengan Al3* membentuk

senyawa kompleks 6rgano-kation Al (khelat), sehingga menekan kelarutan Al.

Menurunnya kelarutan Al3* berpenganrh pada berkurangnya P yang terfiksasi dan

sifat memcun oleh A[ serta meningkatnya pI{ tanah karena A13* yang terhidr6iisis

berkurang berikut reaksi hidr6lisis: Al3* + 3HzO <----I AI(OH)3 + 3H*.

Sisworo (2006) melaporkan bahwa pengembalian jerami segar atau kompos

jerami meningkatkan serapan N oleh tanaman padi pada musim hujan dan musim

kemarau tetapi tidak mempengaruhi hasil gabah. Pemberian jerami meningkatkan

kandungan N tanah dan hara lain serta berfrurgsi sebagai penyangga (buffer) pH dan

tidak mempunyai pengaruh buuruk pada tanah (Sutanto, 2002). Kandungan hara

makro N, P, K, ca dan Mg pada berangkas jagung secara berturut-turtt 2,9; 0,30;2,3;

0,41; dan 0,16yo dan hara mikro Fe, cu, zn,Mn dan B berturut-turut l32,lz,zl, rl7
dan 17 mgkg, kandungan hara makro pada berangkas kacang tanah berturut-turut

4,59; 0,25;2,03; 1,24; dan 0,37Yo dan hara mikro berturut*turut 198,23,27, 170 dut
28 mg/kg dan pada berangkasan kedelai masing-masing 5,5olo N, 0,34%0 P,2,41%oK,

0,88% ca dan 0,37oA Mg serta Fe, cu, zn,Mn dan B bertr-uut-turut i90, 11,41,143,

dan 39 mdkg B (Setyorini et al., 2006). Agus dan Widianro (2004) melaporkan
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bahwa kandungan hara N, P, K, Ca, Mg dan S berangkas kacang panjang berlurut-

nrut 65, 6, 33,23, 16 dan 8 kg/hu" berangkasan jagung hibrida berhrrut-turut 45, 7,

58, 7, 12 dan 6 kg/ha dan jerami padi lokal berturut-turut 15, 2, 49,5, 3 dan I kg/ha.

Serbuk gergaji kayu mengandung 74,600 air dan 85,4\yo bahan kering (Djaja et al,

2003), yang komposisi kornponen penyusunnya adalah 40-44% selulosa, 20-32%

hemiselulosa dan 25-35% lignin, lemak 2,80yo (Haygreen dan Bowyer, 1989 dalam

Djaja ei a1.,2003), serta mengandung 0,257oNI, 0,25yo P dan 0,90YoK piaja et al,

2003).

BAHAN DAN METODA

Penelitian dilaksanakan pada tanah ultisol, di Desa Kulim Kecarriatan

Tenayan Raya, Kctamadya Pekanbaru, dari bulan Juni sampai September 2010. Sifat

kimia tanah sebelum (awal) dan sesudah (akhir) penelitian meliputi pH H2O dan KCl

(pH meter), C- organik (Walkiey & Black), N- total (Illeldhal), nisbah C/II, P

tersedia (Bray I) dan P potensial GIC1 25yo), kation K, Na, Ca dan Mg-dd dan KTK

Q.{t{aOAc pH 7), KB serta kejenuhan A1 yang di analisis di Laboratorium Balai

Penelitian Tanah Bogor.

Percobaan menggunakan R.ancangan Acak Lengkap, terdiri dari 6 perlakuan

(tanpa dan pemberian kompos berangkasan kacang panjang, jagung, jerarni padi,

serbuk gergaji dan kompos capuran (perbaningan berat 1 : 1 : I : 1), dengan dosis

masing-masing 10 tonlha, setiap perlakuan diulang 4 kali. Data hasil pengamatan

dianalisis secara statistik dengan Analisis of Variance (ANOVA) duo perbedaan

perlakuan diketahui dengan uji lanjut padataruf 5o/o'

Plot percobaan dibuat dengan ukuran 375 cm x 100 cm dan tinggr plot 10

cm dengan jarak antar plot 30 cm. Kompos diberikan 2 (dua) minggu sebelum tanam

lalu diinkubasi, pupuk dasar lJrea, TSP dan KCI masing-masing dengan dosis 150,

100 dan 50 kglha diberikan satu hari sebelum tanam. Jagung manis varietas Super

Sweet Boy digunakan sebagai tanaman indikator, ditanam dengan jarak tanam 75 cm

x 25 cm, maka diperoleh 20 tanaman per plot. Parameter yang diamati meliputi
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perubahan sifat kimia tanah setelah penelitian: pH (H2o dan KCI), C-organik, N-

total, KTK, kejenuhan A[, KB, kation K, Na, Ca dan Mg-dd, p dan K tersedia serta p

dan K potensial dan komponen produksi antara lain panjang dan diameter tongkol,

berat tonggol berkelobot dan tanpa kelobot serta produksi tongkol berkelobot per

plot.

IIASIL DAN PEMBAHASAN

Kadungan N-tersedia, K2O dan MgO total dalam setiap kompos relative

harnpir sama, kecuali kompos berangkas jagung kandungan KzO dan MgO total lebih

tinggi. Kandungan P2o5 dan Cao kornpos berangkas jagrrng > campuran > serbuk

gergaji > berangkas kacang-kacangan > jerami padi (Tabel l). Nilai CA{ kompos

jerami padi, berangkas kacang panjang dan jagung lebih rendah yaitu sekitar 72-14,

keadaan ini menggambarkan bahwa kandungan asam humat dan fulvat dan

kandungan hara tersedia relatif tinggi dibanding dua kompos lainnya yang

mempunyai CAI lebih tinggi (20-25). Kompos dengan nisbah C/N < 20 mengalarli

mineralisasi > immobilisasi dimana asam humat dan asam fulvat semakin tinggi

dengan semaliin renda}nya CA[. Asam humat dan fulvat kaya gugrrs fungsionil

scperti karboksil (COOH) dan fenolik COfr. Gugus-gugus reaktif tersebut berperan

memegang air dan menjerap hara sehingga meningkatkan ketersediaan air dan hara

bagi tanarnan serta menekan pencucian (leaching) hara.
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Tabel 1. Sifat kimia kompos berangkas kacang panjang, jagung, jerami padi,

sebuk gergaji dan campuran
Perlakuan
Kompos

Jerirnii padi

Brangkasan
K. panjang
Brangkasan
Jagung
Serbuk gergaji

Campuran

Total

CA{ Orga-
nik

Orga- NI14 NO: Total
nik

PzOs IqO CaO MgO

t2

t2

t4

25

20

9,57

9,58

11,53

14,96

11,98

0,52

0,5

0,54

0.47

0,53

0,10 0,15

0,11 A,l7

0,08 0,18

0,11 0,02

0,08 0,00

0,77 1,33

0,80 1,47

0,80 1,79

0,60 1,48

0,61 7,59

0,53 1,83 0,41

o,M 2,44 4,47

1,10 5,31 1,08

0,35 3,18 0,43

0,69 3,54 0.94

Tabel 2 menunjukkan bahwa tanah ultisol yang digunakan berteksrur

lempung berpasir sehingga kemampuan menahan air rendah dengan tingkat

kesuburan rendah karena bereaksi masam, mempunyai kandungan C-organik, N-total,

P dan K potensial, kation K, Na, Ca, Can Mg-dd, KTK dan KB sangat rendah namun

kadar P tersedia sangat tinggi dan K tersedia tergolong sedang tetapi kejenuhan A1

sangat tinggi sehingga meracun bagi tanaman dan. Kondisi dimana pH KCI lebih

rendah dari pH HzO dan KTK tanah sangat rendah menunjukkan bahwa komponen

pen)'usun tanah didominan oleh mineral bermuatan tergantung pH seperti

oksidalhidroksida Al dan oksidalhidroksida Fe.
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Tatrel2. Sifat kimia tanah ultisol sebelum
Tekstur dan Sifat Kimia Tanah Nilai Kriteria*

Tekstur:- Pasir(%)
- Debu (%)

62
26

Lernpung Berpasir

pH KCI
C-organik (Walkiey&Black) (%) 0,94 Sangat rendah
N-total (Kjeldal) (%) 0,07 Sangat rendahCAI t3 Sedang
P2O5 HCI 25% (mg/100g) 7 Sangat."rrOut
P2o5 Bray I (ppmt 15.4 Sangat tinggi
K2O HCI 25% (mg/100g) 2 Sangit,rraun
K2O Morgan (ppm) fi Sedang
ca-dd (cmol1+/kg) 0,2g Sangat.".r.loh
Mg- 

9d 
(cmol1*y'kg) 0,18 sangat rendah

K-dd (cmol1*y'kg) 0,03 Sangat rendah
Ia{d (cmol1*;lkg) 0,03 Sangat rendah
ITK (cmolr*Ag) 3,46 Sangat rendah
KB (%) c 15 Sangat rendah

[9g4eq4lf1') s8,47 saneat tinggi* Balai ferr"liti

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara umum nilai KTK dan N-totai tanah
relative stabii' sedanglian pH (H2o dan KCI) dan C-organik cendrung meningkat dan
kejenuhan Al menurun tajam dibandingkan kontrol, pcnurunan kejenuhan Al tertinggi
pada pemberian kompos berangkas jagung yaitu 53,46%, sedangkan pada pemberian
kompos lain sekitar i4,53-3g,84Yo. Hal ini terjadi karena kompos yang diberikan
telah terlapuk dengan c/AI 12 - 25 sehingga menyumbangkan senyawa organik dan
humus yang kaya gugus fi'rngsionil -COOH dan fenolik-oH yang berperan menekan
kejenuhan dan kelarutan Al melalui pembentukan senyawa komplek antara senyawa
organik-Al, sehingga menekan pembesan Ir karena berkurang,ya AI3* yang
terhidrolisis.

4,8
4,1

Masam
Masam
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Tabel.3. Nilai (pH HzO & KCI), C-Organik, N-TotaI, KTK dan kejenuhan A-l

tanah tanah ultisol akibat pemberian kompos setelah ponelitian
pH C- N-total KTK Kejenuhan

organikPerlakuan
Kompos

Al
Hzo KC (%) (%) cmoll*y'k (%)

lg
Kontrol

Jerami padi

Berangkasan K.
panjang
Berangkasan jagung

Serbuk gergaji

Campuran (1:1:1:1)

4,9 4,1

5,1 4,2

5,1 4,2

5,4 4,7

5,2 4,4

5,2 4,3

1,15

1,29

l,l2

1,28

1,24

1,26

0,09

0,09

0,09

0,1

0,1

0,1

3,54

3,51

3,55

3,51

3,83

tg?

54,86

30,33

24,24

1,40

24,91

15,02

Tabel 4 menunjukkan secara umum pemberian kompos berangkas kacang

panjang, jagung, jerami padi, serbuk gergaji dan campuran meningkatkan Ca-dd, Mg-

dd, KB, P tersedia dan P total sebaliknya menurunkan K-dd, Na-dd, K tersedia dan K

total tanah setelah percobaan dibandingkan kontrol. Hal ini terjadi karena kompos

yang diberikan telah terdekomposisi sempurna terutama berangkas kacang, jerami

padi dan jagung yang ditunjukkan oleh nisbah CA{ yang sangat rendah (12-14),

sedangkan serbuk gergaji dan campuran juga telah terlapuk (nisbah C,t{ 20-25).

Kondisi dimana nisbah CAI < 20 maka mineralisasi lebih besar dari immobilisasi

sehingga hara N, P, K, Ca dan Mg yang terkandung dalam kompos (Tabel 1) iepas ke

tanah dalam bentuk ion. Sebagian Ca dan Mg yang larut diserap oleh tanaman dan

sebagian lagi terjerap pada koloid tanah sehingga meningkatkan Ca dan Mg-dd tanah.

Peningkatan Ca dan Mg-dd berakibat pada peningkatan KB. Ion K diserap tanaman

secara berlebihan (bersifat luxury consumptive) sehingga jumlahnya dalam tanah

turun. Hal ini juga disebabkan oleh K dan Na termasuk alkali. Keduanya selalu

terdapat dalam bentuk kation monovalen, dimana Na* lebih terhidrasi dari K*

sehingga Na lebih mudah tercuci karena terjerap lebih lemah pada tapak jerapan

dibandingkan K. Sebaliknya kation Ca, Mg dan polivalen lain terjerap lebih kuat pada

koloid dibandingkan kation monovalen.
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Tabel 4. Nilai kation (ca, Mg, K dan Na-dd), p dan K tersedia dan potensial dan
KB tanah ultisol akibat pemberian komDos setelah oenelitian

Perlakuan
Kompos Mg NaCa

..........cmo\*;/kg......

0A 0,2
4

0,4
5

0,2
8

o)
9

0,5
8

0,3
5

0,1
2

0,1

4

0,0
8

0.0
5

0,0
7

0,0
8

0,0
J

0,0
2

0,0
aJ

0,0
0

0,0
2
00
2

KB Bray
I

% vsls

HCI Morga HCI
25% n 25%

mg/100 pglg mg/100

Kontrol

Berangkas'
K. panjang '

Jerami padi

Berangkas
Jagung
Serbuk gergaji

Campuran

6

1,2

5

1,1

I
0,9
7

2,0
9

i.5
9

24
0

51

0
44
0

36
0

7t
0

49

24

5i5

74,9

67,5

51,9

41,3

24

19,5

l6

22

27

73,5

42

?55

35

39

Tabel 5 menunjukkan bahwa pemberian kompos berarrgkasan kacang paqjalg,
jagung, jerami padi, serbu-li gergaji dan kornpos campuran meningkatkan diameter

sekitar 18-22% dan panjang tongkol sekitar 10-18%, bobot tongkol berkelobot sekitar

37 - 58o , tanpa kelobot sekitar 5l-101% dan produksi tongkol tanpa kelobot per plot
sekitar 23 - 42o dibandingkan kontrol. Lebih rinci aplikasi kompos berangkas

kacang panjang, jagt ng, jerami padi, serbuk gergaji dan kompos campuran secara

berrurut-turut meningkat bobot tongkol jagung tanpa kelobot sebesar l0l, 62,59, 53

dan 51o/o dan produksi tongkol berkelobot per plot berturut-turut meningkat setesar
36, 4?, 41,22 dan 40Y, dibandingkan kontrol. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa
kompos yang diberikan telah terdekomposisi dengan nisbah C/N sekitar 12 - 25, dan
selama pertumbuhan tana:rtan akan terus rnengalami mineralisasi dan membebaskan

hara secara perlahan-lahan.

205



Tabel 5. Diameter, panjang dan bobot tongkol serta produksi jagung per plot
pada tanah ultisol yang diaplikasi kompos berangkas kacang panjang
dan jagung, jerami padi, serbuk gergaji dan kompos campuran

ln

:1
Q//o

100
I
)

,5

Perlakuan Kompos Diameter Paniang Bobot Tongkol Produk-si
Tongkol

cm

Tongkol Berkelobot

cm g/tongkoi

Tanpa tongkol
Kelobot berkelobot
g/tongkol kg/plot

Berangkasan K.
panjang

4,12 a

Berangkasan Jagung 4,15 a

4,17 a

4,05 a

4,15 a

3,43 b

16,83 a

77,72 a

17,48 a

17.40 a

i8,06 a

15,29 b

200,6 a

19r,87 a

185,33 a

t79.42 a

205,72 a

130,64b

182,25 a

747,24 a

144,65 a

139.1 1 ab

137,47 ab

90,80 b

3,24 a

3,37 a

3,35 a

2.92b
3,33 a

2,38b

Jerami padi

Serbuk gergaji

Campuran

Kontrol

ir>,

lr

1r

:t

'a

1J

r
a

Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf kecil yang sama
berbeda tidak nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5olo

Peningkatan ketersediaan hara juga terjadi akibat pelarutan mineral oleh

kehadiran senyawa organik yang berasal dari kompos. Senyawa organik juga

berperan menekan kelarutan Al dan meningkatkan pH, sehingga memacu

perkembangan akar dan pertumbuhan tanaman serta aktivitas mikroorganisme di

sekitar perakaran. Pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme berCampak

positif terhadap sifat fisik tanah dan tekanan parsial COz disekitar tanaman.

Peningkatan tekanan parsial Oz dan kadar air tersedia dalam tanah yang diikuti

peningkatan COz disekitar tajuk tanaman akan mendorong serapan dan transportasi

hara keseluruh jaringan tanaman sehingga memacu proses fotosintesis dan

metabolisme tanaman. Meningkatnya proses fotosintesis dan metabolisme tanaman

akan memacu pertumbuhan yang selanjutnya meningkatkan produksi tanaman.

KESIMPT'LAN DAN SARAI\

Kesimpulan

Pemberian berbagai jenis kompos (berangkas kacang panjang, jag.rng, jerami

padi, serbuk gergaji dan campuran) meningkatkan N-total, P tersedia dan potensial,
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ca-dd, Mg-dd, KB dan c-organik tanah berturut-turut sekitar 0,0lyo; 17,3 _ sl,g
pdg dan 80 - 190 pglg; 0,51 - 1,63 cmol(+)lkg; 0,04 - 0.34 cmol(+)/kg, 12 - 46,syo

dan 0,09 -0,140 serta menruunkan kejenuhan Al sekitar 16,72 _ 45,650lo), serta

rneningkatkan pH dari 4,9 (kontrol) menjadi 5,1 - s,4. pemberian kompos berangkas

kacang panje*rg, jagung, jerami padi, serbuk gergaji dan kompos campuran
meningkatkan bobot tongkol jagung tanpa kelobot masing-masing sebesar l0l, 62,
59, 53 dan 51o/o dan produksi tongkol berkelobot per plot masing-masing sebesar 36,
42, 41,22 dat 40% dibandingkan konrrol.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan mengembalikan berangkasan/jerami

da, serbuk gergaji yang telah tlikomposkan guna menekan kejen,han Al dan

memperbaiki silat kimia tanah guna meningkatkan pertumbuhzm dan produksi
jagung.
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