
I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Tanaman tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan salah satu komoditas 

penting untuk dijadikan bahan utama pembuatan gula yang sudah menjadi 

kebutuhan primer dalam rumah tangga, hal ini karena dalam batangnya 

terkandung 20% cairan gula.  Tanaman tebu di Indonesia banyak ditanam oleh 

perusahaan, perkebunan dan petani baik atas usaha sendiri maupun atas usaha 

kerjasama dengan pabrik gula, atau pabrik gula yang menyewa lahan pertanian 

penduduk dan sekaligus mengupah tenaganya dalam usaha mengembangkan 

tanaman tebu bagi keperluan memenuhi bahan baku bagi pabriknya. 

 

Sebagian besar tanaman tebu ditanam pada tanah ultisol.  Tanah ultisol umumnya 

telah mengalami pelapukan lanjut.  Pada umumnya tanah ini mempunyai potensi 

keracunan Al dan miskin kandungan bahan organik.  Tanah ini juga miskin 

kandungan hara terutama P dan kation-kation dapat ditukar seperti Ca, Mg, K, 

kadar Al tinggi, kapasitas tukar kation rendah, dan peka terhadap erosi (Prasetyo 

dan Suriadikarta, 2006).  Oleh karena itu, berbagai usaha dilakukan untuk 

memperbaiki tanah ini.   
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Pemberian bahan organik pada tanah dapat menurunkan bulk density tanah, hal ini 

disebabkan karena bahan organik yang ditambahkan mempunyai kerapatan jenis 

yang lebih rendah.  Kepadatan tanah erat hubungannya dengan penetrasi akar dan 

produksi tanaman.  Jika terjadi pemadatan tanah maka air sulit masuk ke dalam 

tanah dan ketersediaannya terbatas dalam tanah, sehingga  menyebabkan 

terhambatnya pernapasan akar dan penyerapan air serta mengakibatkan proses 

infiltrasi terganggu (Hakim dkk., 1986). 

 

Turunnya produksi tanaman tebu disebabkan oleh kultur teknis yang tidak tepat, 

salah satunya adalah penggunaan alat berat.  Pemadatan tanah terjadi akibat 

penggunaan traktor dan peralatan mekanis yang intensif. Penggunaan alat berat ini 

akan memberikan dampak negatif  berupa terjadinya perubahan sifat fisik dan 

mekanik tanah seperti pemadatan tanah sehingga infiltrasi terganggu yang akan 

menyebabkan menurunnya pertumbuhan vegetatif tanaman yang akhirnya akan 

menurunkan produksi tanaman (Burdiono, 2012). 

Penerapan kaidah konservasi tanah diperlukan untuk mengembalikan fungsi 

tanah-tanah yang rusak kemudian merehabilitasi tanah-tanah yang rusak secara 

lestari sehingga apabila ditanami kembali diharapkan akan mendapatkan produksi 

yang baik (Hardjowigeno, 1995). 

 

Tebu yang diproses oleh PT GMP menghasilkan gula berkisar antara 6-7% dan 

93-94% limbah padat pabrik gula berupa Bagas, Blotong dan Abu.  Selanjutnya 

PT GMP memanfaatkan limbah padat pabrik gula yaitu Bagas, Blotong dan Abu 

(BBA) sebagai mulsa pada petak perlakuan yang menggunakan aplikasi mulsa 

bagas.  Mulsa adalah semua material yang tersebar di atas permukaan tanah untuk 
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melindungi tanah dari air hujan, sinar matahari, pembekuan atau evaporasi (Singer 

dan Munns, 2006). 

 

Menurut Herawati (2012), pengolahan tanah adalah setiap kegiatan mekanik yang 

dilakukan terhadap tanah dengan tujuan untuk memudahkan penanaman, 

menciptakan keadaan tanah yang gembur bagi pertumbuhan dan perkembangan 

akar tanaman sekaligus merupakan upaya pemberantasan gulma.  Pengolahan 

tanah seacara teratur dianggap sangat penting, tetapi pengolahan tanah secara 

intensif dapat menyebabkan terjadinya erosi tanah, dan penurunan kadar bahan 

organik tanah yang berpengaruh juga terhadap infiltrasi tanah. 

Infiltrasi tanah adalah peristiwa masuknya air ke dalam tanah, yang umumnya 

melalui permukaan tanah dan masuk secara vertikal (Arsyad, 2010).  Jika cukup 

air, maka infiltrasi akan bergerak terus ke bawah yaitu ke dalam profil tanah.  

Gerakan air yang masuk secara vertikal ke bawah di dalam profil tanah disebut 

perkolasi, penggunaan istilah perkolasi ialah menjelaskan pergerakan air dari 

permukaan tanah yang jenuh kemudian masuk ke bawah daerah perakaran 

tanaman normal (Arsyad, 2010). 

 

Laju infiltrasi yang tinggi tidak hanya meningkatkan jumlah air yang tersimpan 

dalam tanah untuk pertumbuhan tanaman, tetapi juga mengurangi besarnya erosi 

dan banjir yang diaktifkan oleh run off. Hasil pengamatan laju infiltrasi 

(Adhisaputra, 2012) bahwa perlakuan sistem olah tanah dan aplikasi mulsa bagas 

mempunyai perbedaan laju infiltrasi yang berbeda di setiap perlakuan, pada 

sistem OTI laju infiltrasi sebesar 30,6 mm jam
-1 

, sistem TOT  sebesar 19,8 mm 

jam
-1 

, sistem OTI aplikasi mulsa bagas 66 mm jam
-1 

sedangkan sistem TOT 
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aplikasi mulsa bagas sebesar 21,6 mm jam
-1 

.  Adanya laju infiltrasi di dalam 

tanah akan sangat menentukan jumlah air hujan yang diinfiltrasikan dan jumlah 

run-off yang dialirkan.  Usaha untuk merehabilitasi lahan perkebunan tebu PT 

GMP antara lain dengan memanfaatkan mulsa berbasis limbah tebu bagas, 

blotong dan abu (BBA) dan sistem pengolahan tanah konservasi.  Perbaikan itu 

dapat dilakukan dengan merubah sistem pengolahan tanahnya dan memberikan 

bahan organik ke dalam tanah.  Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan menggunakan sistem tanpa olah tanah (TOT) dengan pemberian bagas 

sebagai mulsa yang dihasilkan dari limbah produksi gula dari PT GMP.   

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh sistem pengolahan tanah dan 

pemberian mulsa bagas terhadap laju infiltrasi pada lahan pertanaman tebu 

(Saccharum officinarum L.) ratoon kedua. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Lahan pertanian tebu (Saccharum Officinarum L) di PT GMP sudah lebih dari 25 

tahun menerapkan sistem OTI. Tujuan pokok pengolahan tanah adalah untuk 

menyiapkan tempat tumbuh bagi bibit, menciptakan daerah perakaran yang baik, 

membenamkan sisa-sisa tanaman dan memberantas gulma (Arsyad, 2010).   

 

Kegiatan pengolahan tanah dilakukan secara mekanik seperti menggali, membalik, 

mengaduk dan menggemburkan tanah.  Pengolahan tanah dilakukan dengan 

bantuan alat pertanian.  Pengolahan tanah akan menyebabkan terjadinya perubahan 
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sifat-sifat tanah, tingkat perubahan yang terjadi ditentukan oleh jenis alat pengolah 

tanah yang digunakan.  Menurut Suripin (2004),  pengolahan tanah dapat 

memperbaiki daerah perakaran tanaman, kelembaban dan aerasi tanah, 

mempercepat infiltrasi serta mengendalikan tumbuhan pengganggu.  Setiap 

kegiatan pengolahan tanah akan menyebabkan terjadinya perubahan sifat-sifat 

tanah khususnya infiltrasi tanah.   

Penerapan sistem olah tanah yang dilakukan pada penelitian ini meliputi sistem 

olah tanah konservasi (OTK) dan olah tanah intensif (OTI).  Sistem OTK terdiri 

dari sistem tanpa olah tanah (TOT) dan olah tanah minimum (OTM). Pada 

penelitian ini adalah penerapan TOT, dilakukan pengendalian gulma 

menggunakan herbisida, kemudian gulma yang telah mati dibiarkan sebagai 

mulsa.  Pada sistem OTM, gulma dibabat dengan menggunakan alat mekanis, 

kemudian dikembalikan ke lahan pertanaman. (Utomo, 2006).  Sistem OTI, lahan 

dibajak minimal dua kali, lalu permukaan tanah diratakan (Utomo, 2006).  

Troeh dkk. (1980) mengemukakan bahwa pengolahan tanah minimum dengan 

menempatkan sisa tanaman dipermukaan tanah atau membenamkannya, dapat 

menurunkan aliran permukaan tanah melalui peningkatan permeabilitas dan laju 

infiltrasi.    

Hasil penelitian Manik dkk. (1996) menunjukkan bahwa OTI untuk jangka 

panjang dengan menggunakan alat berat (bajak) dapat menyebabkan pemadatan 

tanah yang tinggi, terutama pada lapisan tapak  bajak (kedalaman 30 cm), dan 

dapat menurunkan jumlah pori makro sehingga sangat peka terhadap erosi, 

terutama erosi percik.   
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OTI cenderung meningkatkan erosi yang dapat menyebabkan kehilangan bahan 

organik dan unsur hara yang ada di dalam tanah.   

Perbedaan penerapan sistem olah tanah dapat mempengaruhi sifat fisik tanah dan 

kecepatan air dalam memasuki tanah.  Salah satu sifat fisik tanah yang 

dipengaruhi adalah laju infiltrasi tanah. Infiltrasi adalah peristiwa masuknya air ke 

dalam tanah, yang umumnya melalui permukaan dan secara vertikal (Arsyad, 

2010).  Kemampuan tanah untuk meloloskan air dari permukaan ke bagian dalam 

merupakan sifat tanah yang sangat penting.  Jika laju air yang masuk ke dalam 

tanah lebih kecil daripada laju penambahan air, misalnya dari air hujan atau 

irigasi, maka akan terjadi genangan pada permukaan tanah dan atau aliran 

permukaan jika topografinya miring (Afandi, 2004).   

Bahan organik yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas tanah di PT 

GMP adalah limbah padat pabrik gula yang dihasilkan selama proses produksi di 

PT GMP tersebut.  Produksi limbah padat pabrik gula berupa BBA dengan 

perbandingan 5:3:1 berpotensi digunakan sebagai bahan organik yang dapat 

dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas tanah di PT GMP. 

Perbedaan penerapan sistem olah tanah dapat mempengaruhi sifat fisik tanah 

terutama laju infiltrasi.  Oleh karena itu, pengkajian terhadap perbedaan 

penerapan sistem olah tanah dan pemberian mulsa bagas terhadap infiltrasi di 

lahan pertanaman tebu (Saccharum officinarum L.) penting dilakukan. 

Hasil penelitian (Adhisaputra, 2012) menunjukkan bahwa pada tahun pertama 

perlakuan sistem olah tanah dan aplikasi mulsa bagas berpengaruh nyata terhadap 

infiltrasi tanah setelah perlakuan 1 tahun, terutama sifat fisik tanah.  Perbedaan 
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perlakuan sistem olah tanah dan aplikasi mulsa bagas akan menciptakan keadaan 

lingkungan yang berbeda untuk laju infiltrasi tanah. 

 

1.4 Hipotesis  

 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: 

1. Kapasitas dan kecepatan/laju infiltrasi pada sistem OTI lebih tinggi 

dibandingkan dengan sistem TOT  ratoon kedua pada pertanaman tebu 

(Saccharum officinarum L.) 

2. Kapasitas dan kecepatan/laju infiltrasi pada tanah yang diberi mulsa bagas 

lebih tinggi daripada tanpa mulsa bagas pada ratoon kedua 

3. Terdapat interaksi antara sistem olah tanah dan aplikasi mulsa bagas terhadap 

kapasitas infiltrasi pada ratoon kedua. 

 


