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menggunakan sistem olah tanah minimum (OTM), dan tanpa olah tanah (TOT). 

Kedua sistem ini disebut dengan olah tanah konservasi (OTK) (Kirana, 2010). 

Untuk mengatasi kerusakan karena pengolahan tanah, akhir-akhir ini 

diperkenalkan sistem olah tanah konservasi yang diikuti oleh pemberian mulsa 

yang diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian.   

Agus dan Widianto (2004) menyatakan  bahwa olah tanah konservasi adalah suatu 

sistem pengolahan tanah dengan tetap mempertahankan setidaknya 30% sisa 

tanaman menutup permukaan tanah.  Keuntungan dari penggunaan sistem olah 

tanah ini adalah menghemat tenaga kerja dan biaya serta dapat memperbaiki 

struktur tanah melalui peningkatan pori makro.  Proses ini terjadi karena dengan 

tanpa olah tanah, fauna (hewan) tanah seperti cacing menjadi lebih aktif. 

Walaupun di satu sisi OTK bisa mengurangi kerusakan fisik tanah, namun 

penggunaan herbisida memacu kerusakan kimia dan biologis tanah disamping 

membutuhkan biaya untuk membeli herbisida dan dana untuk investasi 

membeli/menyewa alat tanam dan traktor.  

 

Peningkatan produsi dengan OTK dimungkinkan karena pemanfaatan jerami atau 

seresah sisa tanaman yang mati oleh herbisida, mati dan hancur hingga 

mensupport hara tanah. selain itu serasah ini juga berfungsi menghambat 

terjadinya erosi tanah, penguapan air tanah, dan mengurangi kerusakan tanah 

akibat tetesan hujan.  Faktor-faktor inilah yang menyebabkan sistem ini disebut 

pertanian konservasi, karena mengkonservasi atau memperbaiki kualitas tanah 

(IKASA , 2011). 

 

http://www.facebook.com/pages/IKASA-Ikatan-Alumni-STPP-Aceh/142956962386939
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2.2 Mulsa dan Hasil Samping Produksi Gula 

 

Mulsa dapat didefinisikan sebagai setiap bahan yang dihamparkan untuk menutup 

sebagian atau seluruh permukaan tanah dan mempengaruhi lingkungan mikro 

tanah yang ditutupi tersebut (Waggoner et al., 1960 dalam Fahrurrozi, 2009). 

Bahan-bahan dari mulsa dapat berupa sisa-sisa tanaman atau bagian tanaman yang 

lalu dikelompokkan sebagai mulsa organik, dan bahan-bahan sintetis berupa 

plastik yang lalu dikelompokkan sebagai mulsa non-organik. 

 

Usaha perkebunan tebu dan pabrik gula PT. GMP merupakan kegiatan yang 

ramah lingkungan.  Limbah dari kebun maupun pabrik dimanfaatkan kembali dan 

ternyata memberikan keuntungan yang sangat besar. Limbah pertanian berupa 

sisa-sisa tanaman (pucuk tebu dan daun) dikembalikan ke tanah sebagai mulsa, 

sehingga menambah kesuburan tanah.  Sementara limbah padat dan limbah cair 

dari pabrik, tetapi juga dikelola lagi sehingga bermanfaat, bahkan secara 

ekonomis sangat menguntungkan.  

 

Limbah padat berupa ampas tebu (bagasse) misalnya, dimanfaatkan lagi sebagai 

bahan bakar ketel uap (boiler) untuk penggerak mesin pabrik dan pembangkit 

tenaga listrik untuk perumahan karyawan, perkantoran, dan peralatan irigasi. 

Karena itu, pabrik dan pembangkit listrik Gunung Madu tidak menggunakan 

bahan bakar minyak (BBM), baik saat musim giling (on season) maupun tidak 

giling (off season).  Limbah padat lain adalah endapan nira yang disebut blotong 

(filter cake) dan abu. Blotong, abu, dan bagasse dimanfaatkan sebagai bahan baku 

pembuatan kompos, yang digunakan lagi di kebun sebagai penyubur tanah 

(PT.GMP, 2011). 
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Dalam proses produksi tebu mejadi gula, PT GMP menghasilkan 91-94% limbah. 

Limbah yang dihasilkan selama proses produksi berupa limbah cair dan limbah 

padat.  Limbah padat pabrik berupa bagas, blotong, dan abu ketel.  Ketiga limbah 

padat tersebut tergolong limbah organik yang dapat digunakan sebagai sumber 

bahan organik tanah, mengingat jumlah limbah yang dihasilkan oleh pabrik 

selama satu periode musim giling.  Agrika (2006) menyatakan bahwasanya 

pemberian limbah padat pabrik gula pada lahan tebu dengan dosis 120 t ha
-1

 dapat 

meningkatkan 3,2% kandungan bahan organik tanah (±35 ton/ha) dan 

memperbaiki tingkat kemantapan agregat. 

Limbah padat pabrik gula berpotensi besar sebagai sumber bahan organik yang 

berguna untuk kesuburan tanah.  Bagas dapat diaplikasikan langsung sebagai 

mulsa atau diformulasikan dengan blotong dan abu (BBA) sebagai kompos.   

Ampas (bagas) tebu mengandung 52,67% kadar air; 55,89% C-organik; N-total 

0,25%; 0,16% P2O5; dan 0,38% K2O.  Blotong dapat digunakan langsung sebagai 

pupuk, karena mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanah.  Untuk 

memperkaya unsur N blotong dikompos dengan ampas tebu (bagas) dan abu ketel. 

Pemberian blotong sebanyak 100 ton atau komposnya ke tanaman tebu per hektar 

dapat meningkatkan bobot dan rendemen tebu secara signifikan (Kurnia, 2010).  

Blotong dapat digunakan langsung sebagai pupuk, karena mengandung unsur hara 

yang dibutuhkan tanah. Untuk memperkaya unsur N blotong dikomposkan dengan 

ampas tebu dan abu ketel (BBA).   Risvank (2012) menambahkan bahwa 

pemberian sebanyak 100 t ha
-1

 blotong atau komposnya ke pertanaman tebu dapat 

meningkatkan bobot dan rendemen tebu secara signifikan. Kandungan hara 
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kompos ampas tebu (Bagas), blotong dan kompos dari ampas tebu, blotong dan 

abu ketel (BBA) disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil analisis kimia Bagas, Blotong dan Bagas Blotong Abu (BBA). 

 

Analisis Bagas Blotong Bagas, Blotong, dan Abu 

  pH   7,32   7,53   6,85 

  Karbon (C), % 16,63 26,51 26,51 

  Nitrogen (N), %   1,04   1,04   1,38 

  Nisbah C/N 16,04 25,62 15,54 

  Fosfat (P2O5), %   0,42   6,14   3,02 

  Kalium (K2O), %   0,19   0,49   0,54 

  Natrium (Na2O), %   0,12   0,08   0,10 

  Kalsium (Ca), %   2,09   5,79   4,87 

  Magnesium (Mg), %   0,38   0,42   0,39 

  Besi (Fe), %   0,25   0,19   0,18 

  Mangan (Mn), %   0,07   0,12   0,09 

 

Sumber : Risvank (2012) 

 

Di Indonesia penggunaan pupuk organik sangat minim dilakukan oleh petani.  Hal 

ini dikarenakan sedikitnya produsen pupuk organik, dan minimnya pengetahuan 

petani tentang manfaat pengguanan pupuk organik.  Dengan adanya hal tersebut 

di atas maka akan tepat jika limbah yang sedemikian besar tadi dimanfaatkan 

menjadi pupuk organik.  

 

Untuk bisa menjadi pupuk organik yang siap diaplikasikan maka diperlukan suatu 

proses dekomposisi bahan oleh bantuan mikoorganisme.  Proses daur ulang 

limbah menjadi pupuk dapat dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme 

secara manual.  Sekitar 20-23 hari, proses thermopolik bisa tercapai, maka jadilah 

humus yang kandungan unsurnya cukup bagus dan berguna untuk memperbaiki 

struktur tanah (Solihin, 2008). 
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Tebu ( Saccharum officinarum L.) adalah tanaman yang ditanam untuk bahan 

baku gula dan vetsin.  Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. 

Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan.  Umur tanaman sejak ditanam 

sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun.  Di Indonesia tebu banyak 

dibudidayakan di pulau Jawa dan Sumatra. 

 

Untuk pembuatan gula, batang tebu yang sudah dipanen diperas dengan mesin 

pemeras (mesin press) di pabrik gula.  Sesudah itu, nira atau air perasan tebu 

tersebut disaring, dimasak, dan diputihkan sehingga menjadi gula pasir yang kita 

kenal.  Dari proses pembuatan tebu tersebut akan dihasilkan gula 5%, ampas tebu 

90% dan sisanya berupa tetes (molasse) dan air.  Daun tebu yang kering 

(dalam bahasa Jawa, dadhok) adalah biomassa yang mempunyai nilai kalori cukup 

tinggi.  Dalam konversi energi pabrik gula, daun tebu dan juga ampas batang tebu 

digunakan untuk bahan bakar boiler, yang uapnya digunakan untuk proses 

produksi dan pembangkit listrik (Anonim, 2011). 

 

Ampas tebu (bagas) merupakan limbah padat yang berasal dari perasan batang 

tebu untuk diambil niranya. Limbah ini banyak mengandung serat dan gabus. 

Ampas tebu ini memiliki aroma yang segar dan mudah dikeringkan sehingga tidak 

menimbulkan bau busuk. Bagas dapat dimanfatkan sebagai mulsa atau 

diformulasikan dengan blotong dan abu (BBA) sebagai kompos. Blotong dapat 

digunakan langsung sebagai pupuk, karena mengandung unsur hara yang 

dibutuhkan tanah (Kurnia, 2010). 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/wiki/Mononatrium_glutamat
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nira&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
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2.3 Bahan Organik Tanah 

 

Menurut Madjid (2007), bahan organik adalah kumpulan beragam senyawa-

senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses 

dekomposisi, baik berupa humus hasil humifikasi maupun senyawa-senyawa 

anorganik hasil mineralisasi dan termasuk juga mikrobia heterotrofik dan ototrofik 

yang terlibat dan berada di dalamnya. 

 

Bahan organik memiliki peranan sangat penting di dalam tanah.  Bahan organik 

tanah juga merupakan salah satu indikator kesehatan tanah.  Tanah yang sehat 

memiliki kandungan bahan organik tinggi, sekitar 5%.  Sedangkan tanah yang 

tidak sehat memiliki kandungan bahan organik yang rendah. Kesehatan tanah 

penting untuk menjamin produktivitas pertanian.  Bahan organik tanah terdiri 

dari sisa-sisa tumbuhan atau binatang melapuk. Tingkat pelapukan bahan organik 

berbeda-beda dan tercampur dari berbagai macam bahan (Isroi, 2009). 

 

Pemberian kompos dengan dosis 150 t ha
-1

 dengan cara disebar secara nyata 

mampu mempengaruhi nilai kerapatan isi tanah , pemberian kompos dengan dosis 

ini dapat menurunkan nilai bulk density  dan dapat meningkatkan ruang pori tanah 

di lahan pertanaman tebu PT. GMP (Damaiyani, 2009).  Utami (2004) 

melaporkan bahwa semakin tinggi kandungan dan masukan bahan organik ke 

dalam tanah akan meningkatkan kandungan C-organik tanah yang akan diikuti 

oleh peningkatan aktivitas mikroorganisme tanah sehingga memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap peningkatan biomassa mikroorganisme tanah.  Tanah dalam 

kondisi yang lembab merupakan kondisi ideal bagi tanah untuk dapat melakukan 

aktivitasnya secara normal.  
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Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan kandungan bahan 

organik  adalah dengan menggunakan C-organik total sebagai tolak ukur.  Namun 

terdapat kesulitan dalam menggunakan C-organik karena sebagian besar bahan 

organik tanah terdapat dalam bentuk humus resisten, sehingga untuk memantau 

bahan organik tanah perlu waktu yang lama.  Metode lain yang dapat digunakan 

adalah dengan mengukur bagian bahan organik tanah lain berupa biomassa 

mikroorganisme tanah (Dally et al., 1993 dalam Buchari, 1999 yang dikutip oleh 

Sucipto, 2011). 

 

2.4 Pengukuran Biomassa Mikroorganisme Tanah 

 

Biomassa mikroorganisme tanah (C-mik) merupakan indek kesuburan tanah.  

Tanah yang banyak mengandung berbagai macam mikroorganisme tanah, secara 

umum dapat dikatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang sifat fisik dan 

kimianya baik.  Tingginya populasi mikrorganisme dan beragamnya jenis 

mikrorganisme tanah hanya mungkin ditemukan pada tanah yang mempunyai sifat 

yang memungkinkan bagi mikroorganisme tanah tersebut untuk berkembang dan 

aktif.  Tersedianya unsur hara yang cukup, pH tanah yang sesuai, aerasi dan 

drainase yang baik, air cukup dan sumber energi (bahan organik) yang cukup 

adalah beberapa faktor yang harus dipenuhi agar mikroorganisme tanah dapat 

tumbuh dan berkembang.  Mikroorganisme tanah juga mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam mencegah hilangnya unsur hara melalui proses pencucian 

unsur hara (Warsito, 2008). 
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Biomassa mikroorganisme tanah mewakili sebagian kecil fraksi total karbon dan 

nitrogen tanah, tetapi secara relatif mudah berubah sehingga jumlah aktivitas dan 

kualitas biomassa mikroorganisme merupakan faktor dalam mengendalikan 

jumlah C dan N yang dimeneralisasikan (Kirana, 2010). 

Selanjutnya Anas (1989) dalam Marpaung (2009) menyatakan bahwa jumlah total 

mikroorganisme yang terdapat didalam tanah digunakan sebagai indeks kesuburan 

tanah (fertility indeks), tanpa mempertimbangkan hal-hal lain.  Tanah yang subur 

mengandung sejumlah mikroorganisme, populasi yang tinggi ini menggambarkan 

adanya suplai makanan atau energi yang cukup ditambah lagi dengan temperatur 

yang sesuai, ketersediaan air yang cukup, kondisi ekologi lain yang mendukung 

perkembangan mikroorganisme pada tanah tersebut. 

 

Aktivitas mikroorganisme dapat diketahui dengan mengukur respirasi dan 

biomassa karbon mikroorganisme (C-mik) tanah (Annisa, 2008).  Banyak metode 

yang dapat digunakan dalam mengukur kandungan biomassa mikroorganisme, 

salah satu diantaranya adalah metode yang diperkenalkan oleh Jenkinson dan 

Powlson (1976), yang dikenal dengan metode Kloroform fumigasi-inkubasi (CFI).  

Menurut Smith et al., (1995) yang dikutip oleh Sucipto (2011), metode CFI ini 

dikembangkan berdasarkan dasar pemikiran bahwa mikroorganisme tanah yang 

mati, akan dimineralisasi dengan cepat dan CO2 yang dihasilkan merupakan 

sebuah ukuran dari populasi awal.  


