
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tanah dan Pengolahannya di PT GMP 

 

Untuk dapat tumbuh dengan baik tanaman tebu sangat dipengaruhi oleh 

kandungan hara yang cukup dan seimbang, serta memerlukan lingkungan fisik 

tanah yang cocok agar tanaman dapat berkembang dengan bebas.  Sifat fisik tanah 

juga sangat mempengaruhi sifat-sifat tanah yang lain dalam hubungannya dengan 

kemampuannya untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan kemampuan tanah 

untuk menyimpan air (Afandi, 2004). 

 

Pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah dengan tujuan 

menciptakan kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman.  Kegiatan 

pengolahan tanah meliputi pembukaan lahan baru dan pembajakan untuk kegiatan 

pertanian.  Selain mempengaruhi kesuburan fisik, kimia, memungkinkan 

pertumbuhan mikroba tanah dan memberikan kondisi tumbuh yang kondusif bagi 

akar serta aerasi dan drainase yang baik pada tanah, pengolahan tanah juga 

berpengaruh terhadap besarnya erosi (Arsyad, 2010). 
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Dalam pengolahan tanah, PT GMP berpegang pada konsep pokok pengelolaan 

tanah (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Konsep Pengelolaan Tanah di PT GMP 

No Fase Tujuan Penerapan 

1. Pemupukan 

berat hara 

utama, 

khususnya fosfat 

Mencukupi kebutuhan 

hara utama tanaman, 

memperbaiki status hara 

tanah khususnya fosfat 

Pemupukan Urea, 

KCL,dolomit (Ca, Mg), 

dan pemupukan berat 

TSP 

2. Peningkatan 

kemampuan 

tanah untuk 

mendukung 

ketersedian hara 

bagi tanaman 

tebu 

Meningkatkan efisiensi 

pemupukan, 

memanfaatkan secara 

maksimal hara yang ada 

Aplikasi dolomit 

sekaligus untuk 

menaikkan pH, 

pengembalian blotong, 

perbaikan drainase dan 

pembajakan sisa 

tanaman 

3. Perbaikan 

kondisi daerah 

perakaran 

(rhizosphere) 

Meningkatkan volume 

dan jangkauan perakaran 

agar tanaman lebih tegar, 

termasuk terhadap 

cekaman air 

Pengolahan subsoil, 

perbaikan drainase, 

pemecahan lapisan 

mampat dan aplikasi 

gypsum 

4.  Konservasi 

Tanah dan Air 

Mencegah aliran 

permukaan dan erosi, 

peningkatan 

produktivitas lahan agar 

berkelanjutan 

Budidaya sadar 

lingkungan, pelestarian 

sumber air dan aplikasi 

hara mikro 

Sumber : PT GMP (2010) 
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Teknik pengolahan tanah yang dilakukan di PT GMP dapat dilihat pada diagram 

alir berikut (Gambar 1). 

 

1. Olah Tanah I   

7 hari 

2. Olah Tanah II  

7 hari 

3. Ripper   

 

4. Bajak Singkal   

7 hari 

 

 

5. Harrow Final    

 

 

 

6. Ridger     

 

 

 

7. Tanam     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pengolahan Tanah di PT GMP  

Sumber : PT.  GMP (2010) 

 

 

Pembersihan sisa-sisa akar 

tebu lama yang masih ada 
 

Pembalikan tanah/bajak dalam pada lahan 
 

Meratakan bekas bajakan 
 

    Pembuatan alur tanah / guludan 
 

Penanaman tebu 
 

Pengolahan tanah pada lahan dengan 

cara pembongkaran lahan tebu lama 
 

Untuk memecah bongkahan-bongkahan 

seperti tunggul tebu 

Ratoon crop 

Plant crop 
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Alat-alat olah tanah yang ada di PT GMP adalah sebagai berikut: 

 

1. Traktor Kecil 

Pada pengolahan tanah, traktor kecil berfungsi sebagai implemen penarik yang 

digunakan untuk pemupukan dan traktor ini mempunyai kekuatan 86 HP 

2. Traktor Medium 

Traktor ini digunakan untuk pengolahan tanah dan mempunyai kekuatan 140 

HP.  Pemakaian traktor ini dapat mencapai kedalaman olah tanah sampai 35 

cm tergantung lebar piringan alat yang dipakai 

3. Traktor Besar 

Traktor ini digunakan untuk pengolahan tanah dan mempunyai kekuatan 290 

HP dapat dipakai menarik alat yang lebih besar dan berat daripada traktor.  

Traktor ini hanya efektif untuk olah tanah pada waktu cuaca kering 

4. Motor Grader 

Pada pengolahan tanah, motor grader berfungsi untuk perbaikan dan 

pembuatan jalan, pembuatan drainase dangkal, meratakan tanah/petak yang 

ringan-ringan dan membuat garis batas antara petak dengan jalan 

5. Excavator  

pada pengolahan tanah, excavator berfungsi untuk menggali/mengumpulkan 

tanah, membuat waduk dan meratakan tanah 
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2.2 Sistem Olah Tanah 

 

Pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah dengan tujuan 

menciptakan kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman.  Kegiatan 

pengolahan tanah meliputi pembukaan lahan baru dan pembajakan untuk kegiatan 

pertanian.  Selain mempengaruhi kesuburan fisik, kimia, memungkinkan 

pertumbuhan mikroba tanah dan memberikan kondisi tumbuh yang kondusif bagi 

akar serta aerasi dan drainase yang baik pada tanah, pengolahan tanah juga 

berpengaruh terhadap besar erosi (Arsyad, 2010).  

Salah satu upaya untuk mengurangi dampak buruk dari pengolahan tanah jangka 

panjang yaitu dengan penggunaan sistem olah tanah konservasi (OTK).  Sistem 

OTK terbagi menjadi dua yaitu sistem TOT dan sistem OTM.  Menurut (Utomo, 

2006) sistem OTK merupakan suatu sistem olah tanah yang berwawasan 

lingkungan, hal ini dibuktikan dari hasil percobaan jangka panjang pada tanah 

Ultisol di Lampung yang menunjukkan bahwa sistem OTK mampu memperbaiki 

kesuburan tanah lebih baik daripada sistem OTI.   

 

Pada sistem TOT tanah dibiarkan tidak terganggu kecuali alur kecil atau lubang 

tugalan untuk penempatan benih.  Sebelum tanam, gulma dikendalikan dengan 

herbisida ramah lingkungan, yaitu yang mudah terdekomposisi dan tidak 

menimbulkan kerusakan tanah dan sumber daya lingkungan lainnya.  Seperti 

sistem OTK lainnya, sisa tanaman musim sebelumnya dan gulma dapat digunakan 

sebagai mulsa untuk menutupi permukaan lahan (Utomo, 2006).  
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Sistem TOT merupakan bagian dari olah tanah konservasi (OTK) yang 

dikombinasikan dengan herbisida pada dosis yang tepat untuk mengendalikan 

gulma awal. Penerapan sistem TOT dengan herbisida bertujuan untuk menyiapkan 

lahan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik namun tetap 

memperhatikan keseimbangan ekologi lingkungan, terutama air dan tanah. Hal ini 

disebabkan sisa gulma yang mati sebelumnya dapat menjadi mulsa yang berfungsi 

menambah bahan organik dalam tanah, menekan pertumbuhan kembali gulma dan 

meningkatkan tersedianya air tanah serta mengurangi dampak buruk tetesan air 

hujan (Moenandir, 2004). 

Pengolahan tanah minimum adalah teknik konservasi tanah dimana gangguan 

mekanis terhadap tanah diupayakan sesedikit mungkin.  Dengan cara ini 

kerusakan struktur tanah dapat dihindari sehingga aliran permukaan  dan 

erosi  berkurang.  Teknik ini juga mengurangi biaya dan tenaga kerja untuk 

pengolahan tanah dan mengurangi biaya / tenaga kerja untuk penyiangan secara 

mekanik. Pengolahan tanah minimum cukup efektif dalam mengendalikan erosi, 

dan biasa dilakukan pada tanah-tanah yang berpasir dan rentan terhadap erosi.  

Pengolahan tanah minimum hanya dapat dilakukan pada tanah yang gembur.  

Tanah gembur dapat terbentuk sebagai hasil dari penggunaan mulsa secara terus 

menerus dan / atau pemberian pupuk hijau / pupuk kandang / kompos dari bahan 

organik yang lain secara terus menerus.  Penerapan teknik pengolahan tanah 

minimum selalu perlu disertai pemberian mulsa (Fithriadi, 1997).  

Hasil penelitian Yogasara (2011), menunjukkan bahwa pada sistem OTI, dengan 

pengolahan yang membolak-balikkan tanah hingga kedalaman 20 cm 
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mengakibatkan tanah memiliki struktur tanah yang lebih remah dari pada sistem 

Olah Tanah Konservasi (Olah Tanah Minimum dan Tanpa Olah Tanah).    

Menurut Utomo(2006), sistem OTK merupakan suatu sistem olah tanah yang 

berwawasan lingkungan, hal ini dibuktikan dari hasil percobaan jangka panjang 

pada tanah ultisol di Lampung yang menunjukkan bahwa sistem OTK mampu 

memperbaiki kesuburan tanah lebih baik daripada sistem olah tanah OTI.  

 

2.3 Infiltrasi  

 

 

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). 

 

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 atau aliran permukaan 

jika topografinya miring (Afandi, 2004).  
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Laju infiltrasi (infiltrasi rate) adalah banyaknya air per satuan waktu yang masuk 

melalui permukaan tanah, dinyatakan dalam mm jam
-1

 atau cm jam
-1

.  Pada saat 

tanah masih kering, laju infiltrasi cenderung tinggi.  Setelah tanah menjadi jenuh 

air, maka laju infiltrasi akan menurun dan menjadi konstan.  Kemampuan tanah 

untuk menyerap air infiltrasi pada suatu saat disebut kapasitas infiltrasi 

(infiltration capacity) tanah (Arsyad, 2010).  

          

Laju Infiltrasi   Pada Mulanya Kering 

     

Pada Mulanya Basah 

  Waktu 

Gambar 2. Laju Infiltrasi untuk tanah yang pada mulanya basah dan kering  

Sumber : Arsyad (2010). 

 

 

2.3.1 Pendugaan Infiltrasi 

 

 

Persamaan untuk menduga kapasitas infiltrasi sebagai fungsi waktu atau total 

banyaknya air yang terinfiltrasi ke dalam tanah, dapat dilakukan berdasarkan teori 

fisika aliran (persamaan konseptual) atau secara empiris dengan fungsi waktu 

(persamaan empirikal).  Simbol I yang digunakan berkaitan dengan persamaan 

pendugaan infiltrasi menunjukkan volume kumulatif air yang terinfiltrasi dalam 

waktu t per unit area permukaan tanah.  Sedangkan simbol i untuk kapasitas 

infiltrasi yaitu volume air yang masuk dalam unit luas permukaan persatuan 

waktu.  

 



16 

 

   
  

  
                                  ∫    

 

 

 

Kecepatan infiltrasi pada awal pengukuran umumnya cepat kemudian dengan 

bertambahnya waktu, kecepatan akan menurun dan akhirnya akan konstan.  Untuk 

kecepatan infiltrasi awal sangat dikontrol oleh kadar air tanah, tetapi setelah 

konstan kondisi sifat fisik tanah yang menentukan.  Selain kadar air, diduga 

pengaruh struktur tanah akibat penerapan sistem olah tanah juga berpengaruh 

(Yogasara, 2011). 

2.3.2 Model Persamaan Philip 

 

 

Studi matematika paling awal mengenai fenomena aliran vertikal air dalam tanah 

jenuh dan tak jenuh adalah persamaan Darcy, yang dirumuskan, 

     
  

  
  .................. (1) 

dimana q = aliran yang terjadi di permukaan tanah atau sama dengan laju 

infiltrasi, H = tekanan total hidrolik yang merupakan jumlah tekanan (Hp) dan 

gravitasi (Hg), dan K = Konduktivitas hidrolik. 

Jika tanah adalah tekanan tidak jenuh yang memiliki nilai negatif dan karenanya 

dapat dinyatakan sebagai daya hisap ‘Ψ’. Dengan demikian,  

   
   
  

    ...................(2) 

Dengan menggabungkan Persamaan (1) dan (2) dengan persamaan kontinuitas 

(        -      ), didapatkan persamaan aliran umum yaitu: 
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(
  

  
)   

 

  
( 

   

  
)  

  

  
 ................ (3) 

Dimana   = kadar air tanah, t = waktu. 

Untuk infiltrasi vertikal, persamaan (Philip, 1975 dalam Mbagwu, 1997), dari 

Persamaan (3) yaitu menggambarkan infiltrasi kumulatif (I) sebagai fungsi dari 

waktu (t), dengan formula sebagai berikut : 

I = St
1/2

 + (A2 + K0) t + A3t
3/2

 + A4t
2
 + ... + Ant

1/2
........... (4) 

Dengan membedakan Persamaan (4) sehubungan dengan t, seri untuk laju 

infiltrasi (i) dapat diperoleh, 

  

  
    

 

 
  -1/2

 + (A2 + K0) + 3/2A3t
1/2

 + 2A4t + ... + n/2Ant
n/2-1

 ..... (5) 

(Philip, 1975 dalam Mbagwu 1997) lebih lanjut menunjukkan bahwa bentuk dari 

Persamaan (4) dengan hanya dua parameter, cukup untuk semua tujuan praktis 

untuk menggambarkan ketergantungan waktu infiltrasi kumulatif, yaitu 

   
 

 
           ............ (6) 

Dan laju infiltrasi sebagai, 

  

  
    

 

 
          ...... (7) 

Keterangan :  

 

i  = Laju infiltrasi 

S = Sorpsivitas (mm jam 
-1/2

) 

t = Akumulasi waktu (menit) 

A = Transmisivitas (mm jam
-1

) (Philip, 1975 dalam Mbagwu, 1997). 
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2.3.3 Sorpsivitas 

 

Sorpsivitas adalah parameter tunggal yang dapat digunakan untuk mengukur air 

yang masuk ke dalam tanah pada waktu tertentu, memprediksi resapan air tanah 

dan erosi tanah, menentukan konduktivitas hidrolik jenuh serta memprediksi 

difusivitas air tanah (Aribisala, 2007). 

 

Sorpsivitas (S) adalah kemampuan tanah dalam menyerap air akibat gaya kapiler. 

Sorpsivitas tanah merupakan parameter fisik penting karena mempengaruhi 

infiltrasi, drainase dan gerakan air ke dalam tanah. Pengetahuan tentang 

kemampuan tanah dalam menyerap air akan merasionalisasikan dalam manajemen 

air (irigasi) (Angelaki dkk., 2004). 

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Infiltrasi Tanah 

 

2.3.4.1 Tekstur Tanah 

 

Tekstur adalah ukuran butir dan proporsi kelompok ukuran butir-butir primer 

bagian mineral tanah.  Butir-butir primer tanah terkelompok dalam liat (clay), 

debu (silt) dan pasir (sand).  Menurut sistem USDA (Soil Survey Staff, 1975), liat 

berukuran (diameter) < 0,002 mm, debu berdiameter 0,002 – 0,05 mm, dan pasir 

berdiameter 0,05 – 2 mm.  Tanah-tanah bertekstur kasar seperti pasir dan pasir 

berkerikil mempunyai kapasitas infiltrasi yang tinggi, dan jika tanah tersebut 

memiliki profil yang dalam, maka erosi dapat diabaikan.  Tanah bertekstur pasir 

halus juga mempunyai kapasitas infiltrasi cukup tinggi, akan tetapi jika terjadi 

aliran permukaan maka butir-butir halus akan mudah terangkut (Arsyad, 2010). 
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Tekstur tanah menunjukkan perbandingan butir-butir pasir, debu dan liat dalam 

tanah.  Kelas tekstur tanah dibagi dalam dua belas kelas yaitu: pasir, pasir 

berlempung, lempung berpasir, lempung, lempung berdebu, debu, lempung 

berliat, lempung liat berpasir, lempung liat berdebu, liat berpasir, liat berdebu dan 

liat (Hardjowigeno, 1993).  

2.3.4.2 Bulk Density Tanah (Kerapatan Isi) 

Kerapatan isi adalah suatu ukuran berat yang memperhitungkan seluruh volume 

tanah.  Kerapatan massa ditentukan oleh banyaknya pori, ataupun oleh butir-butir 

tanah padat.  Tanah yang bergumpal akan mempunyai berat persatuan volume 

(kerapatan massa) rendah (Buckman and Brady, 1982).  

Berat volume tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang paling sering 

ditentukan, karena keterkaitannya yang erat dengan kemudahan penetrasi akar di 

dalam tanah, drainase dan aerasi tanah, serta sifat fisik tanah lainnya.  Seperti sifat 

fisik tanah lainnya, berat volume mempunyai variabilitas spasial (ruang) dan 

temporal (waktu).  Nilai berat volume tanah bervariasi antara satu titik dengan 

titik yang lain disebabkan oleh variasi kandungan bahan organik, tekstur tanah, 

kedalaman perakaran, struktur tanah, jenis fauna, dan lain-lain.  Nilai berat 

volume tanah sangat dipengaruhi oleh pengelolaan yang dilakukan terhadap tanah.  

Nilai berat volume tanah terendah biasanya didapatkan di permukaan tanah 

sesudah pengolahan tanah (Balitbang Pertanian, 2006). 
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2.3.4.3 Ruang Pori Tanah 

Jumlah seluruh ruang pori yang ada di dalam massa tanah disebut ruang pori total.  

Pada tanah kering, seluruh ruang pori terisi oleh udara, sebaliknya pada tanah 

jenuh air seluruh ruang pori terisi oleh air, sedangkan pada tanah lembab, 

sebagian pori terisi udara dan sebagian lagi terisi oleh air dalam perbandingan 

tertentu (Balitbang Pertanian, 2006).  

Porositas adalah proporsi ruang pori total yang terdapat dalam satuan volume 

tanah yang dapat ditempati oleh udara dan air, sehingga merupakan indikator 

kondisi drainase dan aerasi tanah.  Tanah porous merupakan tanah yang cukup 

mempunyai ruang pori untuk pergerakan air dan udara keluar masuk tanah secara 

leluasa dan sebaliknya jika tanah tidak poros.  Kemampuan tanah menyimpan air 

tergantung dari porositas tanah (Hanafiah, 2005).  

2.3.4.4 Kadar Air Tanah 

Kadar air tanah dinyatakan sebagai perbandingan antara massa/berat air yang ada 

dalam contoh sebelum pengeringan.  Volume air yang ada pada satu unit volume 

dapat dijadikan ukuran kandungan air tanah.  Di dalam tanah, air berada pada 

ruang pori tanah, terikat pada padatan tanah (baik organik maupun anorganik), 

serta menjadi bagian (anasir) komponen mineral.  Air dapat ditahan matriks tanah 

akibat adhesi langsung molekul air ke permukaan tanah, ikatan osmotik pada 

lapisan ganda (double layer), serta ikatan kapiler dari pori tanah.  Oleh karena itu, 

istilah lengas tanah lebih tepat untuk menyatakan jumlah air yang diikat oleh 

tanah setelah dikeringkan dalam oven selama 24 jam pada suhu 105
0
 C (Afandi, 

2004).  
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Infiltrasi ke dalam tanah yang pada mulanya dalam keadaan tanah tidak jenuh, 

terjadi di bawah pengaruh sedotan matriks dan gaya gravitasi.  Jika infiltrasi terus 

terjadi, maka semakin banyak air infiltrasi yang masuk tanah dan dalam profil 

tanah yang basah, maka sedotan matriks akan semakin berkurang.  Berkurangnya 

sedotan matriks disebabkan oleh karena semakin jauhnya jarak antara bagian 

tanah yang kering dan basah.  Semakin tinggi kadar air, hingga keadaan jenuh air, 

laju infiltrasi menurun, sehingga mencapai minimum (Arsyad, 2010).  

2.3.4.5 Struktur Tanah 

Menurut Arsyad (2010), Struktur tanah adalah ikatan butir-butir primer ke dalam 

butir-butir sekunder atau agregat.  Susunan butir-butir primer dalam agregat 

menentukan tipe struktur tanah. Tanah-tanah berstruktur granuler lebih terbuka 

dan lebih sarang dan akan menyerap air lebih cepat daripada yang berstruktur 

dengan susunan butir-butir primer yang lebih rapat. 

2.3.4.6 Infiltrometer 

Infiltrometer adalah suatu tabung yang digunakan untuk mengukur laju infiltrasi 

tanah.  Alat infiltrometer yang biasanya digunakan adalah jenis infiltrometer 

ganda (double ring infiltrometer) yaitu satu silinder yang lebih kecil dan silinder 

lain yang lebih besar.  Silinder yang lebih besar digunakan sebagai penyangga 

yang bersifat menurunkan efek batas yang timbul oleh adanya silinder (Asdak, 

2002).  

Selain infiltrometer ganda, ada juga infiltrometer satu cincin (single ring 

infiltrometer).  Prinsip kerjanya pun hampir sama, namum ketika pembenaman 
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infiltrometer satu cincin ke dalam tanah, tanah disekeliling tabung luar 

infiltrometer digali sehingga membentuk bendungan kecil dan diberi air.  Hal 

tersebut berfungsi untuk mengontrol dan menjenuhkan tanah diluar tabung 

infiltrometer.  Tetapi apabila tabung infiltrometer standar tidak ada, maka dapat 

menggunakan pipa besi atau paralon berdiameter 8 inchi (Afandi, 2004). 

2.4 Tanaman Tebu 

 

Tebu (Sacharum officinarum L.) termasuk ke dalam golongan rumput-rumputan 

(graminea) yang batangnya memiliki kandungan sukrosa yang tinggi sehinga 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan gula.  Batang tebu banyak 

mengandung gula, kandungan gula pada batang tebu optimal terjadi setelah fase 

vegetatif . Kandungan gula pada batang dapat berubah-ubah tergantung dari ukuran 

batang, lambatnya pembentukan buku, dan pemberian air yang berlebihan 

menyebabkan rendahnya kandungan gula dalam batang (Fauconnier, 1993). 

 

Seperti tanaman lain, tebu juga memerlukan syarat-syarat tertentu untuk 

pertumbuhannya, salah satunya iklim.  Iklim terdiri dari berbagai faktor seperti 

curah hujan, sinar matahari, suhu, angin dan kelembaban.  Suhu yang baik untuk 

pertumbuhan tebu adalah 20
0
-30

0
C.  Pertumbuhan tebu normal membutuhkan 

masa vegetatif selama 6-7 bulan.  Dalam masa itu jumlah air yang diperlukan 

untuk evapotranspirasi adalah 3-5 mm air per hari, berarti jumlah hujan bulanan 

selama masa pertumbuhan tebu minimal 100 mm.  Setelah fase pertumbuhan 

vegetatif, tebu memerlukan 2-4 bulan kering untuk proses pemasakan tebu, curah 

hujan di atas evapotranspirasi menyebabkan kemasakan tebu terlambat dan kadar 

gula rendah (kuntohartono, 1982 dalam Sartono, 1995). 
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2.5 Bahan Organik Berbasis Tebu 

 

Bahan organik adalah kumpulan beragam senyawa-senyawa organik komplek 

yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus hasil 

humifikasi maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi dan termasuk 

mikrobia heterotropik dan ototropik yang terlibat didalamnya (Madjid, 2007).  

Penambahan bahan organik ke dalam tanah berperan penting dalam upaya 

peningkatan kesuburan tanah karena bahan organik dapat mempengaruhi 

ketersedian N-total, P tersedia dan asam humik yang berpengaruh pada KTK serta 

dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme dalam tanah (Adhisaputra, 2012).  

Salah satu bahan organik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi 

tanaman tebu yaitu limbah padat pabrik gula berupa bagas, blotong dan abu yang 

berasal dari proses produksi di pabrik gula.  

 

Produk utama yang dihasilkan dari kegiatan budidaya tebu adalah batang tebu 

yang dapat diproses menjadi 6-9% gula dan 91-94% limbah.  Limbah yang 

dihasilkan pabrik gula selama proses produksi antara lain: limbah gas, limbah cair 

dan limbah padat.  Limbah padat yang dihasilkan antara lain: ampas tebu (bagas) 

yang merupakan hasil dari proses ekstraksi cairan tebu pada batang tebu.  Blotong 

(filter cake) yang merupakan hasil samping proses penjernihan nira gula, dan abu 

ketel (ash) yang merupakan sisa pembakaran atau kerak ketel pabrik gula (Slamet, 

2007). 

 

Bagas merupakan limbah pertama yang dihasilkan dari proses pengolahan industri 

gula tebu, volumenya mencapai 30-34% dari tebu giling (Adhisaputra, 2012).  

Serat bagas tidak dapat larut dalam air dan sebagian besar terdiri dari selulosa, 
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pentosan, dan lignin.  Bagas tidak dapat langsung dipalikasikan ke lahan 

pertanaman karena nisbah C/N bagas yang tinggi >30.  Apabila diaplikasikan 

langsung maka akan terjadi proses imobilisasi unsur hara dalam tanah (Hairiah, 

dkk, 2003). 

 

Blotong merupakan hasil tapisan mud yang telah diambil filtratnya.  Blotong 

berupa cake yang masih mengandung gula antara 0,5-3%, rata-ratanya 1-2% 

mengandung air antara 70-80%, dengan berat total antara 3-5% berat tebu yang 

digiling.  Filter cake masih banyak mengandung mineral dan zat-zat lain yang 

diperlukan tumbuhan.  Blotong mempunyai sifat padat dan berwarna hitam.  Di 

pabrik gula, blotong yang sebagian besar tersusun dari bahan organik, memiliki 

jumlah yang cukup banyak.  Blotong dapat langsung diaplikasikan karena nisbah 

C/N ratio <20 (Sugiarto, 2000). 

 

 


