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ABSTRACT 
 
Sugarcane yields tend to drop rapidly along with soil fertility level on ultisols recently cleared 

from forest conversion if there is no fertilizer input. Ultisols in N. Lampung typically have a low 
content of soil organic matter (SOM), N, P, exchangeable cations and a high concentration of Al and 
Mn. Maintaining a high SOM content is considered to be one of the key factors in sustainable crop 
production, but availability of organic materials in the field is very limited and transferring organic 
materials from other places to the plot is too expensive for small farmers.  One possibility to solve this 
problem is to return the sugarcane akibat dari usaha pengelolaan BO harvest residue (trash) to 
the soil in stead of burning it after harvest. Another potential source is Bagas (sugarcane processing 
waste) normally piled up around the sugarcane factory with a high risk of fire.  

A field experiment was carried out in 1998-2000 in the area of sugarcane plantation PTPN V 
Bunga Mayang, North Lampung. The following applications of organic materials were tested on a soil 
that had been cropped for more than 10 years after forest conversion: (1) Without organic materials as a 
control, (2) Bagas 8 Mg ha-1, (3) Bagas 16 Mg ha-1, (4) Sugarcane trash (harvest residue) 8 Mg ha-1. 
The treatments were arranged in a randomized block design (RBD) with four replicates. A mixed 
legume cover crops (LCC)  Mucuna pruriens var. utilis and Centrosema pubescens  (1:1) was planted 
in the first year, followed by sugarcane for another 2 years.  
 Aim of this experiment is to study the impact of applying organic inputs on the SOM, N, P 
contents, biomass of LCC and subsequent yield sugarcane.  

Application of  bagas to the top soil (0-5 cm) lead to an immobilization of N at 8 months after 
the start, but not for sugarcane trash application. At 5 months after applying trash to the soil, the 
highest net N mineralization was obtained but it declined for the next measurement.  In the soil layer at 
5-15 cm depth, however, application of all sugarcane residues to the soil increased mineral N content at 
3 months after the start. No significant effect of application of sugarcane residues was observed on the 
SOM content, pH and available P level (P-Bray2).  
 Application of sugarcane residues had no significant effect on Mucuna biomass production, 
but significantly (p<0.05) increased Calopogonium biomass. The highest (3.6 Mg ha-1 ) biomass 
production of  the LCC mix Mucuna+ Calopogonium  was obtained from an application of 16 Mg ha-1 
bagas to the soil, but the difference with other treatments was not statistically significant. Application 
of sugarcane residues significantly (p<0.05) increased the sugarcane yield, with an average yield  of 75 
- 80 Mg ha-1, equivalent to 18-21 Mg ha-1 on an oven-dry basis, with a leaf and trash dry weight of 6 - 7 
Mg ha-1. No significant difference in sugar content was found between treatments, except for the 
addition of 16 Mg ha-1 bagas and 8 Mg ha-1 sugarcane trash. The average sugar content was  7 - 8 % 
(relative to total dry weight), and the sugar production was about 1.5 Mg ha-1. 
 Simulation of the experiment with the WaNuLCAS model for a longer time period than the 
experiment, predicted that application of sugarcane residues to the soil lead to a slower declining rate 
of sugar cane yield if accompanied by application of N fertilizer. If there is no any application of N 
fertilizer, returning sugarcane residues will reduce the sugarcane yield due to immobilization. Further 
analysis related to the soil improvement and fire risk of maintaining harvest residue at the soil surface 
or around the factory are still needed.  
 
 



 2

 

 

 
 

2

ABSTRAK 
 
Alih guna lahan hutan menjadi lahan perkebunan tebu pada ultisol di daerah Lampung Utara 

menyebabkan penurunan kesuburan tanah yang ditandai dengan lebih rendahnya produksi tebu bila 
dibandingkan dengan produksi pada saat awal pembukaan perkebunan. Kesuburan tanah yang rendah 
ini dikarenakan rendahnya kandungan bahan organik tanah (BOT) , N, P, kation basa dan tingginya 
keracunan Al, Mn. Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan tanah masam adalah  mempertahankan 
kandungan BOT, namun usaha ini seringkali dibatasi oleh rendahnya ketersediaan bahan organik (BO) 
dan mahalnya beaya transportasi bahan ke lahan. Sisa panen tebu berupa seresah (daduk) yang 
seringkali dibakar di lahan dan bagas yang tertumpuk menggunung di sekitar pabrik gula dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber BO. Usaha ini selain bermanfaat untuk mempertahankan kandungan 
BOT, juga dapat membantu mengurangi resiko terjadinya kebakaran di sekitar pabrik gula. 

Percobaan ini  dilakukan pada tahun 1998-2000, di wilayah perkebunan tebu PTPN V Unit 
Usaha Bunga Mayang, Lampung Utara. Ada empat perlakuan penambahan BO yaitu: (1) Tanpa 
tambahan BO sebagai kontrol, (2) Bagas (sisa giling) tebu 8 Mg ha-1, (3) Bagas tebu 16 Mg ha-1, (4) 
Daduk (seresah) tebu 8 Mg ha-1. Perlakuan diatur menurut Rancangan Acak Kelompok (RAK), dan 
masing-masing perlakuan diulang 4 kali. Percobaan dilakukan pada lahan bekas alang-alang yang pada 
tahun pertama ditanami tanaman legume penutup tanah (LCC) campuran antara Mucuna pruriens var. 
utilis dan Centrosema pubescens  (1:1), dan pada tahun kedua ditanami tebu. 
 Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mempelajari perubahan kandungan C,N, P tanah dan 
pengaruhnya terhadap produksi biomasa LCC, serta produksi tebu. 

Pada waktu hingga 8 bulan setelah pemberian BO ke dalam tanah,  masih terjadi imobilisasi N 
pada lapisan tanah 0-5 cm untuk semua perlakuan kecuali pada pemberian daduk tebu. Pada waktu 5 
bulan setelah pemberian daduk tebu diperoleh net mineral N tertinggi, setelah itu terjadi penurunan. 
Pada kedalaman tanah 5-15 cm, pemberian bagas dan daduk tebu meningkatkan net mineral N pada 
waktu 3 bulan setelah pemberian. Penambahan BO ke dalam tanah ini tidak berpengaruh nyata 
terhadap peningkatan total C, pH tanah dan P tersedia (P-Bray2). 

Penambahan BO tidak berpengaruh nyata terhadap produksi biomasa Mucuna dan 
berpengaruh nyata (p<0.05) terhadap Calopogonium. Penambahan bagas sebanyak 16 Mg ha-1 
menghasilkan total biomasa LCC tertinggi, tetapi tidak berbeda nyata dengan ke tiga perlakuan 
penambahan BO yang lain. Produksi rata-rata total biomasa LCC yang diperoleh pada percobaan ini 
sekitar 3.6 Mg ha-1. 

Penambahan BO tidak berpengaruh nyata terhadap produksi tebu pada tahun pertama. Berat 
segar batang tebu yang diperoleh rata-rata berkisar 75 - 80 Mg ha-1 (berat kering oven sekitar 18-21 Mg 
ha-1) dengan produksi berat kering biomasa daun + daduk sekitar 6 - 7 Mg ha-1. Dari hasil uji 
orthogonal kontras pada semua perlakuan BO terhadap  rendemen gula, hanya dijumpai perbedaan 
yang nyata (p<0.05) pada perlakuan penambahan bagas 16 Mg ha-1 dengan penambahan daduk 8 Mg 
ha-1. Hasil rendemen yang diperoleh berkisar 7 - 8 % (terhadap berat kering total biomas), dengan 
demikian produksi gula diestimasi sekitar 1.5 Mg ha-1. 

Simulasi model WaNuLCAS terhadap perlakuan dalam jangka waktu yang lebih panjang dari 
percobaan ini, diketahui bahwa transfer BO sisa panen ke lapangan setiap kali penanaman tebu akan 
membantu memperlambat penurunan produksi bila diiringi pula dengan pemupukan N. Bila tidak ada 
pemupukan N, produksi yang diperoleh justru semakin rendah karena adanya imobilisasi N. Analisis 
lebih lanjut tentang keuntungan ekonomi dari adanya perbaikan kesuburan tanah dan resiko kebakaran 
bila sisa panen/giling tebu ditinggalkan di lahan  atau di sekitar pabrik  masih diperlukan.   
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PENDAHULUAN 

 
 Perkebunan tebu (Saccharum officinarum L.) tersebar luas di daerah Sumatera 
yang kebanyakan tanahnya bereaksi masam yang biasanya diklasifikasikan sebagai 
Ultisol dan Oxisol. Sama halnya dengan sistem pertanian tradisional, pembukaan awal 
lahan perkebunan tebu dilakukan dengan jalan menebang dan membakar tumbuhan 
hutan. Pada waktu sepuluh tahun setelah pembakaran hutan, biasanya produksi tebu 
sudah mulai menurun karena kesuburan tanah yang telah menurun. 
 Pada beberapa perkebunan tebu di daerah Lampung, pengapuran dan 
pemupukan N, P, K masih umum dilakukan untuk memperoleh produksi tebu yang 
diharapkan. Pada beberapa perkebunan tebu di Australia, pengapuran pada tanah 
masam (kahat Ca dan Mg) memberikan hasil tebu yang sangat memuaskan (Edwards 
dan Bell 1989), walaupun sebenarnya tebu cukup toleran terhadap keracunan Al dan 
pH tanah rendah.  
 Untuk jangka pendek, pengapuran dan pemupukan pada tanah masam 
merupakan cara termudah dan tercepat untuk menangani masalah kesuburan tanah 
(Setijono dan Soepardi, 1985), namun tindakan ini masih belum memecahkan 
masalah lainnya yaitu rendahnya kandungan bahan organik tanah (BOT). Usaha 
mempertahankan kandungan BOT merupakan kunci utama dalam menghindari 
kerusakan fisik tanah antara lain perbaikan agregat tanah, perkolasi air tanah, infiltrasi 
tanah dan kelembaban air tanah (Woomer et al., 1994). Dengan demikian BOT dapat 
melindungi kerusakan tanah akibat erosi dan aliran permukaan, kekeringan. Hasil 
mineralisasi bahan oragnik meningkatkan ketersediaan beberapa hara dalam tanah dan 
meningkatkan kapasitas tukar kation tanah.   
 Di daerah tropis, tanah-tanah produktif minimal harus memiliki kandungan 
BOT sekitar 2 - 4 % (Hairiah et al.,2001),  untuk mempertahankannya diperlukan 
tambahan BO sebanyak 8-9 Mg ha-1 th-1 Young (1989). Namun kenyataannya di 
lapang, seringkali penyediaan BO sejumlah itu kurang memungkinkan. Kondisi ini 
masih diperparah lagi oleh adanya pengangkutan sisa panen keluar plot atau 
pembakaran di tempat, sehingga  penurunan BOT berlangsung lebih cepat. 
 Guna mengatasi masalah rendahnya BOT ini tidak ada jalan lain selain 
menambah BO dari luar baik berupa pengembalian sisa panen, limbah produksi atau 
dari penanaman tanaman penutup tanah pada masa bera. Jumlah biomasa yang 
dihasilkan selama masa bera bervariasi dengan macam tanaman dan lamanya masa 
bera.  Hairiah dan van Noordwijk (1989) melaporkan bahwa masukan BO dari 
biomasa (bagian atas) Mucuna pruriens var. utilis, Centrosema pubescens dan 
Pueraria javanica berkisar antara 2.0 - 3.5 Mg ha-1 selama kurun waktu 4-5 bulan 
pada ultisol daerah Lampung Utara. Dengan demikian, jumlah biomasa BO yang 
diperoleh masih belum dapat memenuhi jumlah yang disarankan oleh Young (1989). 
Untuk itu tambahan BO dari sumber lain masih diperlukan. 
 Masalah kesuburan tanah lainnya yang ada di ultisol adalah rendahnya N dan P 
tersedia bagi tanaman. Hasil percobaan di Lampung Utara menunjukkan bahwa 
perbaikan kesuburan tanah dengan jalan menanami Chromolaena (Krinyu), Pueraria 
dan Peltophorum selama 2 tahun masih belum cukup untuk meningkatkan produksi 
jagung  (Hairiah et al, 1996). Pemupukan kombinasi N dan P (masing-masing 60 kg 
ha-1) meningkatkan produksi biji jagung sebesar 80 % bila dibandingkan dengan 
perlakuan kontrol (tanpa masukan BO) atau hanya dengan pemupukan N saja. Pada 
tahun pertama, produksi jagung terbaik diperoleh pada lahan bekas Pueraria, tetapi 
pada tahun kedua diperoleh pada pada lahan bekas Peltophorum.  
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 Seresah daun tebu (daduk) dan ampas tebu (bagas) merupakan sisa produksi 
yang biasanya tidak dikembalikan ke dalam tanah dikarenakan “kualitas" nya rendah 
yaitu kandungan haranya rendah, nisbah C:N dan kandungan Si tinggi. Bahan organik 
berkualitas rendah ini bila dimasukkan ke dalam tanah akan menimbulkan 
immobilisasi N dalam tanah. Walaupun daduk tebu memiliki kualitas rendah karena 
nisbah C :N sekitar 120 :1, tetapi bila dikembalikan ke dalam tanah akan mengurangi 
jumlah pemupukan N sebesar 40 kg ha-1 th-1 (Meier et al, 2003) karena adanya 
imobilisasi N sehingga dapat mengurangi kehilangan N akibat pencucian dan 
penguapan.  Ampas tebu mengandung 0.3 % N, 0.34 % P, 0.14 % K, 42.5 % C dan 
nisbah C :N sekitar 142 :1 (Purnomo et al., 1995).  Tingginya nisbah C:N pada bagas 
ini menyebabkan bahan tersebut lama dilapuk sehingga mungkin masih bermanfaat 
untuk mempertahankan kandungan BOT bila dikembalikan ke dalam tanah secara 
tepat. Dengan demikian jumlah bagas yang tertumpuk di sekitar pabrik akan 
berkurang dan diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya  kebakaran pada musim 
kemarau.  
 Pengukuran potensi limbah tebu untuk perbaikan kesuburan tanah dan 
kecepatan mineralisasinya masih belum banyak dilakukan. Di lain pihak, informasi ini 
sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pemupukan.  Tujuan dari percobaan 
ini adalah untuk mempelajari peran BO sisa panen tebu dalam memperbaiki status 
BOT dan produksi tebu.  Hasil dari percobaan ini diharapkan bermanfaat untuk 
perbaikan strategi pengelolaan tanah masam pada perkebunan tebu di daerah 
Lampung Utara.  
 
 

METODA PERCOBAAN 
 
Sejarah plot 

Plot percobaan ini merupakan salah satu plot yang terletak di dalam stasiun 
percobaan Proyek Penelitian BMSF (Biological Management of Soil Fertility) yang 
dibuka pada tahun 1987. Lahan ditanami ubi kayu selama kuarng lebih 5 tahun, 
kemudian lahan tertutup rapat oleh alang-alang (Imperata) selama kurang lebih 3-4 
tahun. Pada tahun 1995 Plot dipergunakan untuk percobaan pemberoan, semua alang-
alang ditebas dan semua biomasa diangkut keluar plot. Plot tidak diolah hanya 
disiangi dan diolah ringan pada permukaannya.  Guna meningkatkan kesuburan 
tanahnya plot ditanami berbagai tanaman penutup tanah dari tahun 1995-1996. 
Tanaman penutup tanah yang ditanam yaitu Chromolaena odorata, Pueraria 
phaseoloides, Peltophorum dassyrrachis  dan alang-alang sebagai kontrol (Hairiah et 
al., 1996). 

Pada akhir tahun 1996, semua tanaman penutup tanah ditebas dan semua 
biomasa tanaman dikembalikan ke dalam plot sebagai mulsa. Plot selanjutnya 
mendapat perlakuan pemupukan N dan P (Hairiah, 1997) dan ditanami jagung selama 
2 musim tanam berturut-turut. Semua sisa panen dikembalikan ke dalam plot sebagai 
mulsa.  

 
Pelaksanaan percobaan 

Percobaan ini terdiri dari 2 tahap: Tahap 1 dilaksanakan pada Oktober 1998 – 
Oktober 1999, bertujuan untuk mempelajari kecepatan mineralisasi N dari berbagai 
macam masukan BO (bagas dan daduk tebu) dan pertumbuhan tanaman legume 
penutup tanah (campuran Mucuna pruriens var. utilis dan Calopogonium 
mucunoides). Tahap 2 yang merupakan kelanjutan dari percobaan tahap 1 yang 
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dilaksanakan pada bulan Oktober 1999-2000, tujuannya untuk mempelajari pengaruh 
perbaikan kesuburan tanah sebagai akibat penambahan bagas dan daduk tebu dan 
penanaman tanaman legume penutup tanah terhadap produksi tebu. 
 
Percobaan tahap 1 

Percobaan ini dilakukan pada plot bekas percobaan pemberaan yang dilakukan 
pada tahun 1996-1998. Menurut hasil survey tanah staff Jurusan Tanah Fakultas 
Pertanian, unibraw, tanah yang ada di stasiun percobaan ini diklasifikasikan dalam 
Grosarenic kandiudult (Van der Heide et al., 1992). 

Perlakuan penambahan BO yang diberikan ada empat dosis pemberian (setara 
dengan berat kering oven): (1) tanpa pemberian BO sebagai kontrol, (2) Bagas tebu 8 
Mg ha-1 (3) Bagas tebu 16 Mg ha-1, (4) Daduk tebu 8 Mg ha-1. Perlakuan diatur 
menurut Rancangan Acak Kelompok (RAK), dan masing-masing perlakuan diulang 4 
kali. 

Bahan organik yang dipakai adalah ampas tebu (bagas) dari berbagai umur 
dan seresah daun tebu (daduk) diambil dari kebun tebu di wilayah Unit Usaha (PG) 
Bunga Mayang, disebarkan merata ke seluruh plot sesuai dengan perlakuan. Contoh 
BO diambil sebelum diberikan ke dalam tanah dan dianalisis komposisi kimianya 
(Tabel 1).  

Tanaman legume penutup tanah (LCC) yang ditanam adalah Mucuna pruriens 
var. utilis yang ditanam bersama dengan Callopogonium mucunoides (1 : 1), ke dua 
jenis tanaman tersebut ditanam pada waktu  yang bersamaan secara berselang-seling 
dalam baris dengan jarak tanam 50 x 25 cm.  

Pupuk N, P dan K yang diberikan adalah urea sebanyak 350 kg ha-1, fosfat 
alam (mengandung 27.4 % P2O5) sebanyak 1 Mg ha-1 dan KCl sebesar 350 kg ha-1. 
Urea disebar merata ke seluruh plot bersamaan dengan saat tanam LCC dan setelah 
tanaman berumur 1 bulan. Fosfat alam dan KCl disebar sekali saja pada saat tanam 
LCC.  

 
Tabel 1. Komposisi kimia BO yang dipergunakan untuk percobaan. 

 
Tot C, Tot 

N, 
Tot P K Ca Mg  

-------% ---------
- 

 
C/N 

-------------- % ------------------- 

Bagas baru 39.8 0.22 181 0.08 0.18 0.22 0.03 
Bagas lama 36.2 0.45 80 0.10 0.08 0.20 0.01 
Rata-rata 38 0.33 130 0.09 0.13 0.21 0.02 

Daduk tebu 40.4 0.29 139 0.06 0.35 0.31 0.05 
 

 
Contoh tanah dari setiap plot diambil pada kedalaman 0-5 dan 5 -15 cm. 

Pengambilan contoh tanah  dialkukan untuk menetapkan beberapa sifat kimia 
tanahnya meliputi  pH, total C (Walkey and Black), total N (Kjeldahl), PBray2. 
Pengukuran  hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. 

Guna mengetahui kecepatan mineralisasi N dilakukan pengukuran konsentrasi 
mineral N langsung di lapangan, dengan jalan mengambil 10 g contoh tanah segar 
ditambahkan 100 ml larutan pengekstraks 2 M KCl, dikocok selama satu jam, disaring 
dengan kertas saring (Okalebo et al., 1993). Konsentrasi mineral N dalam larutan 
supernatant ditetapkan dengan menggunakan Flow Injection Analysis (FIA). 
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Penetapan mineral N (NH4 dan NO3) ini dilakukan setiap bulan pada tiga bulan 
pertama, setelah itu pengukuran hanya dilakukan pada bulan ke tujuh setelah 
pemberian.   

Penentuan biomasa LCC diukur dengan jalan menetapkan biomasa tajuk 
tanaman pada umur 4 bulan setelah tanam. Pada setiap plot diambil contoh tajuk 
tanaman dari tiga tempat secara acak dengan ukuran masing-masing 1 x 1 m. Contoh 
tanaman yang diperoleh diambil subcontohnya dan dikeringkan dalam oven pada suhu 
80oC selama 48 jam, selanjutnya ditetapkan berat keringnya. 
 
Percobaan 2 
 Semua biomasa LCC ditebas dan dikembalikan ke dalam plot sebagai mulsa. 
Biomasa LCC hampir seluruhnya berasal dari Mucuna, nampaknya Centrosema 
kurang bisa bertahan ditanam bersamaan dengan Mucuna yang lebih cepat 
pertumbuhannya sehingga menaungi Centrosema. 
 Pengelolaan tebu di lapang meliputi varietas tebu yang digunakan, panjang stek, 
jarak tanam, penanaman, pupuk dan cara pemupukan serta umur panen menyesuaikan 
dengan sistem yang dilaksanakan di Unit Usaha Bunga Mayang. Bibit tebu (varietas 
F-5) diperoleh dari PG. Bunga Mayang, ditanam dengan ukuran batang bibit sekitar 
40-50 cm yang berisi 3 mata. Potongan bibit dipilih di bagian tengah batang yang 
sehat. Sebelum bibit ditanam terlebih dahulu dibuat juringan (kairan) dengan jarak 
antar kairan 1 - 1.25 m dan bibit ditanam bertumpuk (overlap) antar mata.   Pupuk 
yang diberikan hanya N saja berupa Urea (46 % N) sebanyak 350 kg ha-1, pemupukan 
P dan K cukup diberikan pada tahun tahun pertama saja yang diharapkan masih 
tersedia dalam tanah melalui pelepasan bertahap dari P-organik.  
 Pada saat tebu mendekati panen (umur sekitar 9-10 bulan), dilakukan 
pengambilan contoh tanaman secara acak setiap 2 minggu untuk menentukan 
kestabilan rendemen gula dan koefisien daya tahan tanaman (KDT) dengan jalan 
menebang beberapa batang tanaman di baris tengah dari setiap plot. Contoh batang 
dan daun dipisahkan,  dan sebagian contoh tanaman segar diambil untuk ditetapkan 
kadar gulanya di Laboratorium Unit Usaha Bunga Mayang. Selanjutnya sisa contoh 
tanaman dimasukkan ke dalam oven pada suhu 80oC selama 48 jam untuk ditetapkan 
berat keringnya.  

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan, semua data yang diperoleh dianalisis 
keragamannya menggunakan program SPSS 10, dan perbedaan pengaruh antar 
perlakuan diuji dengan perbandingan ortogonal kontras dengan derajat kepercayaan 
p=0.05.  

Dampak penambahan BO terhadap produksi tebu dalam jangka panjang 
diestimasi dengan menggunakan model simulasi WaNuLCAS (Water Nutrient Light 
Capture) (Van Noordwijk dan Lusiana, 2000) yang telah divalidasi dengan beberapa 
pengukuran di lapangan (Suprayogo, 2000). Beberapa data curah hujan dan kondisi 
kesuburan tanah yang diperoleh dari Proyek BMSF (Biological Management of Soil 
Fertility) di Lampung Utara dipergunakan sebagai masukan dalam simulasi. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Percobaan 1 
Mineralisasi N dan sifat kimia tanah lainnya 
 Pada waktu hingga 8 bulan setelah perlakuan, pemberian bagas menyebabkan 
net mineralisasi (selisih antara mineral N perlakuan dan kontrol) negatif pada lapisan 
tanah 0-5 cm, kecuali pada pemberian daduk tebu (Gambar 1) . Pada waktu 5 bulan 
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setelah pemberian daduk tebu diperoleh net mineral N tertinggi, setelah itu diikuti 
oleh penurunan. Pada waktu setelah 3 bulan, pemberian bagas dan daduk tebu 
meningkatkan net mineral N pada kedalaman 5-15 cm, walaupun peningkatan pada 
perlakuan bagas 8 Mg ha-1 dan daduk tidak terlalu berarti seperti yang dijumpai pada 
pemberian bagas sebanyak 16 Mg ha-1. Mineral N yang terukur dalam larutan tanah 
ini dapat berasal dari beberapa sumber yaitu pupuk urea yang ditambahkan ke semua 
plot, hasil mineralisasi BO yang ditambahkan (walaupun jumlahnya mungkin sangat 
kecil) dan dari hasil mineralisasi BOT. Sayangnya pada percobaan ini, pengukuran 
mineral N asal dari ke tiga sumber tersebut tidak dilakukan. 

Net N total (selisih antara konsentrasi N total dari plot perlakuan dan kontrol) 
pada kedalaman tanah 0-5 cm (Gambar 1), meningkat pada waktu 1 bulan setelah 
penambahan BO. Selanjutnya diperoleh net N total negatif pada semua perlakuan. 
Pada kedalaman 5–20 cm cm justru terjadi peningkatan net N total, kecuali pada 
penambahan daduk tebu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Net mineralisasi N pada kedalaman tanah 0 – 5 dan 5–20 cm (atas) dan net 
total N (bawah) akibat berbagai macam penambahan BO pada berbagai 
waktu pengukuran.  

 
 
Diperolehnya nilai net mineral N (maupun net N total) negatif pada lapisan 0-

5 cm setelah penambahan BO ini menunjukkan terjadinya immobilisasi N oleh 
mikrobia tanah. Konsentrasi N atau nisbah C:N bahan organik pada awal pemberian 
sangat menentukan kecepatan mineralisasi N dalam tanah (Handayanto, 1994). Bila 
konsentrasi N < 1.9 % atau nisbah C:N > 20 diramalkan akan terjadi immobilisasi N. 
Pada percobaan ini BO yang ditambahkan berkualitas sangat rendah dengan total N 
sekitar 0.2 - 0.4 % atau dengan nisbah C:N > 130 (Tabel 1). Untuk mengurangi 
terjadinya immobilisasi N yang terlalu lama, penambahan BO berkualitas rendah 
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harus dikombinasikan dengan penambahan pupuk N (urea). Hasil yang sama telah 
dilaporkan oleh Purnomo et al., (1995), pemberian bagas sebanyak 4 Mg ha-1 sebagai 
mulsa tidak meningkatkan serapan N, P dan K tanaman tebu umur 4 bulan. 
Selanjutnya dilaporkan juga bahwa pemberian bagas yang dikombinasikan dengan 
pengolahan tanah (pembajakan tanah) meningkatkan serapan K tanaman tebu secara 
nyata (p<0.05). Pengolahan tanah nampaknya memperbaiki aerasi tanah dan 
mempertahankan kelembaban tanah, dengan demikian akan meningkatkan populasi 
mikrobia sehingga dapat mempercepat terjadinya dekomposisi BO dan mineralisasi 
K. Untuk jangka pendek pemberian BO berkualitas rendah memang akan merugikan 
tanaman pokok karena adanya persaingan penggunaan N tanah, namun untuk jangka 
panjang akan diperoleh pengaruh yang lebih menguntungkan. Hal ini dikarenakan 
adanya 'priming effect' yaitu pelepasan N yang berlipat ganda dari jumlah semula 
sebagai akibat ledakan populasi mikroorganisme tanah setelah penambahan BO 
(Cadisch et al., 1996). Dengan demikian sumber N dalam tanah tidak hanya berasal 
dari BO yang ditambahkan, BOT, tetapi juga ditambah dengan N asal mineralisasi 
tubuh mikroorganisma.   

Kemungkinan lain rendahnya net mineral N pada lapisan atas tersebut adalah 
dikarenakan adanya pencucian N ke lapisan bawahnya (5–20 cm) yang ditunjukkan 
oleh adanya peningkatan konsentrasi mineral N setelah waktu pemberian 3 bulan. 
Pada lapisan 5–20 cm ini, N selain berasal dari mineralisasi BOT juga berasal dari N 
lapisan tanah di atasnya yang terangkut selama proses pencucian (pemberian bagas 
dan daduk tebu hanya diberikan pada permukaan tanah saja sebagai mulsa). 

Penambahan BO ke dalam tanah tidak berpengaruh nyata terhadap total C, pH 
tanah dan P-Bray2, nilai rata-rata hasil pengukuran pada awal dan pada 7 bulan 
setelah pemberian disajikan pada Tabel 2. Pada waktu 7 bulan, setelah pemberian 
(awal musim penghujan) total C tanah pada lapisan 0-5 cm telah menurun sekitar 40 
% dari total C pada awal pemberian, sedang pada lapisan 5–20 cm hanya menurun 
sekitar 20 %. Penambahan BO ke dalam tanh ini tidak memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap total N tanah. 
 
Tabel 2. Beberapa sifat kimia tanah pada saat sebelum (0) dan 7 bulan (7) setelah 
penambahan BO 
 

N-total, 
%    

C 
total, 

%   

P Bray2, 
mg kg-

1   pH H2O   
pH 
KCl   Kedalaman, 

cm 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 
0 - 5  0.18 0.15 2.6 1.6 22 36 5.3 4.2 3.7 3.2 
5 - 20  0.10 0.10 1.5 1.2 9.3 13 4.9 3.7 3.7 2.8 
 
Produksi LCC 

Penambahan BO bagas dan daduk tidak meningkatkan kesuburan kimia tanah, 
namun tidak berpengaruh negatif terhadap produksi biomasa LCC. Penambahan BO 
tidak berpengaruh nyata terhadap produksi biomasa Mucuna dan berpengaruh nyata 
(p<0.05) terhadap Calopogonium. Produksi rata-rata total biomasa LCC (Mucuna + 
Calopogonium) yang diperoleh pada percobaan (sekitar 3.6 Mg ha-1) berada dalam 
kisaran jumlah produksi LCC yang umum diperoleh pada wilayah yang sama (Hairiah 
dan Van Noordwijk, 1989). Hasil pengukuran biomasa LCC disajikan dalam Tabel 3.  
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Tabel 3 : Produksi LCC pada 4 perlakuan (NS = tidak nyata pada taraf 0.05, * nyata 

pada taraf 0.05;  s.e.d. = standard orror of differences) 
 

Perlakuan Mucuna Callopogonium Total 
 ---------------Mg ha-1------------ 

Kontrol     2.02 NS   1.09 *    3.11 NS 
Bagas 8 Mg ha-1 2.37  1.45  3.82 
Bagas 16 Mg ha-1 2.84  1.38  4.22 
Daduk 8 Mg ha-1 2.63  0.54  3.17 

s.e.d. 0.43 0.17 0.44 
 
Percobaan 2 
Produksi tebu 

Penambahan BO kedalam tanah tidak berpengaruh nyata terhadap panjang, 
diameter, dan jumlah ruas batang tebu. Panjang rata-rata batang tebu untuk semua 
perlakuan adalah 2.9 m, diameter batang sekitar 2.6 cm, dengan jumlah ruas rata-rata 
24 ruas/batang.  

Hasil analisis ragam pada produksi tebu untuk tahun pertama menunjukkan 
bahwa penambahan BO tidak berpengaruh nyata terhadap berat segar biomasa tebu, 
berat kering biomasa daun dan daduk serta terhadap rendemen gula. Berat segar 
batang tebu rata-rata berkisar 75 - 80 Mg ha-1 (berat kering oven sekitar 18-21 Mg ha-

1) dengan produksi berat kering biomasa daun + daduk sekitar 6 - 7 Mg ha-1. Hasil ini 
sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan produksi tebu rata-rata setiap tahun 
(1990 - 1994) yang diperoleh Unit Usaha Bunga Mayang yaitu sekitar 60-65 Mg ha-1 
(Mahabharata, 1996). 

 Dari hasil uji orthogonal kontras pada semua perlakuan BO terhadap  
rendemen gula tidak dijumpai adanya perbedaan yang nyata kecuali  pada 
penambahan bagas 16 Mg ha-1 dengan penambahan bagas 8 Mg ha-1 yang berbeda 
nyata (p<0.05) (Gambar 2). Hasil rendemen yang diperoleh berkisar 7 - 8 % (terhadap 
berat kering biomasa), dengan demikian produksi gula diestimasi sekitar 1.5 Mg ha-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Rendemen gula tebu pada berbagai perlakuan penambahan BO. 
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Estimasi simulasi model WaNuLCAS 

Pada prinsip sistem pengelolaan tanah dengan masukan rendah, diperlukan 
usaha penambahan bahan organik (BO) secara terus menerus  agar diperoleh 
produktivitas tanah yang berkelanjutan. Tidak semua jenis BO dapat memenuhi 
tuntutan yang diharapkan. Untuk tujuan perbaikan penyediaan hara dibutuhkan BO 
berkualitas 'tinggi' dan untuk tujuan perbaikan sifat fisik tanah diperlukan BO 
berkualitas 'rendah'. Strategi ini kurang diminati oleh petani ataupun perkebunan 
karena prosesnya berjalan sangat lambat, sehingga untuk melihat dampak perlakuan 
terhadap perbaikan produksi tanaman dibutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu, 
pengukuran dampak penambahan BO terhadap perbaikan sifat-sifat tanah harus 
dilakukan dalam jangka panjang. Sayangnya pada percobaan ini pengamatan hanya 
bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun saja dikarenakan adanya beberapa keterbatasan 
non-teknis yang dihadapi di lapangan.  Untuk itu, perubahan status BOT dan produksi 
tebu di wilayah Unit Usaha Bunga Mayang hanya diestimasi dengan menggunakan 
model simulasi WaNuLCAS (Water Nutrient Light Capture) (Van Noordwijk dan 
Lusiana, 2000) yang telah divalidasi oleh beberapa pengukuran di lapangan 
(Suprayogo, 2000). Beberapa data curah hujan dan kondisi kesuburan tanah yang 
diperoleh dari Proyek Penelitian BMSF (Biological Management of Soil Fertility) 
dipergunakan sebagai masukan. Simulasi dilakukan selama 16 tahun (16 kali tanam 
tebu), didasarkan pada pola tanam yang dilakukan pada percobaan tahap 1 dan 2 
dibandingkan dengan 2 skenario pengelolaan yang lain. Skenario pengelolaan yang 
baru ini pada dasarnya berbeda pada sistem pemberian BO dan pemupukan pada tebu. 
Dalam simulasi digunakan tiga skenario pemberian BO dan pola pemupukan (Tabel 
4), dengan tujuan untuk mendapatkan pola pemberian BO dan pemupukan yang 
cukup layak untuk direkomendasikan kepada petani.  Simulasi dilakukan selama 15 
tahun, pada awal percobaan semua plot ditanami LCC, dengan pemberian pupuk urea 
sebesar 350 kg ha-1 yang diberikan dalam 2 waktu pemberian (@ 175 kg ha-1) dan SP-
36 sebesar 200 kg ha-1. 
 Secara umum adanya tambahan masukan BO dari limbah tebu dan pola 
pemupukan yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 
kandungan BOT (Gambar 3). Penurunan kandungan BOT lebih cepat terjadi pada 
lapisan tanah 0 – 5 cm dari pada di lapisan 5-20 cm, yaitu berkisar antara 0.04 – 0.07 
% per tahun dibandingkan dengan  0.02 – 0.03 %  per tahun pada lapisan 5-20 cm.  

Pola pengulangan pemberian BO tanpa pemupukan N setelah tahun ke empat 
(skenario B) dan pola pengulangan pemberian BO diiringi dengan pemupukan N 
setelah tahun ke empat (skenario C) mengakibatkan laju penurunan kandungan BOT 
lebih lambat dibandingkan dengan skenario tanpa ada pengulangan penambahan BO 
maupun pemupukan N (skenario A).  Laju penurunan kandungan BOT diperlambat 
pada pemberian 16 Mg ha-1 bagas dengan pola pemupukan skenario B dan C. 
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Tabel 4.  Skenario sistem pengelolaan dalam simulasi  
 

Dosis Pupuk  Waktu 
Pemupukan 

Skenario 
WaNuL
CAS 

Tambahan 
BO, 
Mg ha-1 

Waktu 
Pemberian 
Bagas/Daduk Urea SP 36, 

kg ha-1 
Urea SP 36 

Kontrol  
+ Bagas 8 
+ Bagas 16 

 
 

A 
+ Daduk 8 

Hanya diberikan 
pada saat awal 
pembukaan lahan 

Setiap tanam 
tebu 

Kontrol  
+ Bagas 8  
+ Bagas 16  

 
 

B 
+ Daduk 8  

 
 
 
 
350 kg ha-1 
(diberikan 2 kali @ 
175 kg ha-1) 

Setiap tanam 
tebu 

+ Bagas 8  
+ Bagas 16  
+ Daduk 8  

Setelah pemberian 
pertama; 
selanjutnya 
diberikan setiap 3 
tahun sekali (tahun 
ke-4, 7, 11 dst.) 

 
 

C 
Kontrol  

420, 315, 315 kg 
ha-1  berturut-turut 
untuk tahun ke 1, 2 
dan ke 3; tahun ke 
4 dst. berulang 
dengan dosis yang 
sama (diberikan 2 
kali @ 210, 157.5, 
157.5 kg ha-1) 

 
 
 
 
 
 
200  
 

Setiap tanam 
tebu 

 
 
Dengan pola pemberian BO pemupukan N sekali (skenario A), pemberian 

berbagai BO tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap produksi kering 
batang tebu (Gambar 4).  Estimasi produksi tebu yang diperoleh dari hasil simulasi 
model WaNuLCAS ini ternyata 40 % lebih tinggi dari pada hasil pengukuran di 
lapangan yang berkisar antara 18-21 Mg ha-1. Hal ini mungkin dikarenakan model 
tersebut tidak mempertimbangkan adanya gangguan teknis dan non teknis yang sering 
muncul di lapangan, misalnya kemarau panjang, serangan hama, kebakaran, 
penundaan waktu pemupukan dan sebagainya. Namun demikian hasil yang diperoleh 
dari estimasi model WaNuLCAS ini sangat bermanfaat untuk membantu dalam 
meningkatkan pemahaman kita akan proses yang terjadi di dalam tanah akibat 
pengelolaan BO pasca panen. 
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Gambar 3.  Kandungan BOT yang dinyatakan dalam C-organik (rerata per tahun) 
pada kedalaman tanah 0-5 cm dan kedalaman 5-20 cm 
 

Pengulangan penambahan BO tanpa diiringi dengan pemupukan N pada tahun 
keempat menyebabkan penurunan produksi semakin besar, nampaknya pemberian 
bagas 16 Mg ha-1 justru menyebabkan penurunan produksi terbesar. Hal ini mungkin 
disebabkan oleh adanya immobilisasi N dalam tanah seperti yang dijumpai di 
lapangan (Gambar 1). Pengulangan penambahan BO dan diiringi dengan pemupukan 
N pada tahun keempat, memberikan produksi tebu yang tidak terlalu berbeda dengan 
yang diperoleh pada skenario A (tanpa pengulangan pemberian BO).  
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Gambar 4.  Hasil simulasi produksi tebu (berdasarkan berat kering oven) menurut 
scenario pengelolaan A, B dan C dari tahun ke-1 hingga tahun ke-16. 
 
 Jadi untuk mengurangi resiko kebakaran disekeliling pabrik, bagas tebu dapat 
dikembalikan ke dalam tanah tanpa merugikan kesuburan tanah 
 

Dengan memperhatikan hasil keluaran simulasi WaNuLCAS di atas, maka 
transfer BO ke lapangan dapat dilakukan untuk membantu memperlambat penurunan 
produksi tebu aslakan diiringi pula dengan pemupukan N. Hal ini berarti diperlukan 
beaya pengelolaan extra. Namun, biaya yang diperlukan untuk pentransferan bagas ke 
lapangan ini mungkin masih lebih rendah bila dibandingkan dengan kerugian yang 
diperoleh bila terjadi kebakaran akibat menumpuknya bagas. Analisis lebih lanjut 
tentang keuntungan ekonomi dari adanya perbaikan kesuburan tanah dan resiko 
kebakaran bila sisa panen/giling tebu ditinggalkan di lahan atau di sekitar pabrik  
masih diperlukan.   
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KESIMPULAN  

 
1. Penambahan bagas dan daduk tebu menyebabkan immobilisasi N pada lapisan 

tanah 0-5 cm, pada hampir seluruh waktu pengamatan hingga 7 bulan. Pada 
kedalaman 5-20 cm imobilisasi N hanya terjadi hingga waktu 5 bulan setelah 
pemberian.  

2. Penambahan bagas dan daduk tebu tidak meningkatkan pH tanah, total C, total N 
dan P-Bray2 pada waktu 1 tahun setelah penambahan.   

3. Penambahan bagas ataupun daduk tebu tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap produksi tebu pada tahun pertama, produksi tebu rata-rata sekitar 75-80 
Mg ha-1. Nilai rendemen tertinggi sekitar 8 % dijumpai pada penambahan bagas 
16 Mg ha-1. 

4. Model simulasi WaNuLCAS dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai 
skenario pemupukan dan pengaruhnya terhadap produksi tebu dan kandungan 
BOT.  Hasil simulasi selama 16 tahun penanaman tebu menunjukkan bahwa 
adanya tambahan BO (bagas dan daduk) yang dikombinasikan dengan pemupukan 
N setiap kali ratoon dapat menekan laju penurunan ketersediaan BOT dan 
mempertahankan kestabilan produksi tebu. 
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