
 

 

 
 
 
 
 
 

ABSTRAK 
 

PENGARUH SISTEM OLAH TANAH DAN APLIKASI MULSA BAGAS 
TERHADAP POPULASI DAN BIOMASSA CACING TANAH PADA 
PERTANAMAN TEBU (Saccharum officinarum L.) RATOON KE-2 

 

Oleh 

ALEXANDER M.P. SIBUEA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh sistem olah tanah (TOT) dan 

aplikasi mulsa bagas (BBA) pada lahan pertanaman tebu (Saccharum officinarum L.) 

terhadap populasi dan biomassa cacing tanah di PT Gunung Madu Plantations, 

Lampung Tengah pada ratoon 2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - 

Juni 2013.  

 

Percobaan dilakukan di lahan pertanaman tebu PT Gunung Madu Plantations dengan 

perlakuan sistem olah tanah dan aplikasi limbah pabrik gula jangka panjang dari 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Analisis cacing tanah dilakukan di 

Laboratorium Biologi Ilmu Tanah dan analisis contoh tanah dilakukan di 
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Laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Unversitas Lampung. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dan disusun secara 

split plot dengan 5 ulangan. Sebagai petak utama adalah perlakuan sistem olah tanah 

(T) yaitu  T0 = olah tanah intensif, T1 = tanpa olah tanah, dan anak petak dalam 

penelitian ini adalah penggunaan limbah pabrik gula yaitu : M0= tanpa mulsa ; M1= 

mulsa 80 ton ha-1 bagas (C/N  ratio 86). Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik 

ragam yang sebelumnya telah diuji homogenitas ragamnya dengan Uji Bartlett dan 

aditivitasnya dengan Uji Tukey.  Rata-rata nilai tengah diuji dengan uji BNT pada 

taraf 1% dan 5%.  Untuk mengetahui hubungan antara populasi dan biomassa cacing 

tanah dengan C-organik, pH, kadar air tanah, dan suhu tanah dilakukan uji korelasi.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Sistem olah tanah tidak berpengaruh 

terhadap populasi dan biomassa cacing tanah pada pertanaman tebu; (2) 

pengaplikasian mulsa bagas meningkatkan populasi dan biomassa cacing tanah pada 

pertanaman tebu; (3) terdapat 2 famili cacing tanah yang didapat dari hasil 

identifikasi, yaitu famili Megascolecidae dan famili Glossoscolecidae; (4) tidak 

terdapat interkasi antara sistem olah tanah dan aplikasi mulsa bagas terhadap populasi 

dan biomassa cacing tanah. 
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