
 

 

 

 I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

Tebu (Sacchrumofficinarum L.) merupakan tanaman perkebunan yang penting karena 

sebagai bahan baku produksi gula.  Produksi gula harus selalu ditingkatkan seiring 

dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan gula.  Beberapa upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan produksi gula antara lain dengan pengelolaan tanah 

yang tepat, melalui sistem olah tanah dan pemupukan yang sesuai, dan tindakan 

rehabilitasi tanah seperti peggunaan mulsa pada lahan pertanaman tebu. 

 

PT. GunungMadu Plantations merupakan salah satu perkebunan dan pabrik gula di 

Lampung yang mengelola tanah ultisol sebagai lahan untuk pertanaman tebu. Dalam 

penyiapan lahan, PT. Gunung Madu Plantations menerapkan olah tanah intensif yang 

telah dilakukan selama lebih dari 25 tahun (PT. GMP, 2009).  Pengolahan tanah 

secara terus – menerus ini ternyata menimbulkan dampak negatif yang menyebabkan 

penurunan kualitas tanah.  Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain pemampatan 

atau pemadatan pada tanah, berkurangnya ketersediaan air tanah, semakin kurang 

berkembangnya sistem perakaran tanaman, penurunan kandungan bahan organik, 

kerusakan struktur dan agregat tanah.  Selain itu, pengolahan tanah secara intensif 
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juga dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah, mempercepat terjadinya erosi 

tanah, dan penurunan kadar bahan organic tanah yang berpengaruh juga terhadap 

keberadaan biota tanah, termasuk cacing tanah.  Keberadaan cacingtanah juga 

merupakan salah satu indicator untuk menentukan tingkat kesuburan tanah di suatu 

lahan. 

 

Menurut Ansyori (2004), cacing tanah merupakan komponen utama biomassa 

makrofauna di dalam tanah. Cacing tanah hidup kontak langsung dengan tanah dan 

memiliki kontribusi penting terhadap proses siklus unsur hara di dalam lapisan tanah, 

tempat akar tanaman terkonsentrasi. Selain itu lubang yang dibuat cacing tanah sering 

merupakan proporsi utama ruang pori makro di dalam tanah, sehingga cacing tanah 

dapat secara nyata mempengaruhi kondisi tanah yang berhubungan dengan hasil 

tanaman.  

 

Pada lahan yang diolah secara berlebihan akan menyebabkan tanah mengalami 

pemadatan dan menjadi rawan terhadap erosi dan dapat menyebabkan hilangnya 

bahan organik.  Pengolahan tanah dapat merusak agresi tanah dan meningkatkan 

degradasi bahan organik (Rovira dan Greacen, 1957, dalam Busyra, 1995).  Oleh 

karena itu sangat diperlukan tindakan perbaikan atau rehabilitasi tanah untuk 

memperbaiki serta mempertahankan kesuburan tanah.  Upaya tersebut antara lain 

dapat dilakukan dengan cara : (1) penggunaan mulsa sisa tanaman, (2) penggunaan 

bahan organik, dan (3) olah tanah konservasi (Nursyamsi, 2004). 

 

Salah satu usaha untuk memperbaiki kualitas tanah adalah dengan pemberian mulsa.  

Di PT GMP, terdapat sisa produksi tanaman tebu yaitu limbah padat berupa ampas 
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tebu (bagasse), limbah padat lain adalah endapannira yang disebut blotong (filter 

cake) dan abu. Blotong, abu, dan bagasse dimanfaatkan sebagai bahan yang juga 

diberikan kedalam tanah(Tiara, 2010). 

 

Kombinasi sistem tanpa olah tanah dan pemberian mulsa diharapkan dapat 

memperbaiki kualitas tanah yang dapat diindikasikan dengan keberadaan cacing 

tanah.  Pada tahun pertama dan ratoon 1, populasi dan biomassa cacing tanah belum 

dipengaruhi oleh tanah dan pemberian bagas.  Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah pemberian mulsa bagas dan sistem tanpa olah 

tanah akan memperbaiki kualitas tanah setelah tiga tahun diberi perlakuan tersebut. 

 

1.2   TujuanPenelitian 

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

aplikasi mulsa bagas (BBA) padalahanpertanamantebu(Saccharumofficinarum L.) 

terhadap populasidanbiomassacacing tanah di PT GunungMadu Plantations, Lampung 

Tengah pada ratoon 2. 

 

1.3  KerangkaPemikiran 

Pengolahan tanah yang baik dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat 

mengembalikan kesuburan tanah.  Pengolahan tanah yang dilakukan secara intensif 

dapat menghilangkan fungsi dari kesuburan tanah itu sendiri. 
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Umar (2004) mengungkapkan bahwa beberapa dampak dari pengelolaan tanah 

intensif jangka panjang dapat mengurangi kandungan bahan organic tanah, infiltrasi, 

meningkatkan erosi, memadatkan tanah, dan mengurangi biota tanah. 

 

Penerapan olah tanah konservasi (OTK) yaitu dengan sistem tanpa olah tanah (TOT) 

dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah.  Makalew (2001) menyatakan 

TOT cenderung memiliki lebih banyak efek positif terhadap keanekaragaman 

beberapa biota tanah dibandingkan dengan pengolahan tanah. Utomo (2006), 

menambahkan bahwa penggunaan olah tanah konservasi jangka panjang ternyata 

dapat meningkatkan jumlah dan keanekaragaman biota, hal ini ditunjukkan dengan 

jumlah bakteri, mesofauna dan cacing tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan sistem olah tanah intensif (OTI). 

 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa OTI dapat mengubah kelimpahan dan 

keanekaragaman populasi cacing tanah. Penelitian lain menunjukkan bahwa 

berkurangnya populasi cacing tanah sering ditemukan pada pengolahan tanah intensif 

karena adanya perubahan lingkungan tanah yang tidak diinginkan sebagai dampak 

pengolahan tanah yang berlebihan (Chan, 2001). 

 

Menurut Ansyori (2004), TOT cenderung memiliki biomassa cacing tanah yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan OTI pada permukaan tanah. Pemberian mulsa serasah 

segar atau kering dapat memberikan kelembaban tanah yang cukup, sehingga dapat 

meningkatkan biomassa cacing tanah. Pencampuran bahan tanaman seperti residu 

tanaman atau cover crop dengan tidak terlalu dalam ke dalam tanah dapat mengubah 

aktivitas dan biomassa cacing tanah khususnya spesies endogeis. Hal tersebut 
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disebabkan pemberian residu tanaman pada permukaan tanah dan tidak mengolah 

tanah dapat mencegah cacing tanah dari kekeringan dan predasi selama periode 

kering, sehingga lahan TOT selalu menunjukkan biomassa cacing tanah lebih tinggi 

daripada OTI (Hubbard, Jordan, dan Syecker 1999 dalam Ansyori 2004). 

 

Pengaruh persiapan lahan menunjukkan bahwa TOT cenderung memiliki lebih 

banyak efek positif terhadap keanekaragaman beberapa biota tanah dibanding dengan 

pengolahan tanah (Makalew,2001), hal ini sejalan dengan penelitian Brown dkk. 

(2002), yang  menyimpulkan bahwa populasi cacing tanah  TOT  5 kali lebih tinggi 

dibandingkan pada OTI.  

 

Salah satu cara lain untuk memperbaiki sifat – sifat tanah dan memperbaiki kesuburan 

tanah yaitu pemberian mulsa.  Pada PT. GMP terdapat sisa produksi tanaman tebu 

berupa limbah padat yaitu ampas tebu atau bagas yang berpotensi besar sebagai 

sumber bahan organik yang berguna untuk kesuburan tanah. Bagas mulai 

dimanfaatkan dan dijadikan sebagai mulsa dan diaplikasikan ke pertanaman tebu.  

 

Perubahan system olah tanah menjadi tanpa olah tanah dan ditambah dengan 

pengaplikasian limbah padat pabrik gula berupa bagas, blotong, dan abu (BBA) di 

lahan pertanaman tebu diharapkan dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi 

tanah yang selanjutnya dapat meningkatkan produksi gula. Kegiatan ini diharapkan 

juga dapat meningkatkan jumlah dan biomassa cacing tanah yang dapat dijadikan 

indikator kesuburan tanah. 
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1.4  Hipotesis 

 
Dari kerangka pemikiran tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

1. Populasi dan biomassa cacing tanah lebih tinggi pada lahan dengan sistem tanpa 

olah tanah (TOT) dari pada olah tanah intensif (OTI). 

2. Populasi dan biomassa cacing tanah lebih tinggi pada lahan yang diaplikasikan 

mulsa bagas. 

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

populasi dan biomassa cacing tanah. 

 


