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setelah perlakuan.  Hal ini sejalan dengan penelitian Suwardjo, Abdurachman dan 

Abujamin (1989) yang dikutip oleh Sucipto, (2011) yang melaporkan bahwa 

dalam kurun waktu 8 bulan perlakuan sistem olah tanah belum menunjukan 

pengaruh nyata terhadap  berat isi tanah.   

 

Meskipun pekerjaan mengolah tanah secara teratur dianggap penting, tetapi 

pengolahan tanah secara intensif dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah.   

Dampak negatif yang dapat 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 (Manik, Afandi, dan Soekarno, 1998).  

 

Untuk merehabilitasi kerusakan tanah dan upaya peningkatan produksi, PT GMP 

dapat menerapkan sistem olah tanah konservasi dalam bentuk tanpa olah tanah 

dengan menggunakan mulsa (PT. GMP, 2009).   Penerapan sistem tanpa olah 

tanah diharapkan mampu memperbaiki kualitas tanah dengan meningkatkan 

keanekaragaman biota dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan 

kandungan C-organik tanah, dan meningkatkan kandungan karbon melalui 

pengikatan karbon dalam tanah. 

 

Pemberian mulsa juga dapat memperbaiki  kualitas tanah yaitu untuk 

meningkatkan kesuburan serta pertumbuhan tanaman.  Mulsa juga dapat dijadikan 

sebagai penyumbang bahan organik tanah ( Dermiyati, 1997).  Bahan organik 

yang terkandung ataupun yang disalurkan ke tanah melalui pemberian mulsa akan 

mempengaruhi aktivitas mikroorganisme tanah.  Mikroorganisme tanah dapat 
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diduga dengan mengukur biomassa karbon mikroorganisme (C-mik) dari tanah 

yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan kenyataan tersebut mikroorganisme tanah memegang peranan 

penting dalam berbagai proses di dalam tanah, dan untuk mengetahui jumlah 

biomassa karbon mikroorganisme (C-mik) tanah untuk pendugaan biomassa 

mikroorganisme dalam tanah dengan sistem olah tanah serta pemberian mulsa. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menduga pengaruh pengolahan tanah dan 

pemberian mulsa bagas terhadap biomassa karbon mikroorganisme tanah (C-mik). 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Pengolahan tanah yang berlebihan (intensif) dalam jangka panjang dapat 

menjadikan suatu lahan terdegradasi yang berpengaruh juga terhadap sifat fisik, 

kimia, dan biologi tanah.  Manik et al. (1998) melaporkan bahwa penerapan 

sistem olah tanah intensif menyebabkan kepadatan tanah yang tinggi, terutama 

pada lapisan bawah bajak (kedalaman 30 cm), menurunkan jumlah pori makro 

dan pori aerasi, serta lapisan atas (permukaan tanah) sangat peka terhadap erosi, 

terutama erosi percik.  Sistem olah tanah seperti ini akan mempercepat degradasi 

tingkat kesuburan tanah akibat pencucian hara dan erosi, yang selanjutnya dapat 

menurunkan produktivitas lahan. 

 

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

(TOT) dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah serta mampu 



4 

 

meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah (Gambar 1).  Dengan adanya 

penerapan olah tanah konservasi permukaan tanah kurang terganggu dan 

sedikitnya 30% sisa pertanaman sebelumnya masih berada dipermukaan tanah 

yang mampu dijadikan mulsa secara alami.  Dengan adanya  mulsa ini maka akan 

meningkatkan kandungan bahan organik tanah yang erat kaitannya dengan sifat 

biologi tanah.  Salah satu penentu kesuburan tanah yang dapat terlihat adalah 

adanya aktivitas serta banyaknya mikroorganisme didalam tanah.  Karbon 

mikroorganisme tanah (C-mik) merupakan mikroorganisme yang dapat dijadikan 

indikator penentu kesuburan tanah.  Utomo (2006) menambahkan bahwa olah 

tanah konservasi jangka panjang ternyata dapat meningkatkan jumlah dan 

keanekaragaman biota, hal ini ditunjukan dengan jumlah bakteri, mesofauna dan 

cacing tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem olah tanah intensif. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        Gambar 1. Bagan alur model perbaikan tanah terdegradasi di PT Gunung 

Madu  Plantation. 
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Manik (2002) melaporkan bahwa penambahan bahan organik berupa tandan 

kosong kelapa sawit sebanyak 96 t ha
-1 

dapat meningkatkan pH tanah, kandungan 

P, K, Mg, dan KTK tanah serta meningkatkan produksi tandan buah segar sebesar 

16,3%. 

Bagas tidak dapat diaplikasikan secara langsung kelahan, karena memilki nisbah 

C/N yang tinggi (>90).  Oleh karena itu, untuk menurunkan nisbah C/N maka 

bagas terlebih dahulu ditumpuk hingga menjadi 50-65 ( nisbah C/N yang sesuai 

untuk aplikasi bagas).  Namun bisa juga diberikan secara langsung dan dijadikan 

sebagai penutup tanah (mulsa). 

 

Bahan organik memegang peranan penting dalam menentukan kesuburan tanah. 

Robert dan Reating (1996) dalam Utami (2004) menerangkan bahwa kandungan 

biomassa karbon mikroorganisme (C-mik) ditentukan oleh tinggi rendahnya 

bahan organik tanah (BOT).  Menurut Simanjuntak (1997), hal ini disebabkan  

kandungan bahan organik yang tinggi dalam tanah dapat dijadikan sebagai sumber 

energi mikroorganisme tanah sehingga  C-mik dapat meningkat.  

 

Biomassa karbon mikroorganisme merupakan bagian paling aktif dari 

mikroorganisme tanah yang menyusun 2-3% dari total C-organik tanah dan 

mempunyai peran yang sangat penting dalam proses dekomposisi bahan organik 

dan perputaran hara dalam tanah (Franzluebbers et al., 1995).  Karbon 

mikroorganisme tanah (C-mik) dapat dijadikan sebagai indikator kesuburan tanah, 

tingginya populasi mikroorganisme tanah menunjukan kondisi fisik dan kimia 

tanah yang baik.  Dengan perlakuan pengolahan tanah serta pemberian mulsa 
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bagas dapat meningkatkan kandungan hara didalam tanah (nitrogen) serta dapat 

berkorelasi secara positif terhadap kesuburan tanah. 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Biomassa karbon mikroorganisme tanah (C-mik) pada lahan tanpa olah tanah 

(TOT) lebih tinggi daripada lahan olah tanah intensif (OTI).     

2. Biomassa karbon mikroorganisme tanah (C-mik) pada lahan yang diberi mulsa 

bagas lebih tinggi daripada lahan yang tidak diberikan mulsa. 

3. Terdapat interaksi antara olah tanah dengan pemberian mulsa terhadap 

biomassa karbon mikroorganisme tanah (C-mik).  

4. Terdapat korelasi antara C-mik tanah dengan C-organik tanah, dan N-total 

tanah. 

 


