
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Di Indonesia, jagung merupakan komoditas tanaman pangan yang sangat penting

selain padi, namun tingkat produksinya belum optimal.  Potensi produksi jagung

hibrida adalah 10-13 ton per hektar, namun rata-rata dalam lima tahun terakhir

produksi jagung di Lampung hanya mencapai 5,08 ton per hektar (BPS, 2014).

Salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya produksi jagung di Lampung

adalah jenis tanahnya yaitu tanah Ultisol. Ultisol berasal dari kata Ultimate, yang

berarti lanjut. Tanah ini tergolong tanah yang mengalami pelapukan lanjut

sehingga tergolong tanah tua. Menurut Subagyo dkk. (1986), tanah Ultisol

mempunyai sebaran yang sangat luas, meliputi hampir 25% dari total daratan

Indonesia. Tanah Ultisol dicirikan oleh penampang tanah yang dalam, kenaikan

fraksi liat seiring dengan kedalaman tanah. Kesuburan alami tanah Ultisol

umumnya terdapat pada horizon A yang tipis dengan kandungan bahan organik

yang rendah. Unsur hara makro seperti fosfor dan kalium yang sering kahat,

reaksi tanah masam hingga sangat masam, serta kejenuhan aluminium yang tinggi

merupakan sifat-sifat tanah Ultisol yang sering menghambat pertumbuhan

tanaman.
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Untuk mengatasi permasalahan tanah Ultisol di atas, pupuk dapat digunakan

sebagai upaya meningkatkan kesuburan tanah Ultisol. Pupuk dalam arti luas,

termasuk semua bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menyediakan

unsur-unsur essensial bagi pertumbuhan tanaman (Sutanto, 2002). Luas areal

pertanian di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah dan menyebabkan

kebutuhan pupuk meningkat. Di samping itu  permintaan pupuk kimia dalam

negeri dari tahun ke tahun terus meningkat, diperkirakan beberapa tahun

mendatang Indonesia terpaksa makin banyak mengimpor pupuk kimia.

Selain itu, penggunaan pupuk kimia (anorganik) yang secara terus menerus akan

menimbulkan dampak negatif. Kekurangan yang dimiliki pupuk anorganik

(Sutanto, 2002) antara lain pada umumnya hanya mengandung unsur hara

tertentu, merusak keseimbangan organisme karena tanah lebih subur dan

produktif, kemampuan menahan air menjadi lebih rendah, pertumbuhan tanaman

terlalu cepat maka tanaman menjadi lemah sehingga sangat mudah terserang hama

dan penyakit.

Dampak negatif penggunaan pupuk anorganik dan sarana pertanian modern

lainnya terhadap lingkungan pada sebagian kecil petani telah membuat mereka

beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik. Pertanian jenis ini

mengandalkan kebutuhan hara melalui pupuk organik dan masukan-masukan

alami lainnya.

Nugroho dkk. (2011) telah mengembangkan pupuk organik yaitu pupuk

organonitrofos dengan bahan baku kotoran sapi segar dan batuan fosfat yang

diperkaya dengan mikroba penambat nitrogen dan pelarut fosfat.  Namun
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pengembangan – pengembangan telah dilakukan karena rendahnya P pada batuan

fosfat sebagai bahan baku maka pupuk organik yang dipergunakan untuk

penelitian ini adalah formulasi modifikasi yang terbuat dari kotoran sapi, kotoran

ayam, limbah padat dari industri MSG (Monosodium Glutamate) serta dengan

pengkayaan mikroba.

Selain itu salah satu bahan pembenah tanah yang dapat digunakan untuk

memperbaiki sifat tanah Ultisol adalah biochar (Lehmann dan Joseph, 2009).

Biochar merupakan arang hayati dari sebuah pembakaran tidak sempurna

sehingga menyisakan unsur hara yang menyuburkan lahan.  Jika pembakaran

berlangsung sempurna, biochar berubah menjadi abu dan melepaskan karbon

(Gani, 2010) yang nilainya lebih rendah ditinjau dari pertimbangan masalah

lingkungan.

Efektivitas biochar dalam meningkatkan kualitas tanah sangat tergantung

pada sifat kimia dan fisik biochar yang ditentukan oleh jenis bahan baku

(kayu lunak, kayu keras, sekam padi, dan lain-lain) dan metode karbonisasi

(tipe alat pembakaran, temperatur), dan bentuk biochar (padat, serbuk,

karbon aktif) (Ogawa, 2006). Perbedaan bentuk biochar akan berpengaruh

terhadap kualitas pembenah tanah dan kemampuannya dalam memperbaiki

kualitas tanah (Glaser dkk.., 2002), khususnya dalam : (1) ketersediaan

hara, (2) retensi hara, dan (3) retensi air.

Pemberian pupuk organik ke dalam tanah akan menyebabkan aktivitas dan

populasi mikroorganisme dalam tanah meningkat, terutama yang berkaitan dengan

aktifitas dekomposisi dan mineralisasi bahan organik. Beberapa mikroorganisme
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yang berperan dalam dekomposisi bahan organik adalah fungi, bakteri dan

aktinomisetes (Atmojo, 2003). Mikroba tanah sangat berperan untuk

memperbaiki kesuburan tanah secara biologi. Respirasi tanah adalah pencerminan

aktivitas mikroorganisme tanah.

Pengukuran repirasi tanah merupakan cara yang pertama kali digunakan untuk

menentukan tingkat aktivitas mikroorganisme tanah (Hanafiah, 2005). Basuki

(1994) melaporkan bahwa respirasi tanah merupakan aktivitas mikroorganisme

tanah atau 02 yang dibutuhkan oleh mikroorganisme.  Menurut Sakdiah (2009)

untuk menentukan aktivitas mikroorganisme tanah di sekitar perakaran dapat

dilakukan dengan menggunakan respirasi tanah.

Pemakaian pupuk organonitrofos dan kombinasinya dengan pupuk kimia serta

dengan penambahan biochar diharapkan dapat memperbaiki kesuburan tanah

ultisol baik secara fisik, kimia maupun biologi.  Pada penelitian ini diamati

pengaruhnya terhadap respirasi tanah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penelitian ini dilakukan

untuk menjawab rumusan masalah berikut ini :

1. Apakah kombinasi pupuk organonitrofos dan pupuk kimia dapat meningkatkan

respirasi tanah ?

2. Apakah penambahan biochar dapat meningkatkan respirasi tanah ?

3. Apakah terdapat interaksi antara kombinasi pupuk organonitrofos dan pupuk

kimia dengan penambahan biochar ?
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1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan

penelitian ini sebagai berikut ini :

1. Mengetahui pengaruh kombinasi pupuk organonitrofos dan pupuk kimia

terhadap respirasi tanah.

2. Mengetahui pengaruh penambahan biochar terhadap respirasi tanah.

3. Mengetahui interaksi antara kombinasi pupuk organonitrofos dan pupuk kimia

dengan penambahan biochar terhadap respirasi tanah.

1.3 Kerangka Pemikiran

Tanah yang subur mengandung cukup bahan organik (Salam, 2012).  Tanah

tersusun oleh padatan, air dan udara. Bahan padatan ini meliputi bahan mineral

berukuran pasir, debu,dan liat, serta bahan organik. Bahan organik tanah biasanya

menyusun sekitar 5% bobot tanah, meskipun hanya sedikit tetapi memegang

perang penting dalam menentukan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimiawi

maupun secara biologis tanah, Sebagai komponen tanah yang berfungsi media

tumbuh, maka bahan organik juga berpengaruh secara langsung terhadap

perkembangan dan pertumbuhan tanaman dan mikroba tanah, yaitu sebagai

energi, hormon, vitamin dan senyawa perangsang tumbuh lainya (Prasetyo dan

Suriadikarta, 2006).
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Sesuai dengan implikasi  dari konsep hukum minimum Liebig bahwa aras

produksi tanaman tidak dapat ditingkatkan apabila salah satu faktor tumbuh

menjadi pembatas (Sutanto, 2002). Maka, perlu adanya kombinasi antara pupuk

organik dan pupuk anorganik, agar terjadi kesinambungan yang saling melengkapi

dan dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia dari tanah tersebut. Hasil penelitian

Silviana (2009)  menyatakan bahwa kombinasi pupuk kompos dan NPK dengan

perbandingan 1:1 meningkatkan laju pertumbuhan berat harian dan pertumbuhan

panjang relatif pada tanaman rumput laut (Gracilaria verrucosa).

Nugroho dkk. (2011) telah mengembangkan pupuk organik yaitu pupuk

organonitrofos dengan bahan baku kotoran sapi segar dan batuan fosfat yang

diperkaya dengan mikroba penambat nitrogen dan pelarut fosfat.  Namun

pengembangan – pengembangan telah dilakukan karena rendahnya P pada batuan

fosfat sebagai bahan baku maka pupuk organik yang dipergunakan untuk

penelitian ini adalah formulasi modifikasi yang terbuat dari kotoran sapi, kotoran

ayam, limbah padat dari industri MSG (Monosodium Glutamate) serta dengan

pengkayaan mikroba. Dengan dikembangkannya pupuk tersebut dapat menjadi

alternatif pupuk organik yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia serta biologi

tanah ultisol.

Hasil-hasil penelitian terkait dengan pengaruh pemberian pupuk organonitrofos

dan pupuk kimia terhadap berbagai jenis tanaman telah dilakukan.  Penelitian

Christine (2013) menunjukkan bahwa aplikasi pupuk organonitrofos 5.000 kg ha-1

meningkatkan tinggi tanaman, jumlah cabang, bobot basah buah, dan jumlah buah

tanaman cabai. Sedangkan perlakuan kombinasi dosis 400 kg Urea ha-1, 100 kg
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SP36 ha-1, 100 kg KCl ha-1, 2.000 kg organonitrofos ha-1menunjukan bobot

berangkasan tertinggi namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan pupuk

organonitrofos tunggal maupun pupuk kimia tunggal.

Selain itu dalam penelitian Deviana (2013), hasil uji ekonomis yang dilakukan

pada dosis 150 kg Urea ha-1 50 kg SP-36 ha-1 + 100 kg KCl ha-1 + 1.000 kg

Organonitrofos ha-1 dinilai paling menguntungkan dibandingkan perlakuan lainya.

Nilai ratio yang diperoleh dengan menggunakan pupuk subsidi sebesar 7,64,

sedangkan pada perhitungan pupk non-subsidi (eceran) didapatkan nilai ratio 4,49

dan 6,13 untuk nilai ratio pupuk-subsidi (paling besar).

Sedangkan Maulidia (2013) menunjukan bahwa hasil analisis keefektifan pupuk

terhadap produksi ubikayu pada perlakuan dengan dosis 100 kg Urea ha-1 100 kg

SP-36 ha-1 + 100 kg KCl ha-1 + 1.000 kg Organonitrofos ha-1 menghasilkan

efektivitas sebesar 301%. RAE ( Relative Agronomic Effectiveness (RAE)

perlakuan tersebut lebih besar 201% dibandingkan dengan penggunaan pupuk

kimia standar. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan tersebut lebih efisien

dibandingkan perlakuan pupuk kimia standar.

Selain itu, biochar juga memberikan opsi untuk pengelolaan tanah terutama

sebagai pemasok karbon dan perekonstruksi fisika tanah (Liang dkk., 2008).

Biochar juga menahan P, yang tidak bisa diretensi oleh bahan organik tanah biasa

dan biochar dapat berpengaruh positif pembenah organik terhadap perbaikan

ketersedian hara tanah yang diperlukan tanaman berupa N, P, K, Ca dan Mg

(Lehmann, 2007).
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Sutedjo dkk. (1991) melaporkan bahwa pemberian bahan organik ke dalam tanah

ultisol akan memperbaiki keadaan biologi tanah sehingga dapat meningkatkan

pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Hal ini dilihat dalam penelitian

Nurida dkk. (2012), aktivitas mikroorganisme (respirasi tanah) terlihat mulai

meningkat dengan diberi formula pembenah tanah biochar khususnya jika diberi

2,5 t ha-1 atau 7,5 t ha-1. Pemberian 5 t ha-1 meningkatkan respirasi tanah namun

tidak berbeda nyata dengan tanpa pemberian formula pembenah tanah biochar.

Kemungkinan peningkatan aktivitas mikroorganisme (respirasi tanah) tersebut

terkait dengan perbaikan lingkungan mikro habitat mikroorganisme seperti pH

dan porositas.

Hasil percobaan Antonius and Agustiyani (2011) menunjukkan bahwa aktivitas

respirasi tanah tertinggi didapatkan pada kombinasi perlakuan pupuk kimia

(anorganik) 140 kg Urea ha-1 200 kg TSP ha-1 + 130 kg KCl ha-1 dan pupuk

organik hayati 40 ltr ha-1 , diikuti oleh perlakuan pupuk organik hayati sedangkan

aktivitas respirasi tanah pada perlakuan pupuk kimia (anorganik) sedikit lebih

rendah dibanding kontrol. Rendahnya aktivitas respirasi tanah ini mencerminkan

bahwa tiadanya penambahan pupuk organik menyebabkan kurang baiknya

struktur tanah atau terjadinya kompaksi, yang kemungkinan disebabkan oleh

penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus.

Dari hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik dan

kombinasinya dengan pupuk anorganik dapat  meningkatkan kesuburan tanah dan

menggantikan peran dari pupuk anorganik sehingga dapat mengurangi

penggunaan pupuk anorganik. Maka, dengan adanya kombinasi pupuk
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organonitrofos dan pupuk kimia serta penambahan biochar ini diharapkan dapat

memperbaiki faktor pembatas pertumbuhan tanaman, melengkapi kebutuhan hara

yang dapat dilihat dari tingkat repirasi tanah.

1.4 Hipotesis

Adapun hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Respirasi tanah pada perlakuan kombinasi pupuk organonitrofos dan pupuk

kimia lebih tinggi dibandingkan kontrol atau perlakuan tunggal pupuk.

2. Respirasi tanah pada perlakuan biochar lebih tinggi dibandingkan tanpa

biochar.

3. Terdapat interaksi antara kombinasi pupuk organonitrofos dan pupuk kimia

dengan penambahan biochar terhadap respirasi tanah.


