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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim,  Bersyukur kepada Allah Swt yang telah 

memberikan nikmat, hidayah, taufiq dan inayahNya akhirnya penulis berhasil 

menyelesaikan penulisan buku  referensi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin meyempaikan terima kasih kepada keluarga yang 

selalu mendukung  dan mendoakan penulis dalam menekuni karier dibidang 

kepenulisan,  Berawal dari penelitian yang kemudian di tuangkan ke dalam buku yang 

berjudul “Formulasi Pupuk Organik Cair Mikroorganisme Lokal dalam Pembenahan 

Tanah Bekas Tambang Batubara”. 

Penambangan batubara khususnya penambangan terbuka (open pit mining)  

memiliki potensi merusak lingkungan seperti : perubahan bentangan alam, gangguan 

pada system aliran air permukaan (Run off) dan air tanah, perubahan sifat fisika tanah, 

kerusakan sifat kimia tanah, kerusakan sifat biologi tanah, kerusakan ekosistem 

(hilangnya habitat tumbuhan dan satwa), erosi dan sedimentasi serta pencemaran air 

dan tanah. Dengan demikian tanah bekas tambang batubara dapat dikatakan sebagai 

tanah yang telah mengalami kerusakan atau tanah yang telah terdegadasi, agar dapat 

dimanfaatkan lagi, baik untuk tujuan revegetasi maupun untuk tujuan lain, serta untuk 

mengurangi kerusakan yang lebih parah lagi, maka tanah bekas tambang batubara 

harus dilakukan pembenahan (amendment), dengan menggunakan bahan Pembenah 

tanah. Pembenahan tanah merupakan salah satu upaya pemberian suatu bahan 

tertentu untuk memperbaiki material tanah yang telah mengalami degadasi atau 

kerusakan tanah, baik secara fisik, kimia maupun biologi.  

Usaha perbaikan tanah bekas tambang batubara sering dilakukan penelitian, 

dibicarakan dan di diskusikan, baik masalah rehabilitasi, reklamasi maupun upaya 
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perbaikan tanah bekas tambang batubara dengan menggunakan tekhnologi modern, 

dan terbatas pada bagaimana agar tanah bekas tambang batubara dapat di revegetasi 

saja. Tentunya ini tidak mudah dan biaya yang di gunakan cukup besar, serta tidak 

ramah lingkungan, karena untuk memperbaiki kesuburan tanah bekas tambang 

batubara masih menggunakan bahan – bahan anorganik, yang secara langsung akan 

menambah tingkat pencemaran lingkungan, namun demikian pembenahan tanah 

bekas tambang batubara dengan menggunakan bahan organik masih belum banyak 

dilakukan, ada beberapa yang mengkombinasikan antara bahan organik dan 

anorganik, namun hasilnya belum maksimal yakni ; adanya kematian pada tanaman 

pada umur 4 tahun.  Untuk itu, maka dilakukan pembenahan tanah bekas tambang 

batubara dengan menggunakan pupuk organik cair mikroorganisme lokal, dengan 

harapan tanah bekas tambang batubara kesuburan tanahnya dapat diperbaiki, karena 

pupuk organik cair mikroorganisme lokal mengandung unsur hara dan sekaligus 

mengandung mikroorganisme lokal yang dibuat sendiri dengan tujuan mampu 

memperbaiki kondisi fisika, kimia dan biologi tanah bekas tambang batubara, sehingga 

tanah bekas tambang batubara dapat dilakukan pembenahan yang ramah lingkungan 

dan biaya yang tidak terlalu besar.   

Dalam buku referensi ini, akan membahas tentang formulasi pupuk cair 

mikroorganisme lokal dalam pembenahan  bekas tambang batubara. Demikian kata 

pengantar yang dapat penulis sampaikan.  Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi 

pembaca dan pemerhati penelitian pendidikan. Terimakasih. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertambangan batubara memiliki dampak yang 

signifikan terhadap tanah dan penggunaan lahan, beberapa 

diantaranya adalah: Hilangnya keanekaragaman hayati, 

kerugian ekonomi atau kehilangan mata pencaharian 

akibat perpindahan dan perambahan lahan pertanian serta 

dampaknya terhadap ketersediaan sumber daya air dan 

kualitas air), seperti ; pH rendah, peningkatan total 

padatan, konsentrasi logam berat. Air Asam Tambang 

(AAT) yang dihasilkan oleh pencucian mineral sulfida yang 

terdapat dalam batubara, akan membuat dampak langsung 

pada kualitas air minum, dan korosi peralatan dan 

kerusakan struktur tanah (Katoria et al,  2013).  

Menurut Deddy (2012) kegiatan penambangan batubara 

khususnya penambangan terbuka (open pit mining)  

memiliki potensi merusak lingkungan seperti : perubahan 

bentangan alam, gangguan pada system aliran air 
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permukaan (Run off) dan air tanah, perubahan sifat fisika 

tanah, kerusakan sifat kimia tanah, kerusakan sifat biologi 

tanah, kerusakan ekosistem (hilangnya habitat tumbuhan 

dan satwa), erosi dan sedimentasi serta pencemaran air 

dan tanah. Dengan demikian tanah bekas tambang 

batubara dapat dikatakan sebagai tanah yang telah 

mengalami kerusakan atau tanah yang telah terdegadasi, 

sehingga agar dapat dimanfaatkan lagi, baik untuk tujuan 

revegetasi maupun untuk tujuan lain, serta untuk 

mengurangi kerusakan yang lebih parah lagi, maka tanah 

bekas tambang batubara harus dilakukan pembenahan 

(amendment), dengan menggunakan bahan Pembenah 

tanah. Pembenahan tanah merupakan salah satu upaya 

pemberian suatu bahan tertentu untuk memperbaiki 

material tanah yang telah mengalami degadasi atau 

kerusakan tanah, baik secara fisik, kimia maupun biologi.  

Menurut Coperband (2002). membangun dan 

mempertahankan bahan organik tanah, khususnya melalui 

penambahan bahan organik sebagai bahan pembenah 

tanah,  dapat meningkatkan kualitas tanah, mengurangi 
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pemadatan dan pengerasan,  meningkatkan kapasitas 

drainase dan daya memegang air. 

Menurut Dariah (2012) Konsep  pembenah tanah adalah 

sebagai  : (1) Pemantapan agegat tanah untuk mencegah 

erosi dan pencemaran, (2) merubah sifat hidrophobic dan 

hidrofilik, sehingga merubah kapasitas tanah menahan air 

(water holding capacity), (3) meningkatkan kapasitas tukar 

kation (KTK) tanah.  Sesungguhnya bahan organik tanah 

baik dalam bentuk pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, 

sisa tanaman, dan lain sebagainya, merupakan bahan 

pembenah tanah yang sudah banyak dibuktikan 

efektivitasnya baik dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, 

maupun biologi tanah. Limbah pertanian seperti blontong, 

skim lateks, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan sebagai 

pembenah tanah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan bahan pembenah tanah mineral seperti 

zeolit berpengaruh lebih baik terhadap sifat-sifat tanah jika 

disertai dengan pepemberian bahan organik.  

Bahan pembenah tanah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pupuk organik cair mikroorganisme 
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lokal (POC Mol) yang merupakan pupuk organik cair yang 

diformulasikan menggunakan campuran dari bahan  

organik  tertentu dengan prinsip bahan tersebut mampu 

untuk mengatasi  kerusakan material tanah bekas tambang 

batubara sehingga mampu meningkatkan kesuburan tanah 

bekas tambang batubara. Indikator keberhasilan dan 

efektivitas pemberian bahan pembenah tanah bekas 

tambang batubara dengan menggunakan pupuk organik 

cair mikoorganisme lokal, selain melihat perubahan 

terhadap sifat fisika, kimia dan biologi tanah, maka 

pertumbuhan tanaman, juga dapat dijadikan sebagai 

indikator. Tanaman yang digunakan sebagai indikator 

pertumbuhan adalah tanaman jagung manis (sweet corn), 

karena tanaman jagung merupakan tanaman yang 

memiliki persyaratan tumbuh tertentu agar dapat tumbuh 

dengan baik, dan tidak dapat tumbuh dengan baik pada 

kondisi ektrim sehingga tanaman jagung dapat dikatakan 

sebagai tanaman indikator.     

Beberapa penelitian terdahulu yang mengarah pada 

upaya perbaikan dan pemanfaatan tanah bekas tambang 
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batubara dengan menggunakan bahan organik sebagai 

bahan pembenah tanah, adalah  : Hidayanto dkk (2014) 

dengan  penelitian mengoptimalkan lahan bekas tambang 

batubara untuk pengembangan padi di Kalimantan Timur. 

Penelitian dilakukan di lahan bekas penambangan 

batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada kawasan 

pengembangan pertanian terpadu Kelompok Tani Ternak 

Mandiri Bersama pada tahun 2012. Pada lahan seluas 0,5 

ha yang dikelola dengan konsep pengelolaan lahan dan 

tanaman terpadu (integated crops land management) 

ramah lingkungan dalam upaya untuk mendapatkan 

produktivitas hasil tanaman yang tinggi dengan 

menggunakan pupuk organik, pupuk hayati dan pupuk 

kimia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Lahan bekas 

penambangan batubara yang miskin akan unsur hara, 

dapat dimanfaatkan untuk pengembangan padi dengan 

sistem pengelolaan khusus atau yang disebut dengan 

integated crops land management (ICLM). Sistem ini 

memadukan penggunaan bahan organik, pupuk hayati dan 

pupuk anorganik. Model pengelolaan lahan dan tanaman 
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terpadu lahan bekas penambangan batubara, potensial 

untuk pengembangan padi, khususnya dalam upaya untuk 

mendukung swasembada beras di Kalimantan Timur.  Hasil 

panen padi varietas towuti (ubinan) dari kawasan bekas 

penambangan batubara cukup tinggi (ubinan), sehingga 

model ini dapat dianjurkan untuk dikembangkan oleh 

masyarakat di sekitar kawasan bekas penambangan 

batubara batubara di Kutai Kartanegara.  

Sudaryono (2009) meneliti mengenai tingkat kesuburan 

tanah ultisol pada lahan pertambangan batubara Sanggata 

Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

diketahui bahwa perbaikan tanah bekas tambang batubara 

dapat dilakukan dengan pengapuran, pemberian pupuk 

fosfat dan kalium, serta pemberian bahan organik. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa tanah bekas tambang 

batubara miskin kandungan bahan organik, sehingga untuk 

meningkatkan kesuburan tanah, dibutuhkan pemupukan 

pupuk organik,  tanah bekas tambang batubara bersifat 

asam, dengan kejenuhan Al tinggi, sehingga tanaman tidak 

dapat tumbuh secara normal. Untuk mengurangi keasaman 
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tanah dapat dilakukan dengan pengapuran atau dengan 

pemupukan phospat (unsur P) dan KCl. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat di 

identifikasi beberapa permasalahan pada tanah bekas 

tambang batubara (pasca tambang) seperti ; terjadinya 

kerusakaan pada fisika, kimia dan biologi tanah. Kerusakan 

fisika tanah ; terjadinya kerusakan ini sebagai akibat 

adanya penggalian, pembongkaran dan penimbunan tanah 

maka  tanah akan mengalami perubahan atau hilangnya 

tanah atas (top soil), pemadatan tanah sebagai akibat 

penggunaan alat berat, yang akan menimbulkan kerusakan 

pada tektur, struktur, bulk density, partikel density dan 

porositas tanah.  Kerusakan pada kimia tanah ; dimana 

dengan hilangnya vegetasi dan hilangnya lapisan tanah 

atas akan mengakibatkan hilangnya sumber unsur hara 

dan bahan organik tanah, dengan hilangnya unsur hara dan 

bahan organik tersebut maka tanah akan mengalami 

kehilangan kesuburan. Kerusakan pada kondisi biologi 

tanah ; dengan tidak adanya vegetasi dan bahan organik 

tanah maka makro dan mikro organisme tanah juga akan 



~ 8 ~ 

kehilangan sumber makanan, sehingga makro dan mikro 

organisme akan mengalami kepunahan. Dengan demikian 

tanah bekas tambang batubara dapat dikatakan telah 

mengalami kehilangan kesuburan tanah.   untuk itu dalam 

penelitian disertasi ini peneliti mengangkat permasalahan 

pembenahan (Amendment) material tanah bekas tambang 

batubara untuk media tumbuh tanaman jagung dengan 

menggunakan pupuk organik cair mikroorganisme lokal 

(POC Mol).   

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk: 

memperoleh gambaran tentang bagaimana formulasi pupuk 

organik cair mikroorganisme lokal yang digunakan sebagai 

bahan pembenah tanah bekas tambang batubara untuk media 

tumbuh tanaman jagung, Bagaimana pembenahan material 

tanah bekas tambang batubara untuk media tumbuh tanaman 

jagung dengan menggunakan pupuk organik cair, Berapa dosis 

pupuk organik cair sebagai pembenah material tanah bekas  

tambang batubara untuk media tumbuh tanaman jagung. 
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C. Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif karena menguji, menganalisis, dan 

menentukan bagaimana formulasi pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal dalam pembenahan tanah bekas tambang 

batu bara. Penelitian ini dilaksanakan pada kebun percobaan 

Universitas Ahmad Yani banjarmasin dan lahan operasional 

penambangan batubara di Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut Provinsi 

Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data 

sekunder. Data primer di ambil dari parameter yang diamati, 

sedangkan data sekunder diambil dari instansi-instansi 

pemerintah. Dalam penelitian ini beberapa variabel yang 

diamati baik mengenai contoh tanah bekas tambang batu bara  

yang dilakukan pembenahan dengan menggunakan pupuk 

organik cair yang diaplikasikan pada tanaman jagung. Variabel 

yang diamati pada contoh tanah bekas tambang batubara adalah 

sifat fisik, kimia dan biologi tanah, dilakukan sama dengan 

perlakuan pada tanaman jagung yakni sebelum penanaman 

(tanpa diberi pupuk) dan setelah penanaman. Variabel yang 

diamati pada pertumbuhan jagung adalah (a) tinggi tanaman 
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jagung(cm),  (b) jumlah daun (cm), (c) berat kering tanaman (g). 

Penelitian ini memiliki tahapan yang meliputi, (a) pengambila 

contoh tanah di lapangan, (b) pengamatan pertumbuhan 

tanaman jagung, (c) menganalisis pengaruh berbagai macam 

pupuk organik cair sebagai  pembenah tanah bekas tambang 

batubara, (d) penentuan dosis pupuk organik cair sebagai 

pembenah tanah bekas tambang batubara.  Model analisis yang 

digunakan adalah Rancangan  Acak Lengkap (RAL) dengan 

perlakuan jenis dan dosis pupuk organik cair yang berbeda, 

yakni ada 4 jenis pupuk organik cair (POC) yang digunakan, POC 

formula, POC N, POC B. POC GT dan dosis pupuk organik cair, 

yakni 3 liter/ha, 6  liter/ha, 9 liter/ha, 12 liter/ha, dengan 

pengulangan masing-masing 4 kali, sehingga diperoleh 64 unit 

percobaan (4x4x4). Analisis data selanjutnya adalah dengan 

melakukan pengukuran dilapangan.  Data yang diperoleh dari 

hasil percobaan selanjutnya di analisis, meliputi  a). Uji  

kenormalan, uji kehomogenan, uji aditifitasnya (transformasi 

data: ya/tidak), b). Analisis keragaman atau sidik ragam dan 

apabila ada perbedaan di antara perlakuan dilanjutkan dengan 

c). Uji kontras orthogonal. 
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BAB 2 
TANAH BEKAS TAMBANG BATUBARA  

 

 

 

A. Kondisi Tanah Bekas Tambang Batubara  

Pada umumnya teknis operasional penambangan 

batubara di Indonesia dilakukan secara terbuka (open pit 

mining), yakni pembukaan lahan dan pengupasan lapisan 

atas tanah untuk mendapatkan batubara. Dampak yang 

ditimbulkan oleh adanya pertambangan batubara secara 

terbuka adalah : kerusakan ekosistem, kerusakan tanah, 

pencemaran, sedimentasi perairan, polusi udara dan 

perubahan iklim. Menurut Subowo (2011) bahwa dengan 

adanya penambangan batubara daya dukung tanah lapisan 

atas pasca penambangan untuk pertumbuhan tanaman 

menjadi rendah. Menurut Cooke & Johnson (2002), serta 

Dodd & Louis (2003) dalam Ardika (2013), lahan pasca 

penambangan batubara secara umum dicirikan oleh 

kerusakan fisik tanah, kimia tanah dan biologi tanah,  
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seperti ; tekstur fisik yang sangat kasar dan beragam, mulai 

lempung sampai lempung berpasir dan pada tekstur yang 

sangat halus tidak memiliki kandungan bahan organik, 

sangat kompak, dan laju infiliterasi airnya sangat rendah. 

Pada umumnya lahan-lahan bekas penambangan memiliki 

kandungan hara makro yang sangat rendah, terutama 

kandungan Nitrogen (N), Phospor (P), Kalium (K), Natrium 

(Na), dan Kalsium (Ca), serta tingkat kemasaman tanah 

(pH) dan kapasitas tukar kation (KTK) yang rendah. Selain 

itu mikroorganisme tanah yang sangat membantu dalam 

stabilisasi struktur tanah, sumbangan mineral-mineral 

inorganik, ataupun sumbangannya dalam zat pengatur 

pertumbuhan, juga sangat rendah (Hetrick et al. 1994) 

dalam Ardika (2013). 

Sebagai akibat adanya penambangan secara terbuka 

adalah berubahnya topografi, permukaan tanah menjadi 

rusak termasuk hilangnya flora dan fauna yang hidup di 

atasnya, sehingga akan merubah sistem hidrologi dan 

kestabilan lansekap. Apabila lahan bekas tambang ini tidak 

dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan pengaruh 
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negatif, baik di dalam areal pertambangan (on site) 

maupun di luar areal penambangan (off site). Pengaruh 

tersebut antara lain rusaknya tanah oleh karena 

pembongkaran dan pencampur adukan tanah dan lapisan 

batuan penutup (overburden), erosi air dan angin, 

sedimentasi di sungai-sungai, penurunan kualitas air 

akibat meningkatnya salinitas, keasaman dan timbulnya 

unsur-unsur beracun dalam sungai-sungai. Kondisi 

tersebut terjadi  di semua lokasi penambangan   

(Djakamihardja dan Noviardi, 2009; Herlina, 2004; 

Rahmawaty, 2002; Yani, 2005) dalam Pratiwi dkk (2014).  

B. Kerusakan Fisika Tanah  

Penambangan batubara menyebabkan perubahan 

bentang lahan dan kualitas tanah hasil penimbunan setelah 

penambangan. Struktur tanah penutup rusak sebagaimana 

sebelumnya, juga tanah lapisan atas bercampur ataupun 

terbenam di lapisan dalam. Tanah bagian atas digantikan 

tanah dari lapisan bawah yang kurang subur, sebaliknya 

tanah lapisan atas yang subur berada di lapisan bawah. 
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Demikian juga populasi hayati tanah yang ada di tanah 

lapisan atas menjadi terbenam, sehingga hilang/mati dan 

tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Daya dukung tanah 

lapisan atas pasca penambangan untuk pertumbuhan 

tanaman menjadi rendah (Subowo, 2010).  

Menurut Arsyad (2006) mengemukakan bahwa 

kerusakan tanah adalah hilangnya atau menurunnya fungsi 

tanah, baik sebagai sumber unsurhara tumbuhan maupun 

sebagai matriks tempat akar tumbuhan berjangkar dan 

tempat air tersimpan. Pembukaan lahan hutan menjadi 

lahan pertanian dapat diduga sebagai penyebab rusaknya 

struktur tanah baik di lapisan atas maupun lapisan bawah.  

Kerusakan struktur tanah diawali dengan penurunan 

kestabilan agregat tanah sebagai akibat dari pukulan air 

hujan dan kekuatan limpasan permukaan. Penurunan 

kestabilan agregat tanah berkaitan dengan penurunan 

kandungan bahan organik tanah, aktivitas perakaran 

tanaman dan mikroorganisme tanah. Penurunan ketiga 

agen pengikat agregat tanah tersebut selain menyebabkan 

agregat tanah relatif mudah pecah sehingga menjadi 
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agregat atau partikel yang lebih kecil juga menyebabkan 

terbentuknya kerak di permukaan tanah (soil crusting) 

yang mempunyai sifat padat dan keras bila kering. Agregat 

atau partikel-partikel yang halus akan terbawa aliran air ke 

dalam tanah sehingga menyebabkan penyumbatan pori 

tanah. Pada saat hujan turun kerak yang terbentuk di 

permukaan tanah (soil crusting) yang mempunyai sifat 

padat dan keras bila kering (Suprayogo,2004).  

 
C. Kerusakan Kimia Tanah  

Kondisi kimia tanah bekas tambang batubara pada 

umumnya dalam kondisi miskin akan unsur hara dan 

kesuburan tanahnya sangat rendah karena tanah bekas 

tanmbang batubara telah mengalami pencemaran, sebagai 

akibat adanya pembongkaran dan penggalian tanah yang 

mneyebabkan susunannya mengalami perubahan, dimana 

lapisan atas (Top Soil) hilang digantikan oleh lapisan 

bawah. Dengan kondisi yang demikian akan menyebabkan 

munculnya logam berat dan Air Asam Tambang (Acid Mine 

Drainage/AMD). Menurut Riwandi dan Munawar (2007), 
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air asam tambang terjadi sebagai akibat adanya oksidasi 

batuan pirit (FeS2) dengan oksigen dan air yang 

menghasilkan asam dan logam larut. Air asam tambang 

dicirikan oleh pH yang rendah (Keasaman tinggi), kadar 

sulfat dan logam larut.  Fenomena Acid Mine Drainage 

(AMD) atau Acid Rock Drainage (ARD) akibat 

teroksidasinya mineral bersulfur dengan ditandai 

berubahnya warna air menjadi merah jingga. AMD akan 

memberikan serangkaian dampak yang saling berkaitan, 

yaitu menurunnya pH, ketersediaan dan keseimbangan 

unsur hara dalam tanah terganggu, serta kelarutan unsur-

unsur mikro yang umumnya merupakan unsur logam 

meningkat (Marschner, 1995; Havlin et al., 1999) dalam 

Widyati (2007). 

Keasaman tanah (pH) merupakan salah satu sifat kimia 

tanah yang sangat penting untuk diketahui.  Reaksi tanah 

menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah yang 

dinyatakan dengan nilai pH yang berperan terhadap 

kesuburan tanah, yakni ; ketersediaan unsur hara dalam 

tanah, mudah tidaknya unsur hara tersebut diserap oleh 
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tanaman.  pH tanah merupakan indikator kimia yang 

sangat baik terhadap kualitas tanah dengan kisaran pH 

tanah adalah 0 – 14.  Nilai Kemasaman dan alkalinitas (pH) 

tanah, ditujukan dengan konsentrasi ion hidrogen (H+) 

dalam tanah, yakni : konsentrsi ion hidrogen (H+) lebih 

besar dari ion hidroksil (OH-) maka tanah dikatakan asam 

(< 7),   konsentarasi ion hidrogen (H+) sama ion hidroksil 

(OH-) maka tanah dikatakan netral (pH = 7) dan 

konsentarasi ion hidrogen (H+) lebih kecil dari ion hidroksil 

(OH-) maka tanah dikatakan basa (> 7).  Menurut (Tisdale 

et al., 1993) dalam Natural Resources Conservation Service 

(1999), pH tanah merupakan ukuran jumlah ion hidrogen 

(H+) dalam larutan tanah.  Konsentrasi ion hidrogen (H+) 

dalam larutan tanah cukup kecil. Misalnya, tanah dengan 

pH 4.0 memiliki konsentrasi ion hidrogen dalam air tanah 

hanya 0,0001 mol per liter. (Satu mol sama dengan jumlah 

atom hidrogen dalam 1 gam hidrogen).  

Menurut Soemarno (2011) Kondisi  pH tanah 

merupakan faktor penting  yang menentukan kelarutan 

unsur  yang  cenderung berkesetimbangan dengan  fase 
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padatan. Kelarutan oksida-oksida hidrous dari Fe dan Al 

secara langsung tergantung pada konsentrasi hidroksil 

(OH-) dan menurun  apabila pH meningkat. Kation 

hidrogen (H+) bersaing secara langsung dengan kation-

kation asam Lewis lainnya membentuk  tapak kompleksi, 

dan oleh karenanya kelarutan kation kompleks seperti Cu 

 dan Zn akan meningkat dengan menurunnya pH.  

Konsentrasi kation hidrogen  menentukan besarnya KTK 

tergantung-muatan  (dependent charge) dan  dengan 

demikian akan mempengaruhi aktivitas semua kation 

tukar.  Kelarutan Fe-fosfat, Al-fosfat dan Ca-fosfat sangat 

tergantung pada pH, demikian juga  kelarutan anion 

molibdat (MoO4) dan  sulfat yang terjerap.  Anion molibdat 

dan sulfat yang terjerap,  dan fosfat yang  terikat  Ca 

kelarutannya akan menurun kalau pH  meningkat.  Selain 

itu, pH juga mengendalikan kelarutan karbonat dan silikat, 

mempengaruhi reaksi-reaksi redoks, aktivitas jasad  renik,  

dan menentukan bentuk-bentuk kimia dari fosfat dan 

 karbonat dalam larutan tanah.   Pengasaman mineral 

 silikat  dapat menggeser "muatan patahan" dari negatif 
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menjadi positif.  Beberapa  reaksi penting yang 

terpengaruh oleh pH.  

D. Kerusakan Biologi Tanah 

Biologi tanah mempelajari tentang organisme yang 

hidup dan beraktivitas didalam tanah dan dengan 

aktivitasnya tersebut berperan dalam aliran energi dan 

siklus hara serta berhubungan erat dengan produksi bahan 

organik (Hanafiah, dkk, 2003). Menurut Natural Resources 

Conservation Service (2001) bahwa indikator kerusakan 

biologi berbeda dengan indikator fisika  dan kimia tanah, 

ada beberapa pedoman khusus untuk mengelola sifat 

biologis tanah, hal ini  sangat penting karena perubahan 

pengelola lahan dalam jalur fungsi biologis tanah dari 

waktu ke waktu untuk memantau efek dari pilihan 

manajemen.  Pemantauan adalah identifikasi tren dengan 

sistematis mengumpulkan data kuantitatif dari waktu ke 

waktu dari lokasi yang ditandai secara permanen. 

Tujuannya adalah untuk memantau fungsi biologis tanah 

yang meliputi: Evaluasi dan dokumentasi kemajuan 
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menuju tujuan manajemen, deteksi perubahan yang 

mungkin menjadi  peringatan dini degadasi di masa depan, 

dan  Penentuan kecenderungan untuk daerah dengan 

kondisi yang diinginkan, atau ada potensi untuk 

pemulihan.  

Menurut Adams (2014) bahwa indikator biologi 

menawarkan beberapa jenis informasi yang agak unik yang 

tidak tersedia dari metode lain, yakni : (1) peringatan dini 

dari kerusakan lingkungan; (2) efek yang terintegasi dari 

berbagai tekanan lingkungan terhadap kesehatan 

organisme dan populasi, komunitas, dan ekosistem; (3) 

hubungan antara respon individu organisme terkena 

polusi dan efek pada tingkat populasi; (4) peringatan dini 

potensi membahayakan kesehatan manusia berdasarkan 

tanggapan dari satwa liar polusi; dan (5) efektivitas upaya-

upaya perbaikan dalam dekontaminasi saluran air, namun 

demikian indikator biologi bukan satu-satunya metode 

untuk memantau dampak ekologi yang mungkin polutan. 

Salah satu metode tradisional pengukuran langsung dari 

polusi kimia di sungai atau di organisme itu sendiri. 
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Menurut Hanafiah dkk (2003), bahwa cacing tanah 

(makro fauna) dapat dimanfaatkan sebagai indikator 

biologi maupun biomonitor dari aktivitas pertanian dan 

perindustrian yang menggunakan bahan-bahan kimia 

seperti ; pestisida  atau senyawa-senyawa kimiawi toksik. 

Cacing tanah merupakan konsumen limbah yang 

mengeluarkan sekresi berupa kotoran (bunga tanah) yang 

kaya hara. Pakan cacing tanah berupa campuran tanah dan 

bahan organik, yang bersarang di dalam tanah dan saat 

bergerak mengeluarkan lender-lendir yang tidak saja 

berperan secara fisik dan kimiawi, tetapi juga berperan 

sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme tanah 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai biomelioran dalam 

rehabilitasi atau reboisasi tanah-tanah kritis atau tanah-

tanah bekas areal pertambangan. Dengan demikian 

keberadaan cacing tanah dapat dijadikan ukuran untuk 

menilai tingkat kerusakan lahan, karena dengan adanya 

cacing tanah suatu lahan maka terdapat pula 

mikroorganisme tanah yang lainnya.  
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BAB 3 
PEMBENAHAN TANAH 

 

 

A. Pembenah Tanah (Soil Amendment) 

Tanah sebagai sumber daya pertanian mempunyai dua 

fungsi yaitu sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman dan 

sebagai tempat berpegangnya akar, dan penyimpanan air 

tanah. Menurut Sarief (1984) bahwa fungsi tanah adalah  

tanah sebagai tempat berdirinya tanaman, tanah sebagai 

gudang tempat unsur-unsur hara yang diperlukan 

tanaman, tanah sebagai tempat persediaan air bagi 

tanaman, dan tanah dengan tata udara yang baik 

merupakan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan 

tanaman.  

Pembenahan tanah merupakan salah satu bahan yang 

dicampurkan ke dalam atau dipermukaan tanah, dengan 

tujuan untuk memperbaiki kondisi sifat tanah, pemberian 

nutrisi  untuk meningkatkan kesuburan tanah. Menurut 

Larney dan Angers (2011), Amandemen organik 

mempengaruhi sifat tanah dengan berbagai macam 
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variabel dan cara, pengaruhnya bisa secara langsung 

melalui sifat yang tidakterpisahkan dari amandemen 

organik itu sendiri, atau secara tidak langsung, dengan 

memodifikasi fisik tanah, biologi dan sifat kimia. Sebagai 

contoh, keberhasilan reklamasi tambang dengan biosolids 

adalah karena setidaknya tiga faktor yang saling terkait, 

yakni ; unsure nitrogen dalam bentuk organik dilepaskan 

secara perlahan-lahan, dari pada nitrogen anorganik yang 

tersedia dalam bentuk yang mungkin rentan terhadap 

pencucian dan limpasan; kandungan karbon organik yang 

tinggi memberikan sumber energi langsung, yang 

meningkatkan aktivitas mikroba tanah, dan bahan organik 

meningkatkan kondisi fisik tanah yang buruk yang 

disebabkan oleh hilangnya lapisan atas tanah dan 

pemadatan. 

B. Jenis Bahan Pembenah Tanah  

Menurut Dariah (2007) Secara garis besar, bahan 

pembenah tanah dibedakan menjadi 2 yaitu : alami dan 

sintetis (buatan pabrik), dan berdasarkan senyawa 
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pembentukannya juga dapat dibedakan dalam 2 kategori 

yakni pembenah organik (termasuk hayati) dan pembenah 

tanah anorganik.  Beberapa contoh bahan pembenah tanah 

organik dan anorganik dapat dilihat pada Tabel 1 berikut 

ini.   

Tabel 1. Beberapa Contoh Bahan Pembenah Tanah  
No Nama Bahan Pembenah Tanah Jenis 

 A. Sintetis  

1 VAMA (Maleic anhydride-vinyl acetate copolimers) Organik 

2 HPAN (Partly hydrozed polyacrilonitril) Anorganik 

3 SPA (Sodium polyacryl) Anorganik 

4 PAAm/PAM (Polyacrylamine dalam banyak kombinasi) Organik  

5 Poly-DADMAC (Poly-diallyl dimethylammonium cloride) Anorganik 

6 Hydrostock anorganik 

 B. Alami  

1 Emulsi aspal (Bitumen : hidrophobik dan hidrofilik) Anorganik  

2 Lateks, skim lateks Organik 

3 Kapur pertanian Anorganik 

4 Fosfat alam Anorganik 

5 Blontong Organik 

6 Sari kering limbah (SKL) Organik 

7 Zeolit An-organik 

8 Bahan organik dengan C/N ratio = 7-12 (Permentan No : 

02/Pert/HK 060/2/2003) 

Organik 

 

Sumber : Dariah (2007) 

Sesungguhnya bahan organik, baik dalam bentuk pupuk 

kandang, pupuk hijau, kompos, sisa tanaman, dan lain 

sebagainya, merupakan bahan pembenah tanah yang 

sudah banyak dibuktikan efektivitasnya baik dalam 

memperbaiki sifat fisik, kimia, maupun biologi tanah. 

Limbah pertanian seperti blontong, skim lateks, dan lain-
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lain juga dapat dimanfaatkan sebagai pembenah tanah. 

Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

penggunaan bahan pembenah tanah mineral seperti zeolit 

berpengaruh lebih baik terhadap sifat-sifat tanah jika 

disertai dengan pemberian bahan organik. pemilihan 

bahan pembenah tanah tetap diprioritaskan pada bahan-

bahan yang murah, bersifat insitu, dan terbarukan, bahan 

organik sebenarnya dapat memenuhi persyaratan tersebut. 

Menurut Setiawan dan Nandini (2013) Bahan pembenah 

tanah merupakan bahan-bahan sintetis atau alami/bahan 

organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang dapat 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Salah satu 

pembenah tanah sintetis adalah hidrogel dan yang alami 

adalah pupuk organik.  

 
C. Manfaat Pembenah Tanah  

Proses degadasi lahan hampir selalu disertai 

penurunan status bahan organik tanah. Pada lahan yang 

telah mengalami proses degadasi rata-rata kandungan 

bahan organik <2%, sehingga berdampak terhadap 
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penurunan kualitas fisik tanah, karena sangat rendahnya 

unsur yang dapat berperan dalam perbaikan struktur 

tanah. Oleh karena itu penambahan bahan organik dengan 

kualitas yang baik dan dalam jumlah yang mencukupi 

merupakan kunci pemeliharaan dan perbaikan kualitas 

tanah. Menurut  Esmaeilzadeh dan Ahmad (2014) bahwa 

Bahan organik tanah (SOM) adalah komponen bahan 

organik tanah, yang terdiri dari tanaman dan hewan residu 

pada berbagai tahap dekomposisi, sel dan jaringan 

organisme tanah, dan zat-zat yang disintesis oleh 

organisme tanah. Bahan organik tanah adalah dasar untuk 

tanah produktif. Mendorong  tanaman menjadi  sehat, 

sumber persediaan untuk mikroba dan organisme tanah 

lainnya, dan mengatur pasokan air, udara dan nutrisi ke 

tanaman. SOM dapat memberikan lebih dari setengah dari 

nitrogen dan seperempat dari tanaman fosfor 

membutuhkan, sehingga sangat mempengaruhi kebutuhan 

pupuk.   

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian bahan organik nyata meningkatkan kualitas 
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tanah dan produktivitas tanaman jika diberikan dalam 

jumlah yang sangat tinggi, misalnya pada pertanaman 

sayuran di tanah Andisols pemberian pupuk organik dalam 

bentuk pupuk kandang mencapai 20-30 ton/ha (Widowati 

et al. 2004) dalam Dariah dkk (2012).  

Salah satu cara dalam memperbaiki kondisi tanah 

tersebut dengan menambahkan pembenah tanah. Bahan 

pembenah tanah (soil conditioner) adalah bahan-bahan 

alami yang dapat memperbaiki sifat-sifat tanah, sehingga 

dapat mendukung pertumbuhan tanaman (Sutono dan 

Abdurachman, 1997) dalam Masduqi dkk (2012). 

Pembenah tanah alami dapat berasal dari tanaman, banyak 

tanaman yang dapat digunakan sebagai pembenah tanah 

khususnya tanaman air. Menurut Pratama (2011) dalam 

Masduqi dkk (2012), tumbuhan akuatik memiliki daya 

retensi air yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap 

penahanan air di dalam tanah. Pembenah tanah dapat 

memperbaiki struktur tanah, sehingga air akan dapat 

tertahan lebih lama di dalam tanah. Pembenah tanah akan 

menghalangi evaporasi pada tanah, sehingga tanaman 



~ 29 ~ 

tidak akan banyak kehilangan air, serta mempengaruhi 

kapasitas lapang dan pertumbuhan tanaman (Hickman and 

Whitney, 1990) dalam Masduqi dkk (2012). Kapasitas 

lapang (field capacity) adalah keadaan tanah yang cukup 

lembab yang menunjukkan jumlah air terbanyak yang 

dapat ditahan oleh tanah terhadap gaya tarik gavitasi 

(Yanwar, 2003) dalam Masduqi dkk (2012).  
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BAB 4 
PUPUK ORGANIK CAIR MIKROORGANISME LOKAL 

 
 
 

A. Formulasi Pupuk Organik Cair Mikroorganisme Lokal 

Formulasi pupuk organik merupakan suatu rancangan 

atau campuran pupuk organik cair antara bahan-bahan 

aktif (jasad hidup/mikroorganisme)  dengan bahan 

organik dengan kadar dan bentuk tertentu yang 

mempunyai daya kerja sebagai pupuk organik yang  sesuai 

dengan tujuan yang telah direncanakan. Menurut Relf   et al 

(2015). Pupuk organik yang beredar dipasaran dibuat 

dengan formulasi yang berbeda-beda, hal ini dimaksudkan 

untuk memenuhi kebutuhan situasi dan kondisi tanah dan 

tanaman yang akan dilakukan pemupukan. Semua 

formulasi harus memberikan sejumlah nutrisi, dan 

mungkin dapat menginformasikan bahan yang digunakan, 

cara penggunaan dan seberapa cepat nutrisi tersedia 

memperbaiki kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. 

Beberapa formulasi yang tersedia, seperti pupuk  padat, 



~ 32 ~ 

pupuk cair, pupuk daun, pupuk akar, pupuk fisiologis asam 

dan pupuk fisologis basa.  

Bahan dasar pupuk organik adalah semua material 

organik yang mengandung karbon dan nitrogen, seperti 

kotoran hewan, sampah hijauan, sampah kota, lumpur cair 

dan limbah industri pertanian. Berikut disajikan bahan-

bahan yang umum dijadikan bahan baku pengomposan 

berdasarkan asal bahannya: (1) Pertanian ; Limbah dan 

residu tanaman; jerami dan sekam padi, gulma, batang dan 

tongkol jagung, semua bagian vegetatif tanaman, batang 

pisang dan sabut kelapa Limbah dan residu ternak; kotoran 

padat, limbah ternak cair, limbah pakan ternak, . tanaman 

air.  (2) Industri ; Limbah padat: Serbuk gergaji kayu, 

blotong, kertas, ampas tebu, limbah kelapa sawit, limbah 

pengalengan makanan dan pemotongan hewan Limbah 

cair: Alkohol, limbah pengolahan kertas, limbah 

pengolahan minyak kelapa sawit. (3) Limbah rumah 

tangga, Sampah rumah tangga dan sampah kota, tinja, urin. 

Pupuk organik memperbaiki struktur tanah dengan 

meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan 
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meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan 

kandungan air tanah. Aktivitas mikroba tanah yang 

bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan 

penambahan kompos. Aktivitas mikroba ini membantu 

tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah. Aktivitas 

mikroba tanah juga diketahui dapat membantu tanaman 

menghadapi serangan penyakit (Dewi, 2011).  

Menurut Larptansuphaphol dan Jitjumroonchokchai 

(2009) pupuk hayati (Biofertilizer) dalam pertanian dibagi 

menjadi bentuk padat dan cair. Pupuk organik cair tidak 

memiliki proses produksi yang rumit. Mereka berasal dari 

bahan-bahan organik segar yang difermentasi dalam 

sistem tertutup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membandingkan efektivitas dua mikroorganisme, bakteri 

dan jamur untuk menguraikan bahan organik oleh setelah 

proses fermentasi alami menggunakan tiga formula 

campuran organik. Pertama rumus terdiri dari campuran 

buah manis termasuk lengkeng (Dimocarpus longan Lour), 

Sawo (Manilkara Achras Fosberg) dan rambutan 

(Nephelium lappaceum L.). Kedua rumus adalah campuran 
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buah-buahan asam termasuk bintang gooseberry (cermai 

Skeels.), jeruk (Citrus sinensis OSB.) dan kapur (Citrus 

aurantifolia Swingle Syn:. C. medica var liman nipis Ridi. C. 

acdia Roxb. Limonia aurantifolia Christimann.) sedangkan 

rumus ketiga adalah campuran buah pati termasuk pisang 

(Musa sapientum Linn.), ubi jalar (Ipomoea batatas '(L.) 

Lam.) dan akar talas (Colocasia esculenta (L.) Schott). 

Formula ini adalah dicampur dengan molase dengan 

perbandingan buah-buahan untuk molase dari 9,75: 0,25 

(berat). Bakteri Phodopseudomonas sp. dan jamur 

Aspergillus sp. ditambahkan secara terpisah untuk sistem 

ini.  

Formulasi pupuk organik cair menurut Ilyas (2014) 

untuk pupuk organik cair perangsang akar, adalah : (1) 

Bonggol pisang/rebung bambu 10 kg, (2). Air leri/air 

cucian beras 2 liter, (3) Air kelapa 2 liter (4) tetes 

tebu/gula/berenuk/maja 20% dari total bahan. Pupuk 

organik cair perangsang bunga dan buah, menggunakan 

formulasi (1). Serabut kelapa 2 kg dan (2) Air 10 liter.   
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Fermentasi urine sapi, sangat bermanfaat sekali bagi 

petani karena urine sapi ini dapat digunakan sebagai 

pupuk cair. Sebelum digunakan sebagai pupuk pertanian 

urine sapi ini sebaiknya di fermentasi terlebih dahulu. 

Salah satu cara memfermentasi urine sapi tersebut adalah: 

Bahan: (1) Urine sapi 20 liter, (2) Gula merah 1 kg atau 

tetes tebu 1 liter, (3) Segala jenis empon-empon(Lengkuas, 

kunyit, temu ireng, jahe, kencur, brotowali) masing-masing 

½ kg, (4) Air rendaman kedelai 1 gelas atau Urea 1 sendok 

makan, (5). Bakteri decomposer, (6). Air 4 liter.  Manfaat: 

(1) Zat perangsang pertumbuhan akar tanaman pada 

benih/bibit, (2). Sebagai Pupuk daun organik, (3) Sebagai 

pengurai bahan organik dalam pupuk organik baik padat 

maupun cair memerlukan mikroorganisme terutama 

bakteri pelapuk yang menguntungkan bagi kehidupan.  

.  
B. Bioaktivator Pupuk Organik  

Formulasi pupuk organik yang diperkaya dengan 

bioaktvator, terus mengalami perkembangan, dengan 

tujuan untuk menekan penggunaan pupuk kimia 
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(anorganik) yang saat ini begitu mahal dan  dapat 

meningkatkan pencemaran, mengurangi kejenuhan zat 

kimia pada lahan serta sebagai pembenah tanah pada 

lahan-lahan bekas pertambangan. Bioaktivator adalah 

bahan yang mengandung mikroorganisme efektif yang 

secara aktif dapat membantu :  

1. Mendekomposisi dan memfermentasi sampah organik  

2. Menyediakan nutrisi bagi tanaman serta membantu 

proses penyerapan dan penyaluran unsur hara dari 

akar ke daun 

3. Meningkatkan kualitas bahan organik sebagai pupuk 

4. Memperbaiki kualitas tanah 

5. Menghasilkan energi, misalnya pada proses pembuatan 

biogas 

Bioaktivator sudah banyak beredar di pasaran 

diantaranya EM4 (Effective Microorganisms), orgadec dan 

stardec. Pada dasarnya aktivator ini adalah 

mikroorganisme yang berada dalam cairan bahan 

penumbuh, apabila cairan yang berisi mikroorganisme 

dilarutkan air dan dicampurkan kedalam bahan yang akan 
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dikomposkan maka dengan cepat mikroorganisme ini 

berkembang. Konsep mikroorganisme efektif (EM) yang 

dikembangkan oleh Profesor Teruo Higa, Universitas 

Ryukyus, Okinawa, Jepang (Higa, 1991; Higa dan Wididana, 

1991). EM terdiri dari kultur campuran dari 

mikroorganisme yang menguntungkan merupakan terjadi 

secara alamiah yang dapat diterapkan sebagai inokulan 

untuk meningkatkan keragaman mikroba tanah dan 

tanaman. Penelitian telah menunjukkan bahwa inokulasi 

kultur EM untuk ekosistem tanah / tanaman dapat 

meningkatkan kualitas tanah, kesehatan tanah, dan 

pertumbuhan, hasil, dan kualitas tanaman. EM 

mengandung dipilih spesies mikroorganisme termasuk 

populasi dominan bakteri asam laktat dan ragi dan jumlah 

yang lebih kecil dari bakteri fotosintetik, actinomycetes 

dan jenis-jenis organisme. Semua ini saling kompatibel 

dengan satu sama lain dan dapat hidup berdampingan 

dalam kultur cair (Higa dan James, 1994). 
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C. Karakteristik Pupuk Organik Cair Formula 

Pupuk organik cair mikroorganisme lokal sebelum 

diaplikasi terlebih dahulu di analisa dilaboratorium untuk 

mengetahui kandungan atau kadar yang ada dalam pupuk 

organik cair tersebut,  analisa dilakukan pada laboratorium 

Balai Penelitian Tanah Rawa (Balitra), Laboratorium tanah 

fakultas pertanian dan Laboratorium balai peternakan. Hal 

analisa pupuk organik cair dapat dilihat pada Tabel 5 

berikut ini.   

Tabel 5. Hasil Analisa Laboratorium Pupuk Organik Cair Mikroorganisme Lokal  

             
No 

Komposisi Hasil  Analisa 
Persyaratan minimal  

Pupuk Organik Cair * 

    

1 pH (H2O)   4.36 4 – 8  

2 C-org  (%)   1,29 6 %  

3 N-total (%)   0,83 3 – 6  

4 P2O5 (%)   0,123 <5 

5 K2O %   0,14 <5 

6 Ca %   0,321 - 

7 Mg  (%)   0,005 - 

8 N-NH4 (ppm) 41,88 - 

9 Na (%)   0,003  

10 Fe (%)   0,0001 Maks 0.0400 

11 S   0,002 - 

12 Total Populasi (Bakteri)   5,71 x 105 - 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

Berdasarkan data pada Tabel 5 tersebut diatas dapat 

dijelaskan bahwa Pupuk organik cair mikroorganisme 

lokal (POC Mol) yang dibuat dengan sumber bahan berasal 
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dari campuran ekstrak bahan organik dan mikroorganisme 

lokal,  mempunyai tingkat keasaman dan kandungan unsur 

hara hampir sesuai dengan  persyaratan minimum pupuk 

organik cair dan bahan pembenah tanah berdasarkan 

standar pupuk organik cair menurut Sudirja (2007) dan 

Permentan No 70 tahun 2011. Selain itu POC Mol tidak 

terdapat kadungan logam berat dan mengandung 

mikroorganisme lokal sehingga pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal dapat dijadikan sebagai pupuk 

organik hayati (biofertilizer) dan bahan pembenah tanah.  

Rendahnya kandungan C-organik dan Nitrogen pada pupuk 

organik cair mikroorganisme lokal disebabkan oleh c-

organik dan nitrogen, selama proses dekomposisi 

dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk aktivitasnya, 

serta adanya perbedaan karekteristik bahan dasar yang 

digunakan untuk pupuk organik cair pupuk organik cair 

mikroorganisme lokalyang berasal dari hijauan segar 

berserat kasar. Menurut Sundari dkk (2014) selama proses 

dekomposisi, mikroorganisme membutuhkan karbon (C) 

sebagai sumber energi serta nitrogen (N) untuk 
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mensintesis protein bagi pertumbuhan mikroorganisme itu 

sendiri yang selanjutnya akan dilepas kembali sebagai 

salah satu unsur/komponen yang terkandung dalam 

organik cair. Komposisi POC Mol, POC N, POC B dan    POC 

GT dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

No 
Kandungan 

Unsur 

Jenis Pupuk Organik Cair 

Formula Nasa Biofast Green Tonik  

1 pH   4,36        7,9 - - 

2 N   0,83 %      0,06 % 1,15 % 14,73 % 

3 
P2O5   0,123 %      0,01 % 0,62 % 1,56 % 

4 
K2O   0,14 %      0,11 % 

- 
2,55 % 

5 C-Organik   1,29 %      4,53 % 7,08 % - 

6 Zn   -     37,08 ppm 0,03 % - 

7 Mn   -       2,38 ppm 0,0043 % 17,18 ppm 

8 Co   -       2,13 ppm - - 

9 Cu   -       6,45 ppm 0,0041 % 2,25 ppm 

10 Fe   0,0001 %      0,43 ppm 0,00567 % 706,98 ppm 

11 S   0,002 %      0,1 % 0,62 % 0,33 % 

12 Ca   0,321 %      6,04 ppm 0,12 % 1,33 ppm 

13 Mg   0,005 %    14,54 ppm - 0,02 ppm 

14 Cl   -       0,26 % - - 

15 Na   0,003 %      0,13 ppm - - 

16 B   -     42,49 ppm 0,00057 % 615,63 ppm 

17 Si   -       0,01 % - - 

18 Al   -       6,38 ppm - - 

19 NaCl   -       0,98% - - 

20 Se   -       0,11 ppm - - 

21 Cr   -    < 0,05 - - 

22 Mo   -    < 0,2 - - 

23 V   -    < 0,04 - - 

24 
SO4 

  -  
     0,31 % 

- - 

25 Lemak   -       0,39 % - - 

26 Protein    -       0,38 % - - 

27 N-total (%)   0,83 %   -  - - 

28 
Total Populasi 
MO 

  5,71 x 105 
  -  - - 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015 
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BAB 5 

ANALISIS KONDISI AWAL TANAH BEKAS TAMBANG 

BATUBARA 

 

 
A. Kondisi Awal Tanah Bekas Tambang Batubara 

Kondisi tanah bekas tambang batubara seperti terlihat 

pada Gambar 5 dan 6 dibawah ini, telah mengalami 

pembongkaran dan perubahan bentangan permukaan 

tanah dan akibatnya tanah bekas tambang batubara telah 

kehilangan lapisan top soil dan tidak ada lagi vegetasi 

diatasnya, sehingga pada akhirnya tanah bekas tambang 

batubara mengalami kerusakan dan kehilangan kesuburan. 

Kondisi tanah bekas tambang batubara yang demikian 

apabila biarkan atau tidak dilakukan perbaikan dan 

pembenahan, maka tanah bekas tambang batubara akan 

menjadi lahan kritis, sehingga akan berpengaruh terhadap 

kondisi lingkungan, akibatnya akan berlanjut pada 

kerusakan lingkungan.  

Pembenahan tanah bekas tambang batubara, perlu 

dilakukan agar bisa di manfaatkan kembali, namun untuk 
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melakukan pembenahan tidak semudah pada saat 

melakukan pembongkaran operasional penambangan 

batubara, karena kondisi ideal dan material tanah telah 

mengalami perubahan total. Sehingga  untuk pembenahan 

pada tanah bekas tambang batubara perlu mengamati dan 

mengetahui kondisi awal fisika, kimia dan biologi tanah 

tersebut.   Berikut  gambaran  kondisi tanah tambang batu 

bara. 

Gambar 5. Kondisi Tanah Tambang Batubara  
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Gambar 6. Kondisi Tanah dan Air Bekas Galian Tambang 
Batubara. 
 

 
B. Kondisi Awal Sifat Fisika Tanah Bekas Tambang 

Batubara 

  Kondisi awal fisika tanah bekas tambang batubara, 

seperti telah dijelaskan diatas, bahwa telah mengalami 

kerusakan material tanahnya, hal ini dapat dilihat dari 

hasil analisa contoh tanah bekas tambang batubara 

dilaboratorium pada Tabel 6 diberikut ini.  

Tabel 6. Hasil Analisa Kondisi Awal Sifat Fisika Tanah Bekas Tambang Batubara  

No Sifat Tanah 
Nilai sifat fisika Tanah bekas 

tambang batubara 

Nilai Kisaran fisika 

tanah mineral *) 

 1. Fisika Tanah :   

1 Particle Density (g/cm3) 2,26          2,6 – 2,7 

2 Bulk Density (g/cm3) 1,36          1,0 – 1,6   

3 Porositas (%) 37,92           30 – 60     

4 Permeabilitas  (cm/jam) 0,20 Lambat (0.13 -0.51)       
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5 Struktur Pejal  

6 Tekstur :  liat 

 Pasir 19,34  

 Debu 28,49  

 Liat 52,16  

Sumber : Pengolahan Data Primer (2015). 
Keterangan : *) Menurut Unite State Departement Of Agiculture (USDA) 

Dari tabel 6 tersebut diatas dapat diketahui sifat fisika 

contoh tanah dilapangan.  

1. Particle Density Tanah (PD) 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium nilai 

particle density  awal, tanah bekas tambang batubara 

sebesar 2,260 g/cm3, nilai ini berada dibawah dari 

standar 2,6 – 2,7  g/cm3, particle density adalah berat 

tanah kering persatuan volume partikel-partikel tanah 

(tidak termasuk pori-pori tanah). Tanah mineral 

mempunyai particle density yaitu 2,65 g/cm3. Dengan 

mengetahui besarnya nilai particle density dan bulk 

density, maka dapat dihitung banyaknya persentase 

(%) pori-pori tanah. Kandungan bahan organik 

memberikan pengaruh pada particle density 

(Hardjowigeno, 2003). 

Jika particle density suatu lahan rendah, maka tanah 

tersebut kurang baik untuk dijadikan media tanam, 
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sebaliknya jika nilai particle density nya tinggi, maka 

baik untuk dijadikan suatu media tanam bagi 

produktivitas tanaman. Bahan organik memiliki berat 

yang lebih kecil dari berat benda padat tanah mineral 

yang lain dalam volume yang sama, jumlah bahan 

organik dalam tanah jelas mempengaruhi kerapatan 

butir. Akibatnya tanah permukaan biasanya kerapatan 

butirnya lebih kecil dari sub soil (Hardjowigeno, 1992). 

Nilai awal particle density tanah bekas tambang 

batubara sebesar 2,26 g/cm3,  berada dibawah kisaran 

nilai kisaran tanah mineral sebesar 2,6 – 2.7 g/cm3, hal 

ini menunjukan bahwa kondisi tanah bekas tambang 

batubara kurang baik sebagai media tumbuh tanaman, 

karena dengan rendahnya particle density diasumsikan 

bahwa tanah bekas tambang batubara banyak 

mengandung bahan organik, namun bahan organik 

yang ada pada tanah bekas tambang batubara adalah 

berasal dari batubara itu sendiri.          

2. Bulk Density Tanah (BD) 
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Bulk density (berat isi) adalah perbandingan berat 

tanah kering dengan satuan volume tanah termasuk 

volume pori–pori tanah, umumya dinyatakan dalam 

g/cm3. Bulk density merupakan petunjuk kepadatan 

tanah. Makin padat suatu tanah makin tinggi bulk 

density, yang berarti makin sulit meneruskan air atau 

ditembus akar tanaman. Tanah yang lebih padat 

memilki bulk density yang lebih besar dari tanah yang 

sama tetapi kurang padat. Pada umumnya tanah lapisan 

atas pada tanah mineral mempunyai bulk density yang 

lebih rendah dibandingkan dengan tanah dibawahnya. 

Nilai bulk density tanah mineral berkisar 1,0 - 1,6 

g/cm3, sedangkan tanah organik umumnya memiliki 

bulk density antara 0,1 - 0,9 g/cm3 (Hardjowigeno, 

2003). 

Menurut Hardjowigeno (1995) bulk density 

merupakan petunjukan kepadatan tanah, dimana; 

makin padat suatu tanah maka makin tinggi bulk 

density, yang berarti makin sulit menruskan air atau 

ditembus oleh akar tanaman. Selain itu, kita ketahui 
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bahwa bulk density mempunyai hubungan timbal balik 

dengan porositas, dimana ; semakin tinggi bulk density 

maka semakin rendah porositas tanah dan  semakin 

baik pula sebagai media tumbuh tanaman. Sebaliknya 

makin padat suatu tanah maka semakin tinggi bulk 

density, yang berarti semakin sulit meneruskan air atau 

ditembus akar tanaman. Pada umumnya, tanah lapisan 

atas (tanah mineral) mempunyai nilai bulk density 

rendah apabila dibandingkan dengan tanah di 

bawahnya. Kondisi bulk density tanah bekas tambang 

batubara sebesar 1,36 g/cm3 berada pada kisaran  1,0 – 

1.6 g/cm3..   

3. Porositas Tanah 

Porositas adalah proporsi ruang pori tanah (ruang 

kosong) yang terdapat dalam suatu volume tanah yang 

dapat ditempati oleh air dan udara, sehingga 

merupakan indikator kondisi drainase dan aerasi 

tanah. Tanah yang porous berarti tanah yang cukup 

mempunyai ruang pori untuk pergerakan air dan udara 
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masuk dan keluar tanah yang secara leluasa, dan 

sebaliknya jika tanah tidal porous (Hanafiah 2004).  

Baver et al. (1976) dalam Hapsari (2006)  

mendefinisikan porositas tanah sebagai presentase 

volume tanah yang tidak terisi oleh bahan padat. 

Jumlah ruang pori ditentukan oleh cara butiran padat 

tersusun. Bila mereka berhimpitan, seperti halnya 

lapisan bawah yang kompak atau pasir, maka jumlah 

pori sedikit. Tetapi bila butiran padatan tersusun 

secara porous, seperti tanah bertekstur rendah maka 

ruang pori per unit volume banyak (Soepardi, 1983) 

dalam Hapsari (2006), Ruang pori ini dipengaruhi pleh 

beberapa faktor, yaitu kedalaman tanah, cara 

pengolahan tanah, dan ukuran pori. Pori-pori tanah 

dapat dibedakan menjadi pori-pori kasar dan pori-pori 

halus.  

Tanah yang porositasnya baik adalah tanah yang 

porositasnya besar karena perakaran tanaman mudah 

untuk menembus tanah dalam menvari bahan organik. 

Selain itu tanah tersebut mampu menahan air hujan 
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sehingga tanaman tidak selalu kekurangan air.  Tetapi 

jika porositasnya terlalu tinggi, juga tidak baik, karena 

air yang diterima tanah langsung turun ke lapisan 

berikutnya.  Tanah seperti ini kalau musim kemarau 

cepat membentuk pecahan yang berupa celah besar di 

tanah. 

Semakin tinggi porositas maka semakin kecil 

kemungkinan tanaman untuk hidup lama karena akar 

tidak dapat menahan batang yang semakin besar hal ini 

disebabkan karena akar tidak bisa menancap dengan 

baik pada tanah karena prositas tanah sangat besar, 

dan begitu pula sebaliknya. Jadi, tanaman akan tumbuh 

dengan baik pada keadaan tanah yang memiliki 

porositas yang sedang atau tidak terlalu tinggi dan 

tidak terlalu rendah. Berdasarkan data pada Tabel 10 

tersebut diatas nilai porositas tanah bekas tambang 

batubara adalah sebesar 37,92% berada pada kisaran 

30 – 60%, hal ini menujukan bahwa tanah bekas 

tambang batubara masih bisa sebagai media tumbuh 

tanaman.   
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4. Permeabilitas Tanah 

Menurut Jamulya (1983) dalam Sofia (2013), 

mengemukakan bahwa permeabilitas adalah cepat 

lambatnya air merembes ke dalam tanah baik melalui 

pori makro maupun pori mikro baik ke arah horizontal 

maupun vertikal. Tanah adalah kumpulan partikel 

padat dengan rongga yang saling berhubungan. Rongga 

ini memungkinkan air dapat mengalir di dalam partikel 

melalui rongga dari satu titik yang lebih tinggi ke titik 

yang lebih rendah. Sifat tanah yang memungkinkan air 

melewatinya pada berbagai laju alir tertentu disebut 

permeabilitas tanah. Sifat ini berasal dari sifat 

alami ganular tanah, meskipun dapat dipengaruhi oleh 

faktor lain (seperti air terikat di tanah liat), tanah yang 

berbeda akan memiliki permeabilitas yang berbeda. 

Permeabilitas berhubungan erat dengan drainase. 

Mudah tidaknya air hilang dari tanah menentukan kelas 

drainase tanah tersebut. Air dapat hilang dari 

permukaan tanah maupun melalui presepan tanah. 

Menurut Saefuddin (1984) bahwa permeabilitas air 
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dalam tanah banyak tergantung pada tekstur dan 

struktur tanahnya. Kelas fermeabilitas menurut United 

States Soil Survey, tanah bekas tambang batubara 

dilokasi penelitian termasuk dalam kriteria lambat 

karena nilai permeabilitas tanah bekas tambang 

batubara sebesar 0,20 cm/jam berada pada kisaran 

0,13 – 0,51 cm/jam, hal ini menunjukan bahwa aliran 

air permukaan (Run off) lambat masuk kedalam tanah.   

5. Struktur Tanah  

Menurut Kemas (2009), bahwa struktur merupakan 

kenampakan bentuk atau susunan partikel-partikel 

primer tanah (pasir, debu dan liat individual) hingga 

partikel-partikel sekunder (gabungan partikel-partikel 

primer yang disebut ped (gumpalan) yang membentuk 

agegat (bongkah). Tanah yang pertikel-partikelnya 

belum bergabung, terutama yang bertekstur pasir, 

disebut tanpa struktur atau berstruktur lepas, 

sedangkan tanah bertukstur liat, yang terlihat massive 

(padu tanpa ruang pori, yang lembek jika basah dan 
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keras jika kering) atau apabila dilumat dengan air 

membentuk pasta disebut juga tanpa struktur.  

Menurut Sarief (1984) struktur tanah merupakan 

suatu sifat fisik tanah yang sangat penting , karena 

dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman serta 

tidak langsung berupa perbaikan peredaran air, udara 

dan panas, aktivitas jasad hidup tanah ,tersedianya 

unsur hara bagi tanaman, perombakan bahan organik, 

dan mudah tidaknya akar tanaman menembus tanah 

lebih dalam. Tanah yang berstruktur baik akan 

membantu berfungsinya faktor-faktor pertumbuhan 

tanaman secara optimal, sedang tanah yang berstruktur 

jelek akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan 

tanaman.   

Berdasarkan hasil analisa dilaboratorium bahwa 

struktur tanah bekas tambang batubara di lokasi 

penelitian memilik struktur tanah pejal, karena unit-

unit struktur tersebut tidak terbentuk maka dikatakan 

bahwa tanah tersebut tidak berstruktur atau pejal 

(massive), yakni buitr-butir tanah melekat satu sama 
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lain dengan kuat sehingga tidak membentuk gumpalan-

gumpalan (ped). Hal ini menunjukan bahwa tanah 

bekas tambang batubara mempunyai struktur tanah 

yang jelek sehingga tanah bekas tambang batubara 

pada lokasi penelitian pertumbuhan tanaman akan 

terhambat.  

6. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah merupakan gambaran tingkat 

kekasaran atau kehalusan bahan mineral yang 

menyusun tanah. Tekstur tanah menunjukan komposisi 

atau perbandingan kandungan partikel tanah primer 

antara fraksir pasir (sand) , liat (clay) dan Debu/silt 

(Sarief, 1984) dan Hanafiah (2009). Tekstur tanah 

penting untuk diketahui karena komposisi ketiga fraksi 

tanah tersebut akan menentukan sifat-sifat fisika, sifat 

fisika-kimia dan sifat kimia tanah (Hakim dkk, 1986). 

Makin kecil ukuran separate berarti makin banyak 

jumlah dan makin luas permukaannya per satuan bobot 

tanah, yang menunjukkan makin padatnya partikel-

partikel per satuan volume tanah. Hal ini berarti makin 
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banyak ukuran pori mikro yang terbentuk, sebaliknya 

jika ukuran separate makin besar. Tanah yang 

didominasi pasir akan banyak mempunyai pori-pori 

makro (besar) (disebut lebih porous), tanah yang 

didominasi debu akan banyak mempunyai pori-pori 

meso (sedang) (agak porous), sedangkan yang 

didominasi liat akan banyak mempunyai pori-pori 

mikro (kecil) atau tidak porous. Hal ini berbanding 

terbalik dengan luas permukaan yang terbentuk, luas 

permukaan mencerminkan luas situs yang dapat 

bersentuhan dengan air, energi atau bahan lain, 

sehingga makin dominan fraksi pasir akan makin kecil 

daya menahan tanah terhadap ketiga material ini, dan 

sebaliknya jika liat yang dominan (Hanafiah, 2009).  

Menurut Hardjowigeno (1995) bahwa tanah-tanah 

yang bertekstur pasir mempunyai luas permukaan yang 

kecil sehingga sulit menyerap (menahan) air dan unsur 

hara. Tanah-tanah yang bertekstur liat mempunyai luas 

permukaan yang besar sehingga kemampuan menahan 

air da menyediakan unsur hara tinggi, tanah-tanah yang 
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bertekstur halus lebih aktif dalam reaksi kimia dari 

pada tanah yang bertekstur kasar. Tekstur tanah erat 

kaitannya dengan plastisitas, permeabilitas, kekerasan, 

kesuburan dan produktivitas tanah.   

Berdasarkan hasil analisa sifat fisika tanah bekas 

tambang batubara pada tabel 10 diketahui bahwa 

kandungan pasir sebesar 19,34%, kandungan Debu 

sebesar 28,49% dan liat 52,16%, hal ini menunjukan 

bahwa tanah bekas tambang batubara bertekstur liat 

berdasarkan kriteria segitiga tekstur. Dengan demikian 

tekstur liat pada tanah bekas tambang batubara banyak 

mempunyai pori-pori mikro (tidak porous), namun 

apabila dilihat dari luas permukaan maka tekstur liat 

mempunyai luas permukaan yang lebih besar.     

     
C. Kondisi Awal Sifat Kimia Tanah Bekas Tambang 

Batubara  

Sifat kimia tanah menggambar kondisi atau keadaan 

tanah yang menentukan sifat dan ciri tanah yang akan 

terbentuk atau yang akan berkembang pada umumnya dan 

kesuburan tanah pada khususnya. Sifat kimia berhubungan 
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erat dengan tekstur tanah yang tersusun dari 3 fraksi 

(pasir, liat dan debu), karena bagian – bagian ini tersusun 

dari unsur-unsur dan senyawa-senyawa kimia yang cukup 

lengkap. Berdasarkan hasil analisa di laboratorium bahwa 

kondisi awal tanah bekas tambang batubara mempunyai 

kandungan kimia dan biologi seperti pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Kondisi Awal Sifat kimia dan Biologi Tanah Bekas Tambang Batubara    
No Sifat Tanah Hasil  Analisa   Kriteria menurut (SPPT) 

 Kimia Tanah   

1 pH H2O 2,280 Sangat masam (< 4.5)  

2 pH KCL 1,980 Sangat masam (< 2.5)  

3 C-org  (%) 0,432 Sangat rendah  (< 1) 

4 N  (%) 0,048 Sangat rendah (< 0,10) 

5 K-dd (cmol(+)/kg) 0,013 Sangat Rendah  (< 0,01) 

6 Na-dd (cmol(+)/kg) 0,106 Rendah (0,1 – 0,3) 

7 Ca-dd (cmol(+)/kg) 0,004 Sangat Rendah (< 2) 

8 Mg-dd (cmol(+)/kg) 0,248 Sangat Rendah (< 0.4) 

9 KTK (cmol(+)/kg) 12,535 Rendah  (5 - 16) 

10 Kejenuhan Basa (%) 2,960 Sangat rendah (<20) 

11 Al-dd (cmol(+)/kg) 6,683 - 

12 Kejenuhan Al (%) 53,315 Tinggi (31 – 60) 

13 H (cmol(+)/kg) 10,470 - 

14 P Bray1 (ppm P) 1,243 Sangat rendah (<10) 

15 Fe (ppm) 4075,678 Rendah  

16 SO4 (ppm) 11351,979 - 

17 FeS2 (%) 1,701 - 

 Biologi Tanah   

1 Jumlah 

Mikroorganisme 

3,27 x 105 108 - 109 

Sumber : Pengolahan Data Primer (2015). 
Keterangan : SPPT (Staf Pusat Penelitian Tanah) 1983.  
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1. Reaksi Tanah (pH) 

Kemasaman tanah merupakan gambaran terhadap 

besarnya kandungan konsentrasi ion H+ yang terdapat 

di dalam tanah. Reaksi tanah menunjukkan sifat 

kemasaman atau alkalinitas tanah yang dinyatakan 

dengan nilai pH. Nilai pH tanah menunjukkan 

banyaknya konsentrasi ion Hidrogen (H+) di dalam 

tanah. Sumber utama H+  dalam tanah adalah liat dan 

humus (Kartasapoetra, dkk 1985). Berdasarkan hasil 

analisis laboratorium pada Tabel 7 diatas, pH tanah 

(H2O) adalah sebesar 2,28 dan pH (KCL) sebesar 1,98), 

hal ini menunjukan bahwa tanah bekas tambang 

batubara mempunyai pH yang sangat masam (ekstrim), 

hal ini disebabkan bahwa tanah bekas tambang 

batubara terdapat air asam tambang dan adanya 

pencemaran logam berat. Menurut Widyati (2009) 

Curah hujan yang tinggi dan sisa bahan galian yang 

tersusun atas mineral sulfidik merupakan penyebab 

utama tingginya fenomena air asam tambang di 

Indonesia. Air asam tambang mengakibatkan air di 
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sekitar lokasi penambangan tidak layak untuk 

mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Air asam 

tambang ditandai dengan berubahnya warna air 

menjadi merah jingga karena ion ferrous (Fe2+) yang 

terdapat pada mineral pirit teroksidasi menjadi ferric 

(Fe3+). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Neculita et 

al. (2006) dalam Widyati (2009) bahwa air asam 

tambang ditandai dengan pH yang sangat rendah, 

konsentrasi sulfat tinggi dan terjadi akumulasi logam-

logam berat.  

Kondisi pH yang demikian, menyebabkan tanah 

bekas tambang batubara sangat tidak mungkin untuk 

dimanfaatkan, baik untuk tujuan revegetasi maupun 

untuk tujuan lainnya karena ketersediaan unsur hara 

sangat tergantung pada pH tanah, hal ini sesuai dengan 

pendapatnya  Hakim dkk (1986), bahwa   pada  pH yang 

ekstrim unsur hara tidak tersedia seperti ; Fosfor (P), 

Kalsium, Magnesium dapat ditukar, aluminium dan 

unsur mikro serta ada beberapa unsur hara lainnya 

berada pada tingkat meracuni. Untuk itu tanah bekas 
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tambang batubara perlu adanya pembenahan pH tanah 

agar dapat dimanfaatkan kembali.  

2. C-organik Tanah 

Menurut Overstreet dan DeJong (2007) Bahan 

organik tanah merupakan material tanah berasal dari 

jaringan organisme (tanaman, hewan, dan  

mikroorganisme). Bahan organik tanah kaya nutrisi 

seperti Nitrogen (N), Fosfor (P), Sulfur (S), dan mikro, 

dan terdiri dari sekitar 50% karbon (C). Bahan organik 

tanah telah secara langsung dan positif berhubungan 

dengan kesuburan tanah dan pertanian potensi 

produktivitas. Ada banyak keuntungan bahan organik 

tanah adalah ; Mengurangi bulk density, Peningkatan 

stabilitas agregat, Resistensi terhadap pemadatan 

tanah, Peningkatan kesuburan, pencucian hara 

mengurangi, Resistensi terhadap erosi tanah, dan 

Peningkatan aktivitas biologis. Komponen bahan 

organik yang penting adalah C-organik dan Nitrogen 

(N) karena dapat mengukur kadar bahan organik dalam 

tanah. merupakan salah satu komponen yang penting 
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bahan organik tanah. Kandungan C-organik tanah 

menunjukkan kadar bahan organik yang terkandung 

dalam tanah dan juga mengindentifikasikan tingkat 

kematangan bahan organik di dalam tanah. Kandungan 

C-organik pada tanah bekas tambang batubara adalah 

sebesar 0,432 % (BO = 0,745 %), menunjukan bahwa 

masuk dalam kriteria sangat rendah, karena nilai C-

organik pada tanah bekas tambang batubara kurang 

dari 1,00 %. Hal ini disebabkan oleh adanya 

penebangan vegetasi dan pembongkaran tanah 

tambang batubara (land clearing). Menurut Sabaruddin 

dkk (2009) adanya penghapusan (penebangan) 

vegetasi menyebabkan penurunan kandungan bahan 

organik.  Dengan rendahnya kandungan C-organik pada 

tanah bekas tambang batubara, maka tingkat 

kesuburan tanahnya juga rendah.   

3. Nitrogen Tanah (N) 

Kadar unsur Nitrogen pada tanah bekas tambang 

batubara termasuk dalam kriteria sangat rendah 

karena nilai unsur Nitrogen tanah bekas tambang 
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batubara  sebesar 0,048 kurang dari  0,10 %. Hal ini 

disebabkan oleh hilangnya vegetasi pada tanah bekas 

tambang batubara  sebagai akibat pembongkaran dan 

penggalian,  maka bahan organik pada tanah bekas 

tambang batubara menjadi sangat rendah dan dengan 

rendahnya bahan organik ini maka kandungan unsur 

Nitrogen  pada tanah bekas tambang batubara menjadi  

rendah. Bradshaw & Chadwick (1980) dalam Ardika 

(2013) mengemukakan bahwa akibat penambangan 

keseimbangan hara tanaman menjadi terganggu, 

sementara kelarutan unsur-unsur yang meracuni 

meningkat dan ketersediaan hara Nitrogen pada tanah 

galian tambang pada umumnya sangat rendah, 

walaupun pada beberapa tempat memiliki jumlah N-

total yang tinggi. Namun demikian, Nitrogen tetap tidak 

cukup tersedia untuk usaha revegetasi.  

4. Kalium dapat ditukar (K-dd) 

Kalium dapat ditukar merupakan bentuk Kalium 

dalam tanah yang cepat tersedia bagi tanaman. Bentuk 

ini terikat secara elektrostatis pada permukaan koloid 
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tanah, dan selalu berada dalam keseimbangan dengan 

K-larutan tanah dan bentuk Kalium (K) tidak dapat 

ditukar (non-exchangeable). Kalium tidak dapat ditukar 

dipandang sebagai cadangan K dalam tanah yang 

lambat tersedia bagi tanaman. Pelepasan K dari bentuk 

tidak dapat ditukar menjadi dapat ditukar bergantung 

pada beberapa faktor, seperti kelengasan tanah, jumlah 

dan tipe liat, dan bahan organik (Odjak 1992) dalam 

(Wihardjaka, 2002).   

Tanah dengan kandungan mineral liat yang tinggi 

lebih kuat selektivitasnya terhadap K, seperti illit 

mengfiksasi K, daripada tanah berpasir atau tanah 

dengan dominasi mineral liat kaolinit. Kapasitas fiksasi 

K oleh mineral liat kaolinit adalah < mika < illit < 

vermikulit (Cao and Hu 1995) dalam (Wihardjaka, 

2002).  Berdasarkan hasil analisis dilaboratorium 

Kandungan kalium dapat ditukar (K-dd) pada tanah 

bekas tambang batubara adalah sebesar 0,013  

(cmol(+)/kg), termasuk dalam kriteria sangat rendah, 
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karena berada pada kriteria kurang dari 1 me/100g 

(kriteria USDA).  

Unsur kalium merupakan unsur hara essensial yang 

diperlukan oleh tanaman, dengan sangat rendahnya 

kandungan unsur kalium pada tanah bekas tambang 

batubara, maka tanah bekas tambang batubara dapat 

dikatakan miskin unsur hara dan tingkat kesuburannya 

rendah, karena kekurangan salah satu unsur essensial. 

Untuk itu agar tanah bekas tambang batubara dapat 

dimanfaatkan kembali, baik untuk kepentingan 

revegetasi maupun lainnya, maka perlu adanya 

penambahan unsur kalium.          

5. Natrium dapat ditukar (Na-dd) 

Fungsi unsur  hara Natrium bagi tanaman yaitu 

berperan dalam pembukaan stomata dan dapat 

menggantikan peranan unsur Kalium (K),  Kadar unsur 

Na-dd tanah bekas tambang batubara sebesar 0,106 

cmol(+)/kg termasuk rendah karena berada pada 

kisaran 0,1 – 0,3 me/100 g. Menurut Supriyadi (2009) 

bahwa Natrium meskipun bukan unsur hara essensial, 
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namun keberadaannya dalam tanah kadang kala dapat 

menggantikan peran Kalium bagi tanaman tertentu, 

sehingga unsur ini dikenal sebagai unsur fungsional. 

Selain itu menurut  (Mengel dan Kirby, 1982) dalam 

Supriyadi (2009) keberadaan Natrium dalam tanah 

dapat meningkatkan kelarutan Kalium dari mineral ke 

larutan tanah. Unsur hara Natrium tidak saja 

berpengaruh pada sifat kimia tanah tetapi juga akan 

berpengaruh pada sifat fisika tanah, terutama dalam 

kemantapan struktur. Konsentarasi yang tinggi di 

dalam tanah selain secara fisiologi dapat menimbulkan 

gangguan pada metabolisme tanaman juga 

berpengaruh pada sifat osmosis dan kemantapan 

agregat tanah.        

6. Kalsium dapat ditukar (Ca-dd) 

Kalsium (Ca) merupakan kation yang sering 

dihubungkan dengan keasaman tanah, disebabkan 

kalsium dapat mengurangi pengaruh keasaman, selain 

itu kalsium mampu memberikan pengaruh yang 

menguntungkan terhadap sifat-sifat tanah, pada tanah-
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tanah daerah basah kalsium bersama-sama dengan ion 

Hidrogen merupakan kation yang dominan pada 

kompleks adsorpsi (Hakim dkk, 1986).  Kadar Unsur 

kalsium dapat ditukar tanah bekas tambang batubara 

sebesar 0,004 cmol(+)/kg termasuk dalam kriteria 

rendah, karena berada pada kisaran 0,1 – 0,3 me/100g.  

Rendahnya kadar kalisium pada tanah bekas tambang 

batubara ini akan menunjukan bahwa pH tanah bekas 

tambang batubara sangat rendah, hal ini dapat dilihat 

dari hasil analisis laboratorium pada Tabel 10, bahwa 

pH tanah bekas tambang batubara adalah  2,28 dengan 

kriteria sangat masam.  Dengan kondisi yang demikian 

akan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah 

bekas tambang batubara.   

7. Magnesium dapat ditukar (Mg-dd) 

Berdasarkan hasil analisis Laboratorium Tabel 10, 

bahwa Magnesium dapat ditukar (Mg-dd) tanah bekas 

tambang batubara sebesar 0,248 cmol(+)/kg, termasuk 

dalam kriteria sangat rendah karena berada pada 

kisaran < 0,4 me/100g.    Magnesium (Mg) merupakan 
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salah satu unsur hara yang selalu dihubungkan dengan 

keasaman tanah, karena ionnya dapat mengurangi efek 

keasaman tanah, dalam hal ini magnesium berperan 

dapat menggantikan kedudukan ion hydrogen dari 

kompleks adsorpsi (Hakim dkk, 1986). Menurut 

Sudaryono (2011), ketersediaan magnesium dalam 

tanah akan berpengaruh terhadap nilai kapasitas tukar 

kation (KTK) dan kejenuhan basa (KB), karena kation 

Magnesium merupakan kation yang berada dalam 

kompleks jerapan tanah. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa rendahnya Magnesium dalam tanah 

bekas tambang batubara maka akan berpengaruh 

terhadap KTK dan KB, sehingga tanah bekas tambang 

batubara dapat dikatakan rendah tgingkat kesuburan 

tanahnya.      

8. Kapasitas Tukar Kation Tanah (KTK) 

Bahan organik memberikan konstribusi yang nyata 

terhadap KTK tanah. Sekitar 20 – 70 % kapasitas 

pertukaran tanah pada umumnya bersumber pada 

koloid humus, sehingga terdapat korelasi antara bahan 
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organik dengan KTK tanah.  Soepardi (1983) dalam 

Nurhasanah (2012). Menambahkan, bahan organik 

sangat mempengaruhi besarnya KTK dan menjadi 

sumber energi bagi jasad mikro. Gao dan Chang (1989) 

dalam Whalen et al., (2000) dalam Nurhasanah (2012) 

menyatakan bahwa pemberian pupuk kandang dapat 

meningkatkan KTK tanah. Kejenuhan basa adalah 

perbandingan dari jumlah kation basa yang ditukarkan 

dengan kapasitas tukar kation yang dinyatakan dalam 

persen. 

Kejenuhan basa biasanya dapat digunakan sebagai 

indikasi kesuburan tanah. Tingginya kejenuhan basa 

pada lahan sawah dengan system of rice intensification 

diduga dipengaruhi oleh pH tanah dan KTK tanah yang 

tinggi dibandingan dengan sistem konvensional 

(Nurhasanah, 2012).  Kapasitas tukar kation tanah 

bekas tambang batubara sebesar  12,535 cmol(+)/kg 

berada pada kisaran 5 – 16 me/100g dengan kriteria 

rendah.  Kejenuhan basa tanah bekas tambang batubara 

adalah sebesar 2,960% berada pada kisaran sangat 
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rendah, karena < 20 %. Dengan demikian tanah bekas 

tambang batubara, tingkat kesuburan tanahnya sangat 

rendah.     

9. Aluminium Tanah (Al) 

Aluminium merupakan salah satu unsur hara 

penunjang dan dianggap  unsur yang tidak penting 

sebagai nutrisi, namun demikian konsentrasi rendah 

kadang-kadang dapat meningkatkan pertumbuhan 

tanaman atau menimbulkan pengaruh lainnya. Menurut 

Rosmarkan dan Yuwono (2002) Kadar kandungan Al-

dd sangat berhubungan dengan pH tanah. Makin tinggi 

pH tanah, makin rendah Al-dd dan makin rendah pH 

tanah, maka makin tinggi Al-dd. Tanah pada lokasi 

penelitian ini memiliki nilai pH yang rendah, dan hal 

tersebut menjelaskan ketersediaan Al-dd yang tinggi. 

Kadar Aluminium tanah bekas tambang batubara 

adalah sebesar 6,683 cmol/kg, dengan kejenuhan. 

Menurut Krstic et al (2012) Keasaman tanah 

merupakan faktor pembatas yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil tanaman di seluruh dunia. 
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Masalah dasar mengenai sifat kimia tanah lebih asam 

adalah, selain keasaman sendiri, kehadiran senyawa 

beracun dan elemen, seperti bentuk larut dari Al, Fe 

dan Mn, nitrit dan berbagai asam organik beracun.  

Aluminium (Al) toksisitas merupakan salah satu 

kendala utama pada produktivitas tanaman pada tanah 

asam, yang terjadi pada hingga 40% dari lahan garapan 

dunia. Al adalah unsur yang paling melimpah ketiga di 

kerak bumi dan merupakan racun bagi tanaman ketika 

dilarutkan ke dalam larutan tanah pada pH asam.  

10. Hidrogen Tanah (H) 

Menurut Soil Nutrient Management for Maui 

Country (2007) ion hidrogen merupakan kation asam. 

Ion hidrogen ini digunakan untuk mengukur 

tingkat keasaman dan alkalinitas tanah. Semakin 

besar konsentrasi ion hidrogen dalam larutan air tanah, 

semakin rendah pH, dengan  semakin rendahnya nilai 

pH, maka semakin tinggi keasaman tanah. Konsentrasi 

ion hidrogen dalam larutan tanah berbanding lurus 

dengan dan dalam kesetimbangan dengan ion hidrogen 
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disimpan di tukar kation kompleks tanah itu. Dengan 

demikian, ion hidrogen disimpan oleh partikel tanah 

liat mengisi, atau penyangga, ion hidrogen dalam air 

tanah. Berdasarkan hasil analisa laboratorium bahwa 

kadar ion  Hidrogen  pada tanah bekas tambang 

batubara adalah 0,92 cmol/kg.  

11. Fosfor Tanah (P) 

 Menurut Rosmarkam dan Yuwono (2002), Fosfor 

merupakan unsur yang diperlukan dalam jumlah besar 

dan dikatakan sebagai unsur hara makro. Tanaman 

menyerap fosfor dalam bentuk ion ortofosfat primer  

HPO4- dan   ion ortofosfat sekunder (HPO4=), sementara 

itu menurut Hanafiah (2009) bahwa proporsi 

penyerapan kedua ion ini dipengaruhi oleh pH area 

perakaran tanaman, yakni : pada pH rendah (asam) 

tanaman lebih banyak menyerap ion orthofosfat primer 

dan pH tinggi (basa) ion orthofosfst sekunder yang 

lebih banyak diserap tanaman. Berdasarkan hasil 

analisa laboratorium kadar fosfat pada tanah bekas 

tambang batubara sebesar 1,234 ppm P, dengan 
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Kriteria  sangat rendah <10. Dengan kadar fosfat yang 

demikian tanah bekas tambang batubara dapat 

dikatakan miskin akan unsur hara, karena salah satu 

unsur hara makro berada pada kriteria sangat rendah.   

12. Besi Tanah (Fe) 

Menurut Notohadiprawiro (2006) unsur Fe 

merupakan hara mikro yang diperlukan tanaman 

dalam jumlah kecil, yang berfungsi sebagai sintesis 

chlorofil, penyusun penting dari enzim dan sebagai 

akseptar oksigen dalam perubahan Fe2+ menjadi Fe3+ 

(Sudarmi, 2013),   namun kadar Fe terdapat dalam 

tanah dalam jumlah besar, maka Fe akan menjadi racun 

bagi tanaman.  Kemasaman tanah yang tinggi pada 

lokasi penelitian ini dapat menjelaskan tingginya 

kandungan Fe pada tanah tersebut meskipun 

konsentrasinya belum mencapai level bermasalah. 

Kandungan Fe pada tanah bekas tambang batubara 

adalah sebesar 4075,678 (ppm), menurut Knezek 

(1980) dalam Rosmarkam dan Yuwono (2002) bahwa 

dalam tanah, kadar Fe berkisar antara 10.000 – 
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100.000 ppm dan  menurut Buckman dan Brady (1982) 

bahwa kisaran normal besi (Fe) dalam tanah adalah 

5.000 – 50.000 ppm.   

13. Sulfida Tanah (SO4) 

 Tanaman pada umumnya menyerap sulfur dalam 

bentuk SO4- dari tanah melalui akar, sulfur juga diserap 

tanaman melalui udara dalam bentuk SO2. Kebutuhan 

tanaman terhadap hara sulfur hampir sama dengan 

kebutuhan P, kadar S dalam tanah sekitar 0,06%, yang 

terdapat dalam bentuk sulfide, sulfat dan senyawa 

organik (Rosmarkam dan Yuwono, 2002). Menurut 

Buckman dan Brady (1982). Bahwa sulfur adalah unsur 

dari asam amino, metioni dan sisten, sehingga 

kekurangan sulfur mengakibatkan makhluk hidup 

menjadi buruk. Berdasarkan hasil analisa laboratorium 

kadar sulfur pada tanah bekas tambang batubara 

adalah  11.351,98 ppm.  

14. Pirit Tanah (FeS2)  

Menurut Sukandarrumidi (2006) dalam Kusmana 

(2013), bahwa  pirit merupakan salah satu senyawa 
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penyusun mineral batubara, kecenderungan tanah-

tanah pada lahan pasca tambang batubara menjadi 

masam, keberadaan senyawa ini (Mineral pirit) dapat 

bereaksi dengan oksigen (atmosfir bebas) dan air hujan 

akan  membentuk larutan asam sulfat yang bersifat 

asam pekat.  

Menurut Widjaja et al., 1991. Bahwa proses 

pemasaman tanah terjadi, karena adanya senyawa pirit 

(FeS2) pada lapisan tanahnya, yang jika teroksidasi 

akibat terjadi kekeringan akan mengakibatkan 

hancurnya kisi-kisi mineral liat dan menghasilkan ion 

Al3+ dan Fe2+ yang beracun bagi tanaman. Disamping itu 

juga berakibat tercucinya basa-basa seperti ; Ca, Mg dan 

K, sehingga tanah menjadi masam dan miskin hara. 

Berdasarkan  hasil analisa laboratorium bahwa 

kandungan pirit (FeS2) pada tanah bekas tambang 

batubara dilokasi penelitian adalah sebesar 1,701%.    

D. Kondisi Awal Sifat Biologi tanah Bekas Tambang 

Batubara 
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Tanah dengan nilai produktivitas tanah yang tinggi, 

tidak hanya terdiri dari komponen-komponen padat, cair 

dan udara (gas) saja akan tetapi, tanah tersusun dari hasil 

perpaduan beberapa bagian penyusun kerak/kulit bumi 

yakni ; litosfer, biosfer, hidrosfer dan atmosfer, namun 

demikian tanah bukan terdiri dari benda padat yang pejal 

tetapi tersusun dari empat bagian penyusun tanah yakni ; 

bahan mineral, bahan organik (sisa tanaman dan hewan), 

air tanah dan udara tanah.  Sehubungan dengan 

pengamatan mengenai karekteristik sifat biologi tanah 

maka difokuskan pada bahan organik (5%) sebagai 

penyusun tanah.   

Tanah harus mengandung jasad hidup tanah yang 

cukup banyak, karena dengan banyaknya jasad hidup 

dalam tanah sangat berpengaruh pada kesuburan tanah. 

Jaad hidup sangat berperan penting dalam proses-proses 

pelapukan bahan organik dalam tanah sehingga unsur hara 

menjadi lebih tersedia bagi tanaman. Jasad hidup tanah 

yang disebut juga mikroorganisme atau mikroba tanah 

atau jasad renik merupakan jasad hidup yang sangat kecil 
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yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang (Sarief, 

1984). Menurut Hakim dkk (1986) aktivitas 

mikroorganisme tanah dicirikan oleh parameter : Jumlah 

populasi dalam tanah, bobot tiap unit isi (Biomassa) dan 

aktivitas metabolik. Berdasarkan hasil analisa 

laboratorium pada Tabel 7 tersebut diatas, diketahui 

bahwa  jumlah populasi mikroorganisme pada tanah bekas 

tambang adalah sebesar  3,27 x 105, menurut kisaran 

kriteria penilaian adalah mikroorganisme (bakteri) dalam 

tanah pada umumnya adalah 108 – 109 /gam, dengan 

demikian mikroorganisme (bakteri) pada tanah bekas 

tambang batubara rendah.   

Kondisi awal tanah bekas tambang batubara pada lahan 

pertambangan batubara di Kecamatan Jorong Kalimantan 

Selatan, dilihat dari sifat fisika pada Tabel 6, dan sifat kimia 

dan biologi pada Tabel 7, dapat diketahui bahwa kondisi 

tanah bekas tambang batubara kandungan sifat fisika, 

kimia dan biologi berkisar antara sangat rendah sampai 

dengan rendah, hal ini juga didukung oleh kondisi pH tanah 

yang sangat masam, apalagi berdasarkan kajian teoritis 
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dan penelitian-penelitian terdahulu bahwa tanah bekas 

tambang batubara tercemar oleh logam berat dan 

munculnya Air Asam Tambang (AAT), dengan demikian 

tanah bekas tambang batubara dapat dikatakan tanah yang 

telah mengalami kerusakan, baik secara fisika, kimia, 

biologi maupun lingkungan. Untuk itu dalam rangka 

pemanfaatan tanah bekas tambang batubara untuk tujuan 

revegetasi atau tujuan lainnya, maka tanah bekas tambang 

batubara perlu dilakukan pembenahan tanah.  

Berdasarkan data hasil analisis laboratorium mengenai 

sifat fisika, kimia, biologi tanah Tabel 6, 7 dan kenyataan 

dilapangan pada Gambar  5 dan 6 tersebut diatas, maka 

tanah bekas tambang batubara tidak bisa digunakan untuk 

revegetasi atau tujuan lainnya, karena dilihat dari segi 

fisika tanah, telah mengalami kerusakan, kondisi susunan 

tanahnya terbalik, yakni lapisan atas yang banyak 

mengandung bahan organik berada pada lapisan bawah 

atau hilang sama sekali (adanya pembongkaran tanah), 

dari segi sifat kimia bahwa tanah bekas tambang batubara  

terdapat kandungan logam berat, adanya air asam 
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tambang, kondisi tanah sangat asam (pH) tanah sangat 

rendah (2,280). Secara keseluruhan sifat kimia tanah 

berada pada kriteria sangat rendah sampai rendah, hal 

akan menyebabkan bahwa tanah bekas tambang batubara 

sangat miskin unsur hara sehingga kesuburannya tanahnya 

sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan reklamasi yang 

dilaksanakan oleh Perusahaan, penanaman yang 

dilaksanakan mengalami pertumbuhan yang stagnan, 

bahkan tanaman yang telah berumur 3- - 4 tahun pada 

lokasi tertentu ada yang mengalami kematian. Dengan 

demikian tanah bekas tambang batubara, agar dapat 

dimanfaatkan untuk tujuan revegetasi dan tujuan lainnya 

maka tanah bekas tambang batubara harus dilakukan 

pembenahan.  

Pada penelitian ini pembenahan dilakukan dengan 

menggunakan bahan organik sebagai bahan pembenah 

tanah, yakni Pupuk organik cair mikroorganisme lokal, 

pupuk organik cair N, pupuk organik cair B, dan pupuk 

organik cair GT.  Penggunaan pupuk ini sebagai bahan 

pembenah tanah dimaksudkan, bahwa tanah bekas 
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tambang batubara telah tercemar oleh logam berat dan 

adanya Air Asam Tambang/ AAT (Acid Main Drainage), 

maka apabila dilakukan pembenahan dengan 

menggunakan pupuk buatan pabrik (Anorganik) maka 

akan terjadi peningkatan pencemaran logam berat, karena 

menurut Setyorini et al (2003) bahwa berbagai macam 

pupuk anorganik dan pupuk yang berasal dari batuan 

fosfat, mengandung logam berat, seperti ; asam, garam dan 

bahan tosik lainnya (timbale, cadmium dan mercuri), 

sehingga dengan adanya pemberian pupuk kimia 

(anorganik) pada tanah bekas tambang batubara justru 

akan meningkatkan kandungan logam berat. Menurut 

Rosmarkam dan Yuwono (2002) dan Solomon (2011) 

mengatakan bahwa pemberian pupuk anorganik pada 

tanah bekas tambang batubara akan menambah tingkat 

polusi tanah dan dapat mencemari air tanah. Selain itu 

dengan pemberian pupuk organik cair mikroorganisme 

lokal dapat menyediakan mikroorganisme pada tanah 

bekas tambang batubara.              
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BAB 6 

ANALISIS KONDISI AKHIR TANAH BEKAS TAMBANG 

BATUBARA 

 

A. Pembenahan Material Tanah Bekas Tambang Batubara 

dengan Pupuk Organik Cair  

Pembenahan tanah merupakan suatu usaha untuk 

perbaikan lahan-lahan atau tanah-tanah yang mengalami 

kerusakan, baik secara fisika, kimia dan biologi. Kondis 

tanah yang mengalami kerusakan dapat dikatakan bahwa 

tanah tersebut telah terdegadasi; yakni mengalami 

penurunan fungsi tanah dan kualitas tanah.  

 Eksploitas penambangan batubara yang tidak 

terkendali dan tanpa manajemen yang baik akan 

menimbulkan dampak yang serius terhadap kehidupan 

umat manusia dimuka bumi ini. Dampak yang sangat 

terasa saat ini sebagai akibat penambangan batubara 

adalah adanya pemanasan global, perubahan iklim, 

meningkatnya permukaan air laut, adanya banjir, 

pencemaran perairan, perubahan bentangan alam, 
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kehilangan atau kepunahan ekosistem dan berkurangnya 

jumlah populasi vegetasi,   dan  kerusakan tanah pada 

wilayah pertambangan.  

Di Indonesia pada umumnya, penambangan batubara 

dengan sistem terbuka (Open Pit Mining), penambangan 

yang seperti ini sangat besar pengaruhnya terhadap 

lingkungan, terutama lingkungan lokasi penambangan. 

Teknik penambangan secara terbuka, segala aktivitasnya 

diatas permukaan tanah, sehingga aktivitas tersebut akan 

meninggalkan kerusakan tanah. Kerusakan tanah bekas 

tambang batubara ini apabila dibiarkan begitu saja, tanpa 

adanya upaya perbaikan atau pembenahan maka tanah 

tersebut akan menjadi lahan yang tidak produktif.   

 
B. Kondisi sifat Fisika Tanah Bekas Tambang Batubara 

Setelah dilakukan Pembenahan 

Kondisi fisika tanah bekas tambang batubara setelah 

dilakukan pembenahan, berdasarkan hasil analisa 

laboratorium sifat fisika (Lampiran 8), menunjukan bahwa:  

1. Particle Density Tanah (PD) 
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Particle density tanah bekas tambang batubara 

awalnya sebelum dilakukan pembenahan sebesar 2,26 

g/cm3, maka setelah dilakukan pembenahan dengan  : 

POC Mol,  mengalami perubahan yakni ; naik menjadi 

2,34 g/cm3, dengan menggunakan POC N naik rata-rata 

menjadi 2.36 g/cm3, dengan menggunakan POC B 

mengalami penurunan rata-rata menjadi 2.25 g/cm3, 

dan menggunakan POC GT mengalami kenaikan rata-

rata menjadi 2.36 g/cm3, hal ini menunjukan bahwa 

tanah bekas tambang batubara dapat dilakukan 

pembenahan dengan menggunakan bahan pembenah 

tanah pupuk organik cair. Namun demikian secara 

keseluruhan pemberian pupuk organik cair mampu 

menaikan nilai partikel density,  hal ini disebabkan oleh 

rendahnya kandungan bahan organik. Menurut 

Hardjowigeno (1992) bahwa partikel density 

dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, makin 

tinggi kandungan bahan organik maka partikel density 

semakin rendah.  Jelasnya nilai pertikel density tanah 



~ 82 ~ 

bekas tambang batubara setelah dilakukan 

pembenahan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.  

Tabel 8. Nilai Rata-rata Partikel Density Tanah  setelah Pembenahan 
dengan Pupuk Organik Cair 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

  
2. Bulk Density Tanah (BD)  

Bulk density awal tanah bekas tambang batubara 

adalah sebesar  1.36 g/cm3, dan setelah dilakukan 

pembenahan dengan menggunakan Pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal (POC Mol) , POC N, POC B dan 

POC GT, terjadi penurunan bulk density, hal ini 

menunjukan bahwa penggunaan pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal baik untuk pembenahan tanah  

bekas tambang batubara terutama pembenahan untuk 

bulk density, karena menurut Hardjowigeno (2003) 

bahwa semakin padat suatu tanah makin tinggi bulk 

density, yang berarti makin sulit meneruskan air atau 

No Jenis Pupuk Organik 

Rata-rata Nilai 

Partikel Density 

(g/cm3) 

Nilai Kisaran Partikel 

Densiti Tanah Mineral 

(USDA) (g/cm3) 

1 POC Mol 2.34  2,6 – 2,7 

2 POC N 2,36  2,6 – 2,7 

3 POC B 2,25  2,6 – 2,7 

4 POC GT 2,36  2,6 – 2,7 
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ditembus akar tanaman. Tanah yang lebih padat 

memilki bulk density yang lebih besar dari tanah yang 

sama tetapi kurang padat. Pada umumnya tanah lapisan 

atas pada tanah mineral mempunyai bulk density yang 

lebih rendah dibandingkan dengan tanah dibawahnya. 

Nilai bulk density tanah mineral berkisar 1,0 - 1,6 

g/cm3, sedangkan tanah organik umumnya memiliki 

bulk density antara 0,1 - 0,9 g/cm3. Jelasnya nilai rata-

rata bulk density tanah bekas tambang batubara setelah 

dilkukan pembenahan dapat dilihat pada Tabel 9 

berikut ini.  

Tabel 9. Nilai Rata-rata Bulk Density Tanah  setelah Pembenahan dengan Pupuk 
Organik Cair 

No 
Jenis Pupuk 

Organik 

Nilai Rata-rata Bulk 

Densiti (g/cm3) 

Nilai Kisaran Bulk Densiti 

(USDA) (g/cm3) 

1 POC Mol 1,31 1,0 – 1,6 

2 POC N 1,35 1,0 – 1,6 

3 POC B 1,34 1,0 – 1,6 

4 POC GT 1,34 1,0 – 1,6 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

3. Permeabilitas Tanah  

Rata-rata nilai permeabilitas tanah bekas tambang 

batubara setelah dilakukan pembenahan dengan 

menggunakan pupuk organik cair, maka nilai rata-rata 
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permeabilitas  berkisar antara 1,66 – 2,34 cm/jam, 

dengan kriteria agak lambat sampai sedang, nilai yang 

demikian menujukan bahwa tanah bekas tambang 

batubara mengalami perubahan permeabilitas dari 

tanah awal (sebelum pembenahan) dengan nilai 

sebesar 0,20 cm/jam (lambat), hal ini menggambarkan 

bahwa dengan penggunaan pupuk organik cair dapat 

dijadikan sebagai alternatif untuk pembenahan 

permeabilitas tanah bekas tambang batubara,  sehingga 

tanah bekas tambang batubara dapat dimanfaatkan 

sebagai media tumbuh tanaman. Jelasnya Nilai 

permeabilitas setelah dilakukan pembenahan dengan 

pupuk organik cair dapat dilihat pada Tabel  10 berikut 

ini.  

Tabel 10. Nilai Rata-rata Permeabilitas Tanah  setelah Pembenahan dengan Pupuk 
Organik Cair 

No 
Jenis Pupuk 

Organik 

Nilai Rata-rata 

Permeabilitas Tanah 

Kriteria Permeabilitas 

Tanah (USDA) 

(cm/jam) (cm/Jam) 

1 POC Mol 2,34 Sedang, 2.00 – 6.35 

2 POC N 2,11 Sedang, 2.00 – 6.35 

3 POC B 1,36 Agak lambat, 0.51- 2.00 

4 POC GT 1,66 Agak lambat, 0.51- 2.00 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  
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4. Porositas Tanah 

Nilai rata-rata porositas tanah bekas tambang 

batubara setelah dilakukan pembenahan dengan 

menggunakan bahan pembenah tanah pupuk organik 

cair ; POC Mol, sebesar 44,10%, POC N sebesar 42,75%, 

POC B sebesar 38,03% dan POC GT sebesar 41,05%, hal 

ini menunjukan bahwa rata-rata nilai porositas masih 

dalam nilai kisaran porositas yakni sebesar 30 – 60%. 

Porositas tanah menunjukan kemampuan tanah dalam 

menyerap air yang erat hubungannya  dengan tingkat 

kepadatan tanah. Semakin padat tanah berarti semakin 

sulit untuk menyerap air, maka porositas tanah 

semakin kecil. Sebaliknya semakin mudah tanah 

menyerap air maka tanah tersebut memiliki porositas 

yang besar. Tanah yang porositasnya baik adalah tanah 

yang porositasnya besar karena perakaran tanaman 

mudah untuk menembus tanah dalam mencari bahan 

organik. Selain itu tanah tersebut mampu menahan air 

hujan sehingga tanaman tidak selalu kekurangan 

air.  Tetapi jika porositasnya terlalu tinggi, juga tidak 
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baik, karena air yang diterima tanah langsung turun ke 

lapisan berikutnya.  Tanah seperti ini kalau musim 

kemarau cepat membentuk pecahan yang berupa celah 

besar di tanah. Menurut Hillel (1997) prositas rendah 

akan bepengaruh terhadap pemadatan tanah, terutama 

porositas isi udara, sehingga akan menghambat aerasi, 

serta apabila tanah sangat rapat dan pori-pori tanah 

sedemikian kecil akan menghambat penetrasi akar dan 

drainase. Jelasnya nilai rata-rata porositas tanah bekas 

tambang batubara setelah dilakukan pembenahan 

dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini.    

Tabel 11. Nilai Porostias setelah dilakukan Pembenahan Dengan Pupuk Organik 
Cair 

 
 

 

 

 
 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

5. Struktur tanah 

Struktur tanah bekas tambang batubara tidak 

mengalami perubahan atau perkembangan dari 

struktur tanah awal, yakni masih berstruktur pejal. 

No 
Jenis Pupuk 

Organik 
Rata-rata Nilai Porositas 

(%) 

Kriteria Porositas 
(USDA) 

(%) 

1 POC Mol 44,095 30 - 60 

2 POC N 31,875 30 - 60 

3 POC B 38,025 30 - 60 

4 POC GT 41,405 30 - 60 
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Menurut Sarief (1984) bahwa struktur pejal adalah 

struktur butir tunggal dengan kohesinya besar sekali 

sehingga menjadi pejal, dengan ruang pori yang 

bersambung .pada umumnya struktur pejal ini terdapat 

pada lapisan bawah, proses pembentukan struktur 

tanah tergantung pada gaya-gaya yang menyatukan 

agregat mikro dan agregat makro.  Untuk melakukan 

pembenahan struktur tanah pada tanah bekas tambang 

batubara memerlukan waktu yang lama, karena 

menurut Hanafiah (2003), struktur tanah dapat mulai 

berkembang dari butiran tunggal atau dari bentuk 

masif, apabila dari butir tunggal maka 

perkembangannya dimulai dari pengikatan partikel-

partikel tanah membentuk cluster. Tanah bekas 

tambang batubara kondisi struktur tanahnya masih 

berupa butir tunggal sehingga masih dalam proses 

pembentukan. 

Menurut Sutanto (2005) perkembangan struktur 

tergantung pada bahan pembentuk struktur, seperti; 

bahan padat tanah yang terdiri dari atas koloidal 
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mineral dan organik yang mempunyai sifat koagulasi 

dan peptisasi, CaCo3, organisme tanah dan perakaran 

tanaman tingkat tinggi. Dengan demikian tanah bekas 

tambang batubara perlu waktu yang lama untuk 

mengalami perkembangan dan untuk mempercepat 

proses perkembangan tersebut dapat dibantu dengan 

pemberian bahan organik, melakukan penyiraman dan 

pengolahan yang terus menerus.   

6. Tekstur Tanah 

Tekstur awal tanah bekas tambang batubara sebelum 

dilakukan pembenahan komposisi fraksi pasir sebesar 

19,35 %, fraksi Debu sebesar 28,50% dan fraksi Liat 

sebesar 52,16% komposisi yang demikian termasuk dalam 

kelas tekstur liat, karena menurut (Hanafiah, 2009) kelas 

tekstur tanah liat apabila proporsi fraksi tanah pasir < 

45%, debu <40% dan liat >40%. Setelah dilakukan 

pembenahan dengan bahan pembenah tanah pupuk 

organik cair, maka tekstur tanah bekas tambang batubara 

mengalami perkembangan , yakni ; dengan menggunakan 

POC Mol, tekstur tanah bekas tambang batubara kelas 
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tekstur tanahnya menjadi liat berdebu dengan komposisi  

rata-rata fraksi pasir sebesar 15,23%, fraksi debu sebesar 

37,46% dan fraksi liat sebesar 47,32%. Menggunakan POC 

N, kelas tekstur tanah menjadi liat, dengan komposisi 

fraksi pasir sebesar 20,04%, fraksi debu sebesar 37,39% 

dan fraksi liat sebesar 42,58%. Menggunakan POC B kelas 

tekstur tanahnya menjadi liat berpasir dengan komposisi 

fraksi pasi sebesar 41,65%, fraksi debu sebesar 18,19% 

dan fraksi liat sebesar 37,66%. Menggunakan POC GT kelas 

tekstur tanahnya menjadi liat, denga komposisi fraksi pasir 

sebesar 28,53%, fraksi debu sebesar 28,55% dan fraksi liat 

sebesar 42,92%.  

Menurut Buckman and Brady (1982), bahan organik 

dapat mempengaruhi sifat fisika, kimia maupun biologi 

tanah. Bahan organik juga bertanggung jawab pada 

kemantapan agegat dan dapat menyediakan senyawa 

energi serta senyawa pembentuk tubuh jasad mikro. 

Menurut Rosmarkam dan Yuwono (2002), bahwa bahan 

organik dapat meperbaiki struktur tanah, dapat 

meningkatkan daya menahan air dan membuat 
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permeabilitas menjadi lebih baik serta menurunkan 

permeabilitas pada tanah bertekstur kasar (pasir) dan 

meningkatkan permeabilitas pada tanah bertekstur sangat 

lembut (lempung). Jelasnya  kelas tekstur tanah dan nilai 

rata-rata tekstur tanah dapat dilihat pada Tabel 12 berikut 

ini.  

Tabel 12.  Nilai Tekstur Tanah setelah dilakukan Pembenahan Dengan Pupuk Organik 
Cair 

No 
Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata nilai Tekstur Tanah (%) Klasifikasi Kelas 

Tekstur Tanah 

(USDA) Pasir Debu Liat 

1 POC Formula 15,23 37,46 47,32 Liat Berdebu 

2 POC N 20,04 37,39 42,57 Liat 

3 POC B 41,65 20,69 37,67 Liat berpasir 

4 POC GT 28,53 28,55 42,92 Liat 

5 Tekstur Awal  19,34 28,49 52,19 Liat 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

C. Kondisi Sifat Kimia dan Biologi Tanah Bekas Tambang 

Batubara Setelah dilakukan Pembenahan 

Menggunakan Pupuk Organik Cair (POC) 

Kondisi awal sifat kimia tanah bekas tambang batubara 

pada Tabel 7, dapat diketahui bahwa komposisinya 

berkisar antara sangat rendah sampai rendah, hal ini 

menyebabkan kesuburan tanah bekas tambang batubara 
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sangat rendah sekali, sehingga tidak dapat dijadikan 

sebagai media tumbuh tanaman.   Namun setelah 

dilakukan pembenahan dengan menggunakan pupuk 

organik cair mikroorganisme lokal, POC N, POC B dan POC 

GT) dengan Dosis 3 ml/ha, 6 ml/ha, 9 ml/ha dan 12 ml/ha, 

maka tanah bekas tambang batubara mengalami 

perubahan sifat kimia (lampiran 8) , yakni :  

1. Reaksi Tanah (pH)  

Hasil analisa laboratorium reaksi tanah (pH) tanah 

bekas tambang batubara sebelum dilakukan 

pembenahan adalah  2,280, pH yang demikian masuk 

dalam kriteria sangat masam (<4,5). Secara 

keseluruhan pH tanah bekas tambang batubara setelah 

dilakukan pembenahan dengan menggunakan pupuk 

organik cair mikroorganisme lokal, POC N, POC B dan 

POC GT, masih dalam kriteria sangat masam, namun 

demikian apabila dilihat dari pH awal tanah bekas 

tambang batubara maka penggunaan pupuk organik 

cair sebagai pembenah tanah mampu menaikan pH 

tanah dengan menggunakan pupuk organik cair (POC) 
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pupuk organik cair mikroorganisme lokal menjadi 4,06, 

menggunakan POC N menjadi 3,00, menggunakan POC 

B menjadi 2,67 dan menggunakan POC GT menjadi 

2,60.  

Secara keseluruhan pupuk organik cair yang 

digunakan sebagai bahan pembenah tanah hanya 

pupuk organik cair pupuk organik cair mikroorganisme 

lokalyang menunjukan perubahan pH secara signifikan.  

hal ini disebabkan oleh  kemampuan pupuk organik 

cair mikroorganisme lokal untuk mengatasi adanya 

logam berat dan kandungan pirit (FeS2) yang terdapat 

pada tanah bekas tambang batubara, hal ini dapat 

dilihat dari hasil analisa laboratorium kandungan pirit 

pada tanah bekas tambang batubara setelah dilakukan 

pembenahan menggunakan  pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal hanya mengandung 0,16 % 

dibandingkan dengan POC lainnya. Menurut Sudaryono 

(2011) pirit merupakan salah satu penyebab keasaman 

tanah bekas tambang batubara, dan  menurut Fatoni 

(2014) kemasaman tanah pada tanah bekas tambang 
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batubara sebagai akibat adanya mineral pirit (FeS2) 

yang dapat teroksidasi menghasilkan ion H+ dan SO42-.   

Menurut Galajda (1999) bahwa keasaman tanah 

disebabkan oleh adanya oksidasi senyawa-senyawa 

sulfide besi seperti pirit (FeS2) oleh air dan oksigen 

menjadi besi sulfat terhidarat larut, kemudian 

mengalami hidrolisis menghasilkan asam sulfat (H2SO4) 

dan senyawa ferro. Proses oksidasi senyawa pirit 

menghasilkan asam sulfat yang berakibat terjadi proses 

pemasaman tanah yang hebat (Priatmadi, 1999; 

Priatmadi dan Purnomo, 2000, Priatmadi dan Mahbub, 

2003; Toyyibah, 2006) dalam Priatmadi dan Haris 

(2008). Jelasnya nilai rata-rata pH tanah dapat dilihat 

pada Tabel 13 berikut ini. 

Tabel 13. Nilai Rata-rata pH Tanah setelah Pembenahan dengan Pupuk Organik 
Cair. 

No Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata Nilai pH Kriteria pH *) 

(%) 

1 POC Mol 4,06 Sangat masam (<4,5) 

2 POC N 3,00 Sangat masam (<4,5) 

3 POC B 2,67 Sangat masam (<4,5) 

4 POC GT 2,60 Sangat masam (<4,5) 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  
Keterangan : *) Kriteria Staf Pusat Penelitian Tanah 1983. 
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Kemampuan pupuk organik cair mikroorganisme 

lokal dalam menaikan pH tanah bekas tambang 

batubara disebabkan oleh kemampuan pupuk organik 

cair mikroorganisme lokal dalam memperbaiki sifat 

fisika, kimia dan biologi tanah, serta diduga mampu 

mengikat dan menetralisir Aluminium (Al) dan  Besi 

(Fe) dalam tanah sehingga dapat menurunkan potensial 

kemasaman tanah. Hal ini dapat dilihat hasil analisis 

laboratorium kondisi awal aluminium dan besi pada 

tanah bekas tambang batubara (Tabel 7) kadar 

aluminium sebesar 6,883 cmol/Kg dengan kejenuhan 

Al sebesar 53,315 (tinggi), dan  kadar Fe sebesar 

4075,678 ppm.  Setelah dilakukan pembenahan dengan 

pupuk organik cair mikroorganisme lokal mengalami 

penurunan, untuk  aluminium (Al)  menjadi 1,13725 

dan Besi (Fe) 37,17125 ppm.   

2. C-Organik Tanah  

C-organik merupakan salah satu unsur utama dalam 

bahan organik, yang dapat mengukur kandungan bahan 

organik dalam tanah. Berdasarkan hasil analisa 
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laboratorium bahwa Kandungan C-organik tanah bekas 

tambang batubara sebelum dilakukan pembenahan 

adalah sebesar 0,342 %. Nilai C-organik yang demikian  

menurut kriteria dari Staf Pusat Penelitian Tanah, 

(1983) bahwa termasuk dalam kriteria sangat rendah 

(<1), namun kadar C-organik pada tanah bekas 

tambang batubara setelah dilakukan pembenahan 

dengan menggunakan bahan pembenah tanah pupuk 

organik cair adalah sebesar 0,765 % untuk POC Mol, 

1,589% untuk POC N,  POC B sebesar 1,598% dan POC 

GT sebesar 1,601%. Secara keseluruhan dengan 

pemberian pupuk organik cair mampu meningkatkan 

kandungan C-organik tanah bekas tambang batubara, 

namun kenaikan C-organik dengan pemberian pupuk 

organik cair cukup bervariasi, dari sangat rendah 

sampai rendah karena tergantung pada komposisi 

pupuk organik cair itu sendiri dan kondisi tanah bekas 

tambang batubara telah mengalami perubahan yang 

susunannya sudah terbalik dari kondisi awal, hal ini 

akan berpengaruh pada pH tanah, dimana ; pH tanah 
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bekas tambang batubara sangat masam dan 

menyebabkan akitivitas mikroorganisme terhambat, 

sehingga tidak bisa mendekomposisi bahan organik. 

Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini. 

Tabel 14. Nilai Rata-rata Kandungan C-Organik setelah Pembenahan dengan Pupuk 
Organik Cair 

No Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata Nilai  

C-Organik (%) 

Kandungan Rata-rata 

Bahan Organik (%) * 

Kriteria C-

Organik *) (%) 

1 POC Mol 0,765 1,131 < 1 (Sangat 

rendah) 

2 POC N 1,589 2,739 1 – 2 

(Rendah) 

3 POC B 1,598 2,755 1 – 2 

(rendah) 

4 POC GT 1,601 2,760 1 – 2 

(rendah) 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  
Keterangan :   *) Kriteria Staf Pusat Penelitian Tanah 1983. 
   

3. Nitrogen Tanah (N) 
 

Kandungan Nitrogen (N) tanah bekas tambang 

batubara sebelum dilakukan pembenahan (awal) 

adalah sebesar 0,048 %, kandungan Nitrogen yang 

demikian berada pada kriteria sangat rendah (<1). 

Kandungan Nitrogen setelah dilakukan pembenahan 

maka kandungan Nitrogen mengalami kenaikan 

menjadi: menggunakan pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal naik menjadi 0,087% , 

menggunakan POC N naik menjadi 0,112%, 
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menggunakan POC B naik menjadi 0,101 % dan 

menggunakan POC GT naik menjadi 0,096%. Namun 

secara keseluruhan kenaikan ini masih berada dalam 

kriteria sangat rendah sampai rendah, hal ini 

disebabkan oleh kondisi tanah bekas tambang batubara 

telah kehilangan lapisan bahan organik, sebagaimana 

diketahui bahwa bahan organik merupakan sumber 

Nitrogen. Pemberian bahan organik dalam bentuk 

pupuk organik cair mampu menaikan kandungan 

Nitrogen pada tanah bekas tambang batubara, namun 

masih pada level sangat rendah sampai sedang, karena 

kondisi tanah bekas tambang batubara telah 

terkontaminasi logam berat dan adanya kandungan 

mineral pirit (FeS2) yang mudah teroksidasi oleh air 

dan oksigen akan menghasilkan ion  H+ dan SO4, dengan 

kondisi pH yang rendah maka aktivitas 

mikroorganisme terhambat sehingga tidak bisa 

mendekomposisi bahan organik.  Jelasnya rata-rata 

kandungan Nitrogen (N) setelah dilakukan 

pembenahan dapat dilihat pada Tabel 15 berikut ini. 
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Tabel 15. Nilai Rata-rata Kandungan Nitrogen (N) setelah Pembenahan dengan 
Pupuk Organik Cair 

No Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata Nilai Nitrogen 

(%) 

Kriteria Nitrogen *)  

(%) 

1 POC Mol 0,087 < 0,1 (Sangat 

Rendah) 

2 POC N 0,112 0,1 – 0,2 (Rendah) 

3 POC B 0,101 0,1 – 0,2 (Rendah) 

4 POC GT 0,096 < 0,1 (Sangat 

Rendah) 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  
Keterangan : *) Kriteria Staf Pusat Penelitian Tanah 1983. 

 
4. Kalium dapat ditukar (K-dd) 

Kandungan rata-rata Kalium dapat ditukar (K-dd) 

pada analisa awal tanah bekas tambang batubara 

sebesar 0,013 cmol/Kg, dengan kriteria sangat rendah, 

karena termasuk dalam kriteria  < 0,01 cmol/Kg, 

namun setelah dilakukan pembenahan dengan pupuk 

organik cair mikroorganisme lokal, POC N, POC B dan 

POC GT) maka kandungan   K-dd pada tanah bekas 

tambang batubara mengalami peningkatan menjadi 

0,361 cmol/Kg menggunakan POC mol, menggunakan 

POC N meningkat menjadi 0,131 cmol/Kg, 

menggunakan B meningkat menjadi 0,128 cmol/Kg dan 

menggunakan POC GT meningkat menjadi 0,146 

cmol/Kg. secara keseluruhan peningkatan yang besar 
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adalah menggunakan POC Mol. Jelasnya nilai rata-rata 

Kalium dapat ditukar (K-dd) dapat dilihat pada Tabel 

16 berikut ini. 

Tabel 16. Nilai Rata-rata Kandungan Kalium (K-dd) setelah Pembenahan dengan 
Pupuk Organik Cair 

No Jenis Pupuk Organik Rata-rata Nilai Kalium 

(cmol(+)/Kg) 

Kriteria Kalium *) 

(cmol(+)/Kg) 

1 POC Mol 0,361 0,3 – 0,5  (sedang) 

2 POC N 0,131 0,1 – 0,2 (Rendah) 

3 POC B 0,128 0,1 – 0,2 (Rendah) 

4 POC Geen Tonik 0,146 0,1 – 0,2 (Rendah) 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  
Keterangan : *) Kriteria Staf Pusat Penelitian Tanah 1983. 

Menurut Lawani (1995) dalam Supriyadi (2009), 

Unsur hara Kalium merupakan salah satu unsur makro 

primer bagi setiap tanaman unsur ini berada bebas 

dalam plasma sel dan titik tumbuh tanaman. Peran 

unsur kalium adalah  dapat memacu pertumbuhan 

tanaman pada permulaan, menambah daya tahan 

tanamanterhadap serangan hama, penyakit dan 

kekeringan. Menurut Poerwowidodo  (1992) dalam 

Supriyadi (2009) bahwa unsur kalium  berpera dalam 

meningkatkan toleransi terhadap kekerigan karena 

mampu mengontrol stomata daun, sehingga transfirasi 
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dapat dikendalikan, dan apabila kandungan unsur 

kalium dala tanah rendah rendah, maka dapat 

meyebabkan daun tanaman keriting, selanjutnya daun 

mengerut timbul bercak merah coklat dan pada 

akhirnya  mengering dan mengalami kematian, dengan 

demikian adanya penggunaan pupuk organik cair 

pupuk organik cair mikroorganisme lokaldapat 

membantu ketersediaan unsur kalium dalam tanah, 

karena pupuk organik cair pupuk organik cair 

mikroorganisme lokalmampu memperbaiki sifat fisika 

tanah, karena Menurut Mengel dan Kirby (1982) dalam 

Supriyadi (2009) bahwa tanah kaya liat akan 

mempunyai kandungan Kalium yang lebih tinggi.     

5. Natrium dapat ditukar (Na-dd) 

Menurut Rosmarkan dan Yuwono (2002) Natrium 

dapat diserap dalam bentuk ion Na. Natrium bukan 

merupakan unsur hara tanaman yang penting. 

Walaupun dalam tanaman tidak mengandung Na, 

tanaman tidak menunjukkan adanya gangguan 

metabolisme. Tanaman selalu mengandung unsur Na 
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dalam konsentrasi yang berbeda-beda. Natrium sering 

berpengaruh terhadap kualitas produksi, baik yang 

bersifat positif maupun negatif. 

Kandungan Natrium dapat ditukar (Na-dd) pada 

tanah bekas tambang batubara sebelum dilakukan 

pembenahan adalah sebesar 0,106 cmol/Kg, termasuk 

dalam kriteria rendah karena berada pada kisaran 0,1 – 

0,3 cmol/kg. Setelah dilakukan pembenahan maka 

kandungan Na-dd pada tanah bekas tambang batubara 

mengalami perubahan, yakni dengan menggunakan 

pupuk organik cair mikroorganisme lokal naik menjadi 

0,361 cmol/Kg, menggunakan POC N naik menjadi 

0,131 cmol/Kg, menggunakan POC B naik menjadi 

0,128 cmol/Kg dan menggunakan POC GT naik menjadi 

0,146 cmol/Kg. secara keseluruhan pemberian pupuk 

organik cair mampu merubah kandungan Na-dd pada 

tanah bekas tambang batubara dengan Kriteria sangat 

rendah sampai sedang.  Menurut Supriyadi (2009) 

kondisi konsentrasi Natrium rendah secara umum 

menguntungkan karena konsentarasi Natrium tinggi 
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dapat mengganggu pertumbuha tanaman yakni; 

menaikan nilai osmosis sehingga dapat menimbulkan 

efek plasmolisis . dari segi fisikokimia tanah, 

keberadaan Natrium dalam konsentrasi tinggi dapat 

merusak struktur tanah sehingga tanah menjadi padat. 

Jelasnya nilai rata-rata kandungan Na-dd setelah 

dilakukan pembenahan dapat dilihat pada Tabel 17 

berikut ini.   

Tabel 17. Nilai Rata-rata Kandungan Natrium (Na-dd) setelah Pembenahan dengan 
Pupuk Organik Cair 

No Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata Nilai Natrium 

(Na-dd) (cmol(+)/Kg)   

Kriterian Natrium (Na-dd) 

*)  (cmol(+)/Kg)   

1 POC Mol 0,5293 0,4 – 0,7 (sedang) 

2 POC N 0,2685 0,1 – 0,3 (Rendah) 

3 POC B 0,2035 0,1 – 0,3 (Rendah) 

4 POC GT 0,0940 < 0,1 (Sangat Rendah) 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  
Keterangan : *) Kriteria Staf Pusat Penelitian Tanah 1983. 

 
6. Kalsium dapat ditukar (Ca-dd) 

Kandungan Kalsium dapat ditukar (Ca-dd) pada 

tanah bekas tambang batubara, sebelum dilakukan 

pembenahan dengan menggunakan pupuk organik cair 

(POC) adalah sebesar 0,004 cmol/Kg. berdasarkan 

kriteria dari staf pusat penelitian tanah 1983, bahwa 

nilai Ca-dd yang demikian termasuk dalam kriteria 
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sangat rendah karena < 2 cmol/Kg. Namun setelah 

dilakukan pembenahan dengan menggunakan bahan 

organik dalam bentuk pupuk organik cair maka 

kandungan rata-rata Ca-dd pada tanah bekas tambang 

batubara secara keseluruhan terjadi peningkatan. 

Peningkatan yang signifikan pada saat penggunaan 

pupuk organik cair mikroorganisme lokal apabila 

dibandingkan dengan POC lainnya yang digunakan 

dalam penelitian ini, yakni sebesar 2,693 cmol/Kg. 

Peningkatan ini terjadi sebagai akibat adanya 

kandungan kalsium dalam bahan organik dan tidak 

adanya logam berat serta rendahnya kandungan 

mineral pirit pada POC Mol. Jelasnya  Nilai Rata-rata 

Kandungan Kalsium (Ca-dd) setelah Pembenahan 

dengan Pupuk Organik Cair dapat dilihat pada Tabel 18 

berikut ini. 
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Tabel 18. Nilai Rata-rata Kandungan Kalsium (Ca-dd) setelah Pembenahan 
denganPupuk Organik Cair 

No Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata Nilai Kalsium (Ca-

dd) (cmol(+)/Kg)   

Kriterian Kalsium (Ca-

dd) *) (cmol(+)/Kg)   

1 POC Mol 2,693 2 – 5 (Rendah) 

2 POC N 2,313 2 – 5 (Rendah) 

3 POC B 2,741 2 – 5 (Rendah) 

4 POC GT 1,411 < 2 (Sangat Rendah)  

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  
Keterangan : *) Kriteria Staf Pusat Penelitian Tanah 1983. 

 
7. Magnesium dapat ditukar (Mg-dd) 

 
Kandungan magnesium dapat ditukar (Mg-dd) pada 

tanah bekas tambang batubara sebelum dilakukan 

pembenahan 0,248 cmol/Kg. nilai yang demikian 

termasuk kriteria sangat rendah berdasarkan kriteria 

dari staf pusat penelitian tanah 1983, karena kurang 

dari 0,4 (<0,4) cmol/Kg.  setelah dilakukan 

pembenahan dengan menggunakan pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal, POC N, POC B dan POC GT), 

maka secara keseluruhan kandungan Mg-dd pada tanah 

bekas tambang batubara mengalami kenaikan. 

Menggunakan Pupuk organik cair mikroorganisme 

lokal naik menjadi 4,30275 cmol/Kg, menggunakan 

POC N naik menjadi 4,56625 cmol/Kg, menggunakan 

POC B naik menjadi 3,26875 cmol/Kg dan 
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menggunakan POC GT naik menjadi 3,726 cmol/Kg, 

nilai Mg-dd yang diberi pupuk organik cair berada pada 

kriteria tinggi karena berada pada kisaran 2,1 – 8,0 

cmol/Kg.  Jelasnya Nilai Rata-rata Kandungan 

Magnesium (Mg-dd) setelah Pembenahan dengan 

Pupuk Organik Cair dapat dilihat pada Tabel 19 berikut 

ini. 

Tabel 19. Nilai Rata-rata Kandungan Magnesium (Mg-dd) setelah Pembenahan 
dengan Pupuk Organik Cair 

No Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata Nilai Magnesium  

(Mg-dd)  

(cmol(+)/Kg)   

Kriterian Magnesium  

(Mg-dd) *) 

 (cmol(+)/Kg)   

1 POC Mol 4,30275 2,1 – 2,8 (Tinggi) 

2 POC N 4,56625 2,1 – 2,8 (Tinggi) 

3 POC B 3,26875 2,1 – 2,8 (Tinggi) 

4 POC GT 3,726 2,1 – 2,8 (Tinggi) 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  
Keterangan : *) Kriteria Staf Pusat Penelitian Tanah 1983. 

 
8. Kapsitas Tukar Kation (KTK) 

 
Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah bekas tambang 

batubara sebelum dilakukan pembenahan adalah 

sebesar  12,535 cmol/Kg, termasuk dalam kriteria 

rendah, namun setelah dilakukan pembenahan dengan 

menggunakan pupuk organik cair, maka tanah bekas 

tambang batubara mengalami perubahan yakni : 

menggunakan pupuk organik cair mikroorganisme 
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lokal naik menjadi 29,255 cmol/Kg, menggunakan POC 

N naik menjadi 36,7075 cmol/Kg, menggunakan POC B 

naik menjadi 33,67 cmol/Kg dan menggunakan GT naik 

menjadi 48,9375 cmol/Kg. secara keseluruhan pupuk 

organiki cair mampu untuk meningkatkan kapasitas 

tukar kation dengan kriteria tinggi sampai sangat 

tinggi.  

Kapasitas tukar kation (KTK) dipengaruhi oleh 

reaksi tanah atau pH, tekstur tanah atau jumlah liat, 

jenis mineral liat, bahan organik dan pengapuran dan 

pemupukan. Pertukaran kation berubah dengan 

berubahnya pH, pada pH yang rendah pertukaran 

kation relatif rendah, hal ini disebabkan oleh 

banyaknya tempat pertukaran kation koloid organik 

dan beberapa fraksi liat. Kapasitas tukar kation 

berbanding lurus dengan jumlah butir liat dimana 

semakin tinggi jumlah liat suatu tanah yang sama maka 

KTK juga bertambah besar. Bahan organik mempunyai 

daya jerap kation yang lebih besar dari pada koloid liat, 

berarti semakin tinggi kandu gan bahan organik maka 
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makin tinggi pula KTKnya (Hakim dkk, 1986) dan 

Dirjen Dikti (1991). Dengan demikian pemberian 

Pupuk organik cair pada tanah bekas tambang batubara 

dapat meningkatkan kapasitas tukar kation. Sehingga 

tanah bekas tambang batubara respon terhadap pupuk 

organik karena KTKnya berkisar antara tinggi sampai 

sangat tinggi. Sebaliknya apabila KTKnya rendah maka 

akan mudah tercuci bila diberikan dalan jumlah 

berlebih. Jelasnya  rata-rata Kapasitas Tukar Kation 

(KTK) setelah Pembenahan dengan Pupuk Organik Cair 

dapat dilihat pada Tabel 20 berikut ini. 

Tabel 20. Nilai Rata-rata Kapasitas Tukar Kation (KTK) setelah Pembenahan 
dengan Pupuk Organik Cair 

No Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata Nilai KTK 

 (cmol(+)/Kg)   

Kriterian KTK  *) 

(cmol(+)/Kg)   

1 POC Mol 29,255 25 – 40 (Tinggi) 

2 POC N 36,7075 25 – 40 (Tinggi) 

3 POC B 33,67 25 – 40 (Tinggi) 

4 POC GT 48,9375 > 40 (Sangat Tinggi) 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  
Keterangan : *) Kriteria Staf Pusat Penelitian Tanah 1983. 

 
9. Aluminium dapat ditukar (Al-dd) 

Kandungan aluminium dapat ditukar (Al-dd) pada 

tanah bekas tambang batubara sebelum dilakukan 
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pembenahan berada pada kriteria sangat rendah 

dengan nilai rata-rata sebesar 6,683 cmol/Kg. setelah 

dilakukan pembenahan dengan menggunakan pupuk 

organik cair mikroorganisme lokal, POC N, POC B dan 

POC GT), maka kandungan  Aluminium dapat ditukar 

mengalami perubahan. Secara keseluruhan penggunaan 

pupuk organik cair mampu mempengaruhi keberadaan 

Aluminium dapat ditukar pada tanah bekas tambang 

batubara.  

Menggunakan pupuk organik cair mikroorganisme 

lokal Al-dd mengalami penurunan menjadi 1,13725 

cmol/Kg (sangat rendah), menggunakan POC N 

mengalami kenaikan menjadi 10,50175 cmol/Kg 

(rendah), menggunakan POC B mengalami kenaikan 

menjadi 17,63175 (rendah) dan menggunakan POC GT 

mengalami kenaikan menjadi 30,972 cmol/Kg (sangat 

tinggi).  

Menurut Buckman dan Brady (1982) bahwa kation 

teradsorpsi sebagian besar disebabkan keasaman 

tanah, yaitu hydrogen dan aluminium. Pada tanah 
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sangat masam banyak aluminium menjadi larut dan 

terdapat bentuk kation aluminium hidroxida atau 

kation aluminium. Aluminium yang diadsorpsi dalam 

keadaan keseimbangan dengan ion Al dalam larutan 

tanah menyebabkan keasaman tanah, karena cendrung 

mengalami hidrolisa. Dengan demikian makin banyak 

aluminium yang larut dalam tanah maka makin asam 

tanah tersebut bahkan menjadi racun bagi tanaman. 

Dengan demikian penggunaan pupuk organik cair 

pupuk organik cair mikroorganisme lokalsangat baik 

untuk digunakan sebagai pembenah tanah. Jelasnya 

Nilai rata-rata kandungan Al-dd dapat dilihat pada 

Tabel 21 berikut ini. 

Tabel 21. Nilai Rata-rata Kandungan Aluminium (Al-dd) setelah Pembenahan 
dengan Pupuk Organik Cair 

No Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata Nilai Aluminium 

(Al-dd) 

 (cmol(+)/Kg)   

Kriteria Aluminium  

(Al-dd) *) 

(cmol(+)/Kg)   

1 POC Mol 1,13725 < 10 (Sangat 

Rendah) 

2 POC N 10,50175 10 – 20 ( Rendah) 

3 POC B 17,63175 10 – 20 ( Rendah) 

4 POC GT 30,972 31 – 60 (Tinggi) 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

Keterangan : *) Kriteria Staf Pusat Penelitian Tanah 1983. 
 

10. Hidrogen (H)  
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Kandungan Hidrogen (H) pada tanah bekas 

tambang batubara sebelum dilakukan pembenahan 

adalah sebesar 10,470 cmol/Kg, namun setelah 

dilakukan pembenahan maka kandungan Hidrogen 

pada tanah bekas tambang batubara mengalami 

perubahan. Menggunakan pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal dan POC N mengalami 

penurunan kandungan hydrogen menjadi 0,8765 

cmol/Kg dan 6,9355 cmol/kg, sedangkan dengan 

menggunakan POC B mengalami penurunan hanya 

sedikit menjadi 10,316  dan menggunakan POC GT 

mengalami kenaikan menjadi 13,571 cmol/Kg. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa penggunaan pupuk 

organik cair dapat menurunkan dan menaikan 

kandungan hidrogen pada tanah bekas tambang 

batubara. Kandungan hidrogen dalam tanah erat 

kaitannya dengan reaksi tanah (pH),  makin banyak 

hidrogen (H+) dalam tanah maka tanah tersebut sangat 

masam, karena menurut Buckman dan Brady (1982) 

bahwa penyebab keasaman tanah salah satunya adalah 
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hidrogen (H+).   Jelasnya kandungan rata-rata hidrogen 

pada tanah bekas tambang batubara dapat dilihat pada 

Tabel 22 berikut ini.  

Tabel 22. Nilai Rata-rata Kandungan Hidrogen (H) setelah Pembenahan dengan 
Pupuk Organik Cair 

No Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata Nilai Hidrogen (H) 

 (cmol(+)/Kg)   

Kriterian Hidrogen 

(H) (cmol(+)/Kg)   

1 POC Mol 0,8765 - 

2 POC N 6,9355 - 

3 POC B 10,316 - 

4 POC GT 13,571 - 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

11. Fosfor (P)  

Kandungan fosfor pada tanah bekas tambang 

batubara sebelum dilakukan pembenahan dengan 

pupuk organik cair adalah sebesar 1,243 ppm, 

termasuk dalam kriteria sangat rendah (<10 ppm),  dan 

setelah dilakukan pembenahan dengan menggunakan 

pupuk organik cair mikroorganisme lokal, POC N, POC 

B dan POC GT), mengalami perubahan yakni : 

menggunakan pupuk organik cair mikroorganisme 

lokal naik menjadi 1,92 ppm, menggunakan POC N naik 

menjadi 2,68 ppm, menggunakan POC B naik menjadi 

3,36 dan menggunakan POC GT naik menjadi 4,49 ppm. 

Secara keseluruhan kandungan fosfor pada tanah bekas 
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tambang batubara dilakukan pembenahan masih 

berada pada level sangat rendah (< 10 ppm). Pada 

umumnya ketersediaan unsur hara fosfor sangat 

ditentukan oleh pH tanah, makin tinggi tingkat 

keasaman tanah maka makin kecil unsur fosfor yang 

tersedia, karena diikat oleh Al dan Fe. Menurut Jelasnya  

Nilai rata-rata kandungan fosfor (P-Bray-1) setelah 

pembenahan tanah bekas tambang batubara dengan 

Pupuk Organik Cair dapat dilihat pada Tabel 23 berikut 

ini.  

Tabel 23. Nilai Rata-rata Kandungan Fosfor (P-Bray-1) setelah Pembenahan dengan 
Pupuk Organik Cair 

No Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata Nilai Fosfor (P) 

 (ppm P)   

Kriterian Fosfor (P)  

(ppm P)   

1 POC Mol 1,92 - 

2 POC N 2,68 - 

3 POC B 3,36 - 

4 POC GT 4,49 - 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

12. Besi (Fe)  

Kandungan besi (Fe) pada tanah bekas tambang 

batubara sebelum dilakukan pembenahan  4075,678 

ppm masuk dalam kriteria rendah, setelah dilakukan 

pembenahan dengan menggunakan pupuk organik cair 
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mikroorganisme lokal, POC N, POC B dan POC GT), 

maka kadungan besi (Fe)  pada tanah bekas tambang 

batubara secara keseluruhan mengalami penurun yang 

cukup signifikan, yakni menggunakan pupuk organik 

cair mikroorganisme lokal sebesar 7,17125 ppm, 

menggunakan POC N turun menjadi 352,4265, 

menggunakan POC B menjadi 680,595 ppm dan 

menggunakan POC GT menjadi 737,714 ppm.  

Besi (Fe) merupakan salah satu unsur hara mikro 

dan juga merupakan logam berat (Manik, 2009), 

sehingga dengan adanya kandungan logam berat yang 

terlalu besar maka akan meningkatkan pencemaran 

tanah, yang pada akhir justru unsur hara Fe tersebut 

menjadi racun bagi tanaman. Unsur hara Fe ini dapat 

ditekan dengan pemberian pupuk organik cair, 

terutama dengan pemberian POC pupuk organik cair 

mikroorganisme lokaldapat menurunkan unsur Fe yang 

begitu besar, hal ini disebabkan oleh POC pupuk 

organik cair mikroorganisme lokaldapat menurunkan 

keasaman tanah bekas tambang batubara, karena 
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menurut Manik (2009) reaksi tanah yang alkalis dapat  

menurunkan kelarutan logam berat. Dengan demikian 

tanah bekas tambang batubara dapat dimanfaatkan 

kembali.  Jelasnya nilai rata-rata kandungan Besi (Fe) 

setelah Pembenahan dengan Pupuk Organik Cair dapat 

dilihat pada Tabel 24 berikut ini.  

Tabel 24. Nilai Rata-rata Kandungan Besi (Fe) setelah Pembenahan dengan Pupuk 
Organik Cair 

No Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata Nilai Besi  (Fe) 

 (ppm )   

Kriteria Besi  (Fe)  

(ppm)   

1 POC Mol 37,17125 - 

2 POC N 352,4265 - 

3 POC B 680,595 - 

4 POC GT 737,714 - 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

 
13. Sulfat (SO4) 

 
Kandungan sulfat (SO4) pada tanah bekas tambang 

batubara sebelum dilakukan pembenahan adalah 

sebesar 11351,979 ppm, namun setelah dilakukan 

pembenahan dengan menggunakan pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal, POC N, POC B dan POC GT), 

maka tanah bekas tambang batubara mengalami 

perubahan, yakni : menngunakan pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal turun menjadi 233,921 ppm, 
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menggunakan POC N turun menjadi 254,0488 ppm, 

menggunakan POC B turun menjadi 166,6903 ppm dan 

menggunakan POC GT turun menjadi 184,3275 ppm. 

Secara keseluruhan penggunaan pupuk organik cair 

dapat menurunkan kandungan SO4 yang terdapat pada 

tanah bekas tambang batubara.  

Menurut Manik (2009) bahwa sumber sulfur dalam 

tanah adalah mineral-mineral primer seperti ; pirit 

(FeS2) dan gibsum (CaSO4) serta dari atmosfir (SO2). 

Unsur S digunakan tanaman dalam bentuk ion SO42- dan 

melalui daun (dari udara) dalam bentuk gas SO2, 

dengan adanya pirit sebagai sumber sulfur maka pada 

suasana kering, pirit dapat teroksidasi menjadi asam 

sulfat (H2SO4), asam sulfat akan menyebabkan tanah 

menjadi asam dan merupakan racun bagi tanaman. 

Jelasnya nilai rata-rata kandungan sulfat dapat dilihat 

pada Tabel 25 berikut ini.  

Tabel 25. Nilai Rata-rata Kandungan Sulfat (SO4) setelah Pembenahan dengan  
Pupuk Organik Cair 

No Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata Nilai Sulfat  (SO4) 

 (ppm )   

Kriterian Sulfat  

(SO4)  

(ppm)   

1 POC Mol 233,921 - 
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2 POC N 254,0488 - 

3 POC B 166,6903 - 

4 POC GT 184,3275 - 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

 
14. Pirit (FeS2) 

Kandungan pirit (FeS2) pada tanah bekas tambang 

batubara sebelum dilakukan pembenahan sebesar 

1,701%, dan setelah dilakukan pembenahan dengan 

menggunakan pupuk organik cair mikroorganisme 

lokal,  POC N, POC B dan POC GT), menunjukan hasil 

yang cukup baik karena terjadi perubahan kandungan 

rata-rata pirit (FeS2), menggunakan pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal turun menjadi 0,16%, 

menggunakan POC N turun menjadi 0,600%, 

menggunakan POC B turun menjadi 0,662% dan 

menggunakan POC GT turun menjadi 0,748%.  

Pirit (FeS2) merupakan senyawa yang terbentuk 

dari proses reduksi ion-ion sulfat menjadi sulfida oleh 

bakteri pereduksi sulfat dalam lingkungan anerobik. 

Pembentukan Pirit (FeS2) berlangsung melalui 

pengembangan senyawa FeS dengan penjenuhan S 



~ 117 ~ 

elementer, atau pengendapan langsung Fe2+ terlarut 

setelah bereaksi dengan ion- ion polisulfida. Unsur- 

unsur penting pembentukan pirit adalah : besi, sulfat, 

bahan organik (dalam formula CH2O), bakteri 

pereduksi sulfat, dan kondisi reduksi yang diselingi 

oleh aerasi terbatas. Unsur- unsur dalam kondisi 

demikian secara optimum terdapat pada lahan rawa 

pasang surut dengan vegetasi mangove, yang telah 

berkembang sejak dulu (Dent, 1986), Langenhoff 

(1987)  dalam Sustiyah dkk (2012.). Jelasnya nilai rata-

rata Kandungan Firit (FeS2) setelah Pembenahan 

dengan  Pupuk Organik Cair dapat dilihat pada Tabel 26 

berikut ini.  

Tabel 26. Nilai Rata-rata Kandungan Firit (FeS2) setelah Pembenahan dengan Pupuk 
Organik Cair 

No Jenis Pupuk 

Organik 

Rata-rata Nilai Firit  (FeS2) 

 (ppm )   

Kriterian Firit  (FeS2)  

(ppm)   

1 POC Formula 0,16 - 

2 POC N 0,600 - 

3 POC B 0,662 - 

4 POC GT 0,748 - 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

Berdasar hasil analisa laboratorium bahwa tanah 

bekas tambang batubara jumlah mikroorganisme 
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adalah 3,27 x 105 (327.000) CFU/g bahan. Jumlah 

mikroorganisme yang demikian termasuk rendah, 

karena berada dibawah kriteria dari menurut Unite 

State Departement of Agicultur (USDA) sebesar 108 

sampai 109 CFU/g bahan,  namun setelah dilakukan 

pembenahan dengan bahan pembenah tanah pupuk 

organik cair, maka  jumlah mikroorganisme pada tanah 

bekas tambang batubara dengan menggunakan pupuk 

organik cair mikroorganisme lokal turun menjadi 

110.075 CFU/g bahan, menggunakan POC N turun 

menjadi 18.124 CFU/g bahan, menggunakan POC B 

turun menjadi 11.029 CFU/g bahan dan menggunakan 

POC GT turun menjadi 43.628 CFU/g bahan.  

Penurunan ini disebabkan oleh kondisi tanah yang 

sangat masam, adanya logam berat dan air asam 

tambang, sehingga aktivitas mikroorganisme didalam 

tanah akan terhambat. Penurunan yang cukup drastis 

terjadi pada saat pembenahan dilakukan dengan 

menggunakan POC N, POC B dan POC GT, sementara 

dengan menggunakan pupuk organik cair 
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mikroorganisme lokal penurunan hanya sedikit, hal ini 

disebabkan oleh komposisi pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal tidak mengandung logam berat, 

sehingga pupuk organik cair mikroorganisme lokal  

masih memungkin untuk dijadikan bahan pembenah 

pada tanah bekas tambang batubara.   
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BAB 7 

ANALISIS  PENGARUH JENIS DAN DOSIS PUPUK ORGANIK 

CAIR (POC) TERHADAP TANAMAN JAGUNG MANIS 

 

Pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap 

pertumbuhan tanaman jagung manis dengan variabel  tinggi 

tanaman, jumlah daun,  berat basah dan berat kering. 

Pengukuran variabel tinggi tanaman dan jumlah daun 

dilakukan setiap minggu yakni ; minggu I sampai minggu ke VI 

(umur tanaman 7, 14, 21, 28 dan 32 hari setelah tanam). 

Pengukuran berat basah dan berat kering dilakukan pada saat 

sampling terakhir. Pengaruh pemberian pupuk organik cair 

pada tanah bekas tambang batubara sebagai media tumbuh 

tanaman jagung dapat dilihat pada Lampiran 10. Variabel yang 

diamati dalam penelitian ini adalah tinggi tanaman, jumlah 

daun, berat basah dan berat kering.     

 
A. Pengaruh Jenis dan Dosis POC Terhadap Tinggi 

Tanaman Jagung Manis  

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan setiap minggu, 

yakni pada saat tanaman berumur 7, 14, 21, 28 dan 32 Hari 

Setelah Tanam (HST). Perlakuan yang diberikan   terhadap 
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tanah bekas tambang batubara sebagai media tumbuh 

adalah pemberian jenis dan dosis yang berbeda. Jenis 

pupuk yang diberikan adalah pupuk organik cair (POC) 

mikroorganisme lokal, POC N, POC B dan POC GT, dengan 

dosis 3 liter/ha, 6 liter/ha, 9 liter/ha dan 12 liter/ha. 

Berdasarkan hasil pengukuran dilapangan dapat diketahui 

bahwa jenis pupuk organik cair mikroorganisme lokal 

menunjukan hasil yang lebih baik dari pupuk organik cair 

lainnya, baik pada dosis 3 liter/ha, 6 liter/ha, 9 liter/ha 

maupun 12 liter/ha. Jelasnya rata-rata tinggi tanaman 

dapat dilihat pada Lampiran 10 dan Gambar 7 berikut ini. 

 

Gambar 7. Tinggi Tanaman Jagung Manis  
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Berdasarkan hasil analisis menggunakan rancangan 

acak lengkap dapat diketahui bahwa dapat diketahui 

bahwa secara keseluruhan perlakuan berpengaruh sangat 

nyata terhadap tinggi tanaman jagung manis karena nilai 

F-hit (0,01) (5,86) > dari F-tabel (0,01) (2,40), dengan adanya 

pengaruh ini maka selanjutnya dilakukan pengujian  

dengan uji beda nyata terkecil (BNT) hasil menujukan 

bahwa perlakuan jenis pupuk organik cair mikroorganisme 

lokal pada dosis 9 liter/ha menunjukan hasil yang 

signifikan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pupuk 

organik cair mikroorganisme lokal memperbaiki tanah 

bekas tambang batubara sebagai media tumbuh tanaman 

jagung, terutama mampu menaikan pH tanah, menurunkan 

kandungan pirit (FeS2) dan pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal tidak mengandung logam berat. 

Jelasnya analisa sidak ragam tinggi tanaman jagung dapat 

dilihat pada Lampiran 10 berikut. 
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Lampiran 10.  Analisis Sidik Ragam Tinggi Tanaman Jagung  

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 
F-tabel 

P-
value 5% 1% 

Perlakuan  15 1511.02 100.73 5.86 ** 1,86 2,40 <0.001 

Galat 48 824.58 17.18      

Total 63 2335.60       

Sumber :  Pengolahan Datar Primer 2015. 

 

Nilai Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Tinggi Tanaman Jagung  

No Perlakuan Mean 

1 POC Biofast 6 liter/Ha 19,05a 

2 POC Nasa 6 liter/Ha 19,12a 

3 POC Green Tonik 12 liter/ha 19,50a 

4 POC Biofast 12 liter/Ha 19,52a 

5 POC Green Tonik 3 liter/Ha 19,55a 

6 POC Green Tonik 19,77a 

7 POC Biofast 9 liter/Ha 19,88a 

8 POC Biofast 3 liter/Ha 20,25a 

9 POC Green Tinik 9 liter/Ha 21,05a 

10 POC Nasa 3 liter/ha 21,27a 

11 POC Nasa 6 liter/Ha 22,32a 

12 POC Nasa 12 liter/ha  22,98a 

13 POC Formula 6 liter/ha 29,75b 

14 POC Formula 3 liter/ha 30,00b 

15 POC Formula 12 liter/ha 32,48b 

16 POC Formula 9 liter/ha  32,58b 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015 

 
 

B. Pengaruh Jenis dan Dosis POC Terhadap Jumlah Daun 

Tanaman Jagung Manis  

Sama halnya dengan pengukuran tinggi tanaman, 

bersama dengan pengukuran tinggi tanaman maka 

penghitungan jumlah daun juga dilakukan.  Berdasarkan 

hasil perhitungan jumlah daun Lampiran 11 dan Gambar 8 

berikut ini. 
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Lampiran 11. Analisis Sidik Ragam dan Uji Bada Nyata Terkecil (BNT) Jumlah Daun 
Tanaman Jagung  
 
Analisis Sidik Ragam Jumlah Daun  

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 
P-

value 5% 1% 

Perlakuan  15 20.4844 1.3656 2.203 * 1,86 2,40 <0.001 

Galat 48 29.7500 0.6198      

Total 63 50.2344       

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015 

 

Nilai Uji Duncan Jumlah Daun Tanaman Jagung  

No Perlakuan Mean 

1 POC Nasa 6 lter/ha 14.00 a 

2 POC Green Tonik 6 liter/ha 14.25 ab 

3 POC Biofast 3 liter/ha 14.50 abc 

4 POC Formula 9 liter/ha 14.75 abcd 

5 POC Biofast 6 liter/ha 14.75 abcd 

6 POC Green Tonik 12 liter/ha 14.75 abcd 

7 POC Nasa 9 liter/ha 15.00 abcd 

8 POC Formula 12 liter/ha 15.25 abcd 

9 POC Nasa 3 liter/ha 15.25 abcd 

10 POC Biofast 12 liter/ha 15.25 abcd 

11 POC Green Tonik 3 liter/ha 15.25 abcd 

12 POC Biofast 9 liter/ha 15.50 bcd 

13 POC Green Tonik 9 liter/ha 15.50 bcd 

14 POC Biofast 12 liter/ha 15.75 cd 

15 POC Formula 3 liter/ha 16.00 d 

16 POC Formula 6 liter/Ha 16.00 d 

Sumber : Pengolahan Data Primer 2015 
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Gambar 8. Jumlah Daun Tanaman Jagung Manis  

 
Berdasarkan data pada Lampiran 11. tersebut dapat 

diketahui rata-rata jumlah daun pada masing-masing 

perlakuan, yakni pupuk organik cair mikroorganisme lokal 

menunjukan hasil yang sangat baik dari pupuk organik cair 

lainnya (komersil) yang digunakan dalam penelitian ini, 

baik pada dosis 3 liter/ha, 6 liter/ha, 9 liter/ha, maupun 12 

liter/ha. Namun dosis yang terbaik adalah pada dosis 12 

liter/ha. Berdasarkan hasil Analisis Ragam maka dapat 

diketahui bahwa seluruh pelakuan yang dipergunakan 

dalam penelitian ini, baik jenis maupun dosis memberikan 

pengaruh nyata terhadap jumlah daun, karena nilai F-hit0,05 
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(2,20) > F-tab0,05(1,86). Selanjutnya pengujian dilajutkan 

dengan uji Duncan untuk melihat perlakuan mana yang 

terbaik. Berdasarkan hasil uji tersebut maka diketahui 

bahwa perlakuan jenis pupuk organik cair mikroorganisme 

lokal dengan dosis 6 liter/ha, hal ini disebabkan oleh 

kemampuan POC N, POC B dan POC GT, belum mampu 

mengatasi pencemaran logam berat yang terdapat pada 

tanah bekas tambang batubara sebagai media tumbuh 

tanaman jagung, karena pada pupuk organik cair tersebut 

terdapat kandungan logam berat, sehingga akan 

meningkatkan pencemaran/polusi tanah.      

C. Pengaruh Jenis dan Dosis POC Terhadap Berat Basah 

dan Berat Kering  Tanaman Jagung Manis  

Berdasarkan hasil pengukuran dilapangan dan analisa 

rancangan percobaan, berat basah dan berat kering 

tanaman jagung yang ditanam pada media tanah bekas 

tambang batubara yang telah dilakukan pembenahan 

dengan menggunakan bahan pembenah tanah pupuk 

organik cair/POC (POC Mol, POC N, POC B dan POC GT), 

maka dapat diketahui bahwa dengan menggunakan pupuk 
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organik cair mikroorganisme lokal rata-rata berat basah 

dan berat kering menunjukan hasil yang lebih baik dari 

menggunakan pupuk organik cair lainnya (komersil), hal 

ini dapat dilihat dari nilai rata-rata berat basah dan berat 

kering tanaman jagung, baik pada dosis 3 liter/ha, 6 

liter/ha, 9 liter/ha maupun 12 liter/ha. Jelasnya dapat 

dilhat pada Lampiran 12 dan Gambar 9 dan 10 berikut ini.  

 

Gambar 9. Berat Basah Tanaman Jagung Manis  

 

Gambar 10. Berat Kering Tanaman Jagung Manis  



~ 129 ~ 

Berdasarkan hasil analisa dengan rancangan 

percobaan, bahwa seluruh perlakuan yang terlibat dalam 

penelitian ini memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap berat basah dan berat kering (Biomass) tanaman 

jagung karena nilai F-hitung berat basah adalah  F-hit0,01) 

(16,14) > F-tab0,01 (2,40), dan nilai F-hitung berat kering 

berat kering adalah F-hit0,01(7,02) > F-tab0,01(2,40). 

Selanjutnya berdasarkan hasil uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) dapat diketahui bahwa berat basah dan berat kering 

yang terbaik adalah pada perlakuan menggunakan pupuk 

organik cair mikroorganisme lokal pada Dosis 12 liter/ha, 

hal ini disebabkan oleh adanya kemampuan pupuk organik 

cair mikroorganisme lokal dalam melakukan pembenahan 

tanah bekas tambang batubara sebagai media tumbuh 

tanaman jagung, karena dilihat dari kemampuan pupuk 

organik cair pupuk organik cair mikroorganisme 

lokaldalam memperbaiki sifat fisika tanah (Permeabilitas) 

menaikan keasaman tanah (pH) dan tidak ada kandungan 

logam berat. Jelasnya analisa sidik ragam dan uji BNT 

dapat dilihat pada Lampiran 12.    
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  Lampiran 12. Analisis Sidik Ragam Berat Basah Tanaman Jagung  

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 75.6598 5.0440 16.14 ** 1,86 2,40 <0.001 

Galat 48 15.0029 0.3126      

Total 63 90.6626       

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

 

Nilai Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Berat Basah Tanaman Jagung  

No. Perlakuan Mean Berat Basah 

1 POC Formula 3 liter/ha 2.832 a 

2 POC Nasa 3 liter/ha 3.086 ab 

3 POC Biofast 6 liter/Ha 3.115 ab 

4 POC Nasa 6 liter/ha 3.199 ab 

5 POC Biofast 3 liter/ha 3.218 ab 

6 POC Nasa 12 liter/ha 3.277 abc 

7 POC Biofast 12 liter/ha 3.338 abc 

8 POC Green Tonik 3 liter/ha 3.403 abc 

9 POC Nasa 9 liter/ha 3.477 abc 

10 POC Biofast 9 liter/ha 3.58 abc 

11 POC Green Tonik 12 liter/ha 3.684 bc 

12 POC Green Tonik 6 liter/ha 3.771 bc 

13 POC Green Tonik 9 liter/ha 4.062 c 

14 POC Formula 9 liter/ha 5.416 d 

15 POC Formula 6 liter/ha 5.463 d 

16 POC Formula 12 liter/ha 6.981 e 
Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 
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BAB 8 

ANALISIS  PENGARUH JENIS DAN DOSIS PUPUK ORGANIK 

CAIR (POC) TERHADAP SIFAT-SIFAT SAINS TANAH 

 

 
A. Pengaruh Jenis Dan Dosis Pupuk Organik Cair (POC) 

Terhadap Sifat Fisika Tanah  
 

Variabel sifat fisika tanah yang diamati dalam 

penelitian ini adalah Permeabilitas Bulk Density, Particle 

Density dan Porositas, tekstur dan struktur.  data hasil 

pengamatan dilapangan dari variabel yang diamati dapat 

dilihat pada Lampiran 13.   

1. Permeabilitas Tanah 

Lampiran.13 Analisis Sidik Ragam Permeabilitas Tanah Bekas Tambang Batubara  

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 
P-

value 5% 1% 

Perlakuan  15 23.7751000 1.5850067 3143.81 ** 1,86 2,40 <0.001 

Galat 48 0.0242000 0.0005042           

Total 63 23.7993000            

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Permeabilitas Tanah Bekas Tambang Batubara 

No Perlakuan Mean Permeabilitas 
1 POC Biofast 9 liter/ha 1.01 a 

2 POC Green Tonik 12 liter/ha 1.11 b 

3 POC Green Tonik 3 liter/ha 1.2 C 

4 POC Biofast 12 liter/ha 1.31 D 

5 POC Biofast 3 liter/ha 1.41 E 
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6 POC Green Tonik 6 liter/ha 1.5 f 

7 POC Formula 3 liter/ha 1.54 g 

8 POC Biofast 6 liter/Ha 1.71 h 

9 POC Nasa 6 liter/ha 1.85 i 

10 POC Nasa 9 liter/ha 1.94 j 

11 POC Nasa 3 liter/ha 1.96 j 

12 POC Formula 6 liter/ha 2.3 k 

13 POC Formula 9 liter/ha 2.6 l 

14 POC Formula 9 liter/ha 2.71 m 

15 POC Green Tonik 9 liter/ha 2.81 n 

16 POC Formula 12 liter/ha 2.9 o 

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

Hasil analisa sidik ragam permeabilitas tanah bekas 

tambang batubara dapat diketahui bahwa secara 

keseluruhan perlakuan, yakni ; jenis pupuk organik cair 

(POC Mol, POC N, POC B dan POC GT)  sebagai 

pembenah tanah bekas tambang batubara untuk media 

tumbuh tanaman jagung, dengan dosis 3 liter/ha, 6 

liter/ha, 9 liter/ha dan 12 liter/ha,  menunjukan 

pengaruh sangat nyata terhadap permeabilitas tanah 

bekas tambang batubara, hal ini dapat dilihat dari 

Analisis Ragam pada Lampiran 15, karena nilai F-hit0,01 

(3143,81) > F-tab0,01 (2,40), selanjutnya dengan adanya 

pengaruh yang sangat nyata tersebut maka pengujian 

dilanjutkan dengan menggunakan uji Beda Nyata 
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Terkecil (BNT) untuk mengetahui perlakuan yang mana 

yang terbaik dalam pembenahan sifat fisika tanah 

(permeabilitas). Berdasarkan hasil pengujian tersebut 

dapat diketahui bahwa pupuk organik cair pupuk 

organik cair mikroorganisme lokalpada dosis 12 

liter/ha, menunjukan hasil yang terbaik dari pupuk 

organik cair lainnya (komersil).    

2. Bulk Density Tanah (BD) 

Lampiran13. Analisis Sidik Ragam Berat Jenis Tanah (BD) 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 0.14040 0.00936 0.20786 ns 1,86 2,40 0.999 

Galat 48 2.16160 0.04503           

Total 63 2.30200            

Sumber : Pengolahan data Primer 2015.  

Berdasarkan hasil analisis ragam bulk density tanah 

bekas tambang batubara setelah dilakukan 

pembenahan dengan menggunakan pupuk organik cair 

(POC Mol, POC N, POC B dan POC GT), maka dapat 

diketahui bahwa pemberian pupuk organik cair sebagai 

pembenah tanah bekas tambang batubara untuk media 

tumbuh tanaman jagung tidak berpengaruh nyata 
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terhadap bulk density, karena nilai F-hit0.05 (0,21) < F-

tab0.05 (1,86). Jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 13. 

3. Particle Density Tanah (PD) 

Lampiran 13. Analisis Sidik Ragam Partikel Density  Tanah (PD) 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 0.35750 0.02383 0.5785 ns 1,86 2,40 0.877 

Galat 48 1.97720 0.04119           

Total 63 2.33470            

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

Berdasarkan hasil analisis ragam particle density 

tanah bekas tambang batubara untuk media tumbuh 

tanaman jagung setelah dilakukan pembenahan dengan 

menggunakan pupuk organik cair (POC) , maka dapat 

diketahui bahwa pembenahan particlel density tanah 

bekas tambang batubara  dengan menggunakan POC 

Mol, POC N, POC B dan POC GT tidak menunjukan 

pengaruh nyata terhadap particle density, hal ini 

disebabkan nilai F-hit0,05 (0,575) < F-tab0,05 (1,86). 

Jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 13. 

4. Porositas Tanah 

Berdasarkan hasil analisis ragam porositas tanah 

bekas tambang batubara , untuk media tumbuh 
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tanaman jagung, setelah dilakukan pembenahan 

dengan menggunakan pupuk organik cair (POC), maka 

dapat diketahui bahwa pembenahan porositas tanah 

bekas tambang batubara untuk media tumbuh tanaman 

jagung dengan menggunakan POC Mol, POC N, POC B 

dan POC GT,  tidak berpegaruh nyata hal ini disebabkan 

oleh nilai F-hit0,05 (0,44) < F-tab0,05 (1,86). Jelasnya 

dapat dilhat pada Lampiran 13. 

Analisis Sidik Ragam Porositas Tanah  

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 641.98 42.80 0.44 ns 
1,86 2,40 

0.957 

Galat 48 4642.46 96.72           

Total 63 5284.44            

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa variabel 

sifat fisika tanah yang diamati dalam penelitian 

menunjukan hasil yang tidak signifikan, hanya 

permeabilitas yang menujukan hasil berpengaruh 

sangat nyata , hal ini disebabkan oleh pembenahan 

material tanah belkas tambang batubara untuk media 

tumbuh tanaman jagung banyak faktor yang 
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mempengaruhinya, seperti yang dijelaskan oleh   Jenny 

(1941) dalam Sarief (1984) bahwa, faktor yang 

mempengaruhi pembentukan tanah adalah : Bahan 

induk, waktu, iklim, organisme hidup dan bentuk 

wilayah (Topogafi).  

B. Pengaruh Jenis dan Dosis Pupuk Organik Cair (POC)  
Terhadap Sifat kimia tanah  

 
Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan 

pengolahan data dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL), maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. pH H2O 

lampiran 13. Analisis Sidik Ragam pH (H2O) tanah Bekas Tambang Batubara 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 25.3339 1.6889 6.9444 ** 1,86 2,40 <0.001 

Galat 48 11.6726 0.2432           

Total 63 37.0065            

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

 

Chi-square 4.75 on 15 degrees of freedom: probability 0.994 (Homogenitas untuk 

melanjutkan ke BNT 

Chi tab 5,229  kriteria c hit > c tab data tidak homogen, c hit < c tab homogeny 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pH (H2O)  Tanah Bekas Tambang Batubara 

No Perlakuan Mean pH (H2O) 

1 POC Green Tonik 12 liter/ha 2.5 a 

2 POC Green Tonik 9 liter/ha 2.56 a 

3 POC Biofast 12 liter/ha 2.57 a 

4 POC Green Tonik 3 liter/ha 2.58 a 
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5 POC Nasa 12 liter/ha 2.64 a 

6 POC Biofast 9 liter/ha 2.64 a 

7 POC Biofast 3 liter/ha 2.72 ab 

8 POC Biofast 6 liter/Ha 2.75 Ab 

9 POC Green Tonik 6 liter/ha 2.76 Ab 

10 POC Green Tonik 6 liter/ha 2.89 Abc 

11 POC Nasa 6 liter/ha 3.04 Abc 

12 POC Nasa 9 liter/ha 3.42 Bcd 

13 POC Formula 3 liter/ha 3.498 Cd 

14 POC Formula 12 liter/ha 4.032 De 

15 POC Formula 9 liter/ha 4.287 E 

16 POC Formula 6 liter/ha 4.42 E 
Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

Dari hasil pegolahan pada Lampiran 13. dapat 

dilihat bahwa secara keseluruhan  jenis pupuk organik 

cair mikroorganisme lokal,  POC N, POC B dan POC GT, 

dengan dosis 3 liter/ha, 6 liter/ha, 9 /liter/ha dan 12 

liter/ha  berpengaruh sangat nyata terhadap pH tanah 

bekas tambang batubara untuk media tumbuh tanaman 

jagung karena, nilai F-hit(0,01) (6,944) > dari F-tab(0,01) 

(2,40), dengan adanya pengaruh sangat nyata ini maka 

pengujian dilanjutkan untuk mengetahui perlakuan 

yang terbaik diantara perlakuan-perlakuan yang 

terlibat dalam penelitan ini, yakni dengan melakukan 

pengujian menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 
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Berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa  

perlakuan yang terbaik adalah jenis pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal dengan dosis 6 liter/Ha.  

2. C-organik  

Lampiran 13. Analisis Sidik Ragam C-Organik tanah Bekas Tambang Batubara  

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 18.54634 1.23642 20.71 ** 1,86 2,40 <0.001 

Galat 48 2.86608 0.05971           

Total 63 21.41242            

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan 

pengolahan data primer (Lampiran 20) dengan 

menggunakan rancangan percobaan, maka dapat 

diketahui bahwa penggunaan pupuk organik cair (POC) 

sebagai bahan pembenah material tanah bekas 

tambang batubara untuk media tumbuh tanaman 

jagung, terhadap ketersediaan C-organik tanah bekas 

tambang batubara adalah berpengaruh sangat nyata 

(**), karena nilai F-hit0,01 (20,71) > dari F-tab(0,01) 

(2,40), dengan demikian dapat dikatakan bahawa  

seluruh perlakuan, yakni  : jenis POC Mol, POC N, POC B 

dan POC GT dan dosis 3 liter/ha, 6 liter/ha, 9 liter/ha 
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dan 12 liter/ha, mampu mempengaruhi ketersediaan 

kandungan C-organik pada tanah bekas tambang 

batubara.  

Selanjutnya dengan adanya pengaruh tersebut 

maka pengujian dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT), hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

perlakukan mana yang terbaik dari seluruh perlakukan 

yang terlibat dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji 

BNT (lampiran 13), maka dapat diketahui bahwa 

perlakuan yang terbaik adalah jenis pupuk organik cair 

B dengan dosis 9 liter/ha, hal disebabkan oleh 

komposisi pada pupuk organik cair B memiliki 

kandungan C-organik cukup tinggi (7,08%) 

dibandingkan dengan pupuk organik cair lainnya 

(Lampiran 13). 

3. Nitrogen Tanah (N)   

Lampiran 13. Analisis Sidik Ragam Nitrogen (N) tanah Bekas Tambang Batubara    

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 0.111890 0.007459 5.21 ** 1,86 2,40 <0.001 

Galat 48 0.068786 0.001433           

Total 63 0.180676            

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 
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Chi-square 22.46 on 15 degrees of freedom: probability 0.096 

Perlakuan Biofast pada dosis 9 ml/Ha lihat pembahasan yang terbaik yang mana 

apakah makin tinggi makin bagus atau tidak seperti contoh fes2 makin rendah 

makin bagus  

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Nitrogen (N)  Tanah Bekas Tambang Batubara 

No Perlakuan Mean Nitrogen 

1 POC Formula 12 liter/ha 0.2412 a   

2 POC Biofast 3 liter/ha 0.2537 Ab 

3 POC Formula 6 liter/ha 0.2567 abc 

4 POC Green Tonik 6 liter/ha 0.2707 abcd 

5 POC Green Tonik 3 liter/ha 0.2783 abcd 

6 POC Nasa 6 liter/ha 0.279 abcd 

7 POC Biofast 6 liter/Ha 0.307 bcde 

8 POC Formula 3 liter/ha 0.3081 cde 

9 POC Biofast 12 liter/ha 0.3182 def 

10 POC Nasa 9 liter/ha 0.3208 defg 

11 POC Green Tonik 12 liter/ha 0.3383 efg 

12 POC Green Tonik 9 liter/ha 0.3397 efg 

13 POC Nasa 12 liter/ha 0.346 efg 

14 POC Formula 9 liter/ha 0.3625 fg 

15 POC Nasa 3 liter/ha 0.3714 fg 

16 POC Biofast 9 liter/ha 0.3734 g  

Berdasarkan hasil analisis laboratorium dan 

pengolahan data dengan rancangan percobaan (RAL) 

maka dapat diketahui, bahwa semua perlakuan baik 

jenis pupuk organik cair (POC) maupun dosis pupuk 

sangat berpengaruh terhadap ketersediaan kandungan 

unsur Nitrogen (N) dalam tanah bekas tambang 

batubara, karena nilai Fhit0,01 (5,21) > dari F-tab baik 1 
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% (2,40) maupun 5 % (1,86),  kemudian dengan adanya 

pengaruh tersebut maka pengujian dilanjutkan dengan 

uji Beda Nyata Terkecil (BNT), untuk mengetahui 

perlakuan mana yang terbaik diantara perlakuan-

perlakuan yang terlibat dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil uji BNT (Lampiran 13) dapat 

diketahui bahwa perlakuan POC B pada dosis 9 liter/ha 

yang terbaik, hal ini disebabkan bahwa kandungan POC 

B memiliki kandungan C-organik yang cukup tinggi dari 

pupuk organik lainnya. Menurut Fließbach et al. 2007 

dalam Wijarnako dkk (2012) bahwa Penambahan 

bahan organik dalam tanah berupa pupuk kandang atau 

limbah panen dapat meningkatkan kandungan N dan C 

dalam  tanah.   

4. Kalium dapat ditukar (K-dd) 

Lampiran 13. Analisis Sidik Ragam K-dd tanah Bekas Tambang Batubara    

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 318.438 21.229 3.32 ** 
1,86 2,40 

<0.001 

Galat 48 306.919 6.394           

Total 63 625.357            

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

 

Chi-square 20.52 on 15 degrees of freedom: probability 0.153 
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Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) K-dd  Tanah Bekas Tambang Batubara 

No. Perlakuan Mean Nitrogen 

1 POC Formula 12 liter/ha 2.25 a 

2 POC Formula 6 liter/ha 2.681 a 

3 POC Green Tonik 12 liter/ha 2.697 a 

4 POC Formula 3 liter/ha 2.855 a 

5 POC Nasa 9 liter/ha 2.88 a 

6 POC Nasa 3 liter/ha 2.89 a 

7 POC Biofast 3 liter/ha 3.358 a 

8 POC Formula 9 liter/ha 3.679 a 

9 POC Nasa 12 liter/ha 3.834 a 

10 POC Green Tonik 9 liter/ha 4.015 a 

11 POC Green Tonik 6 liter/ha 4.032 a 

12 POC Green Tonik 3 liter/ha 4.312 a 

13 POC Biofast 6 liter/Ha 5.264 a 

14 POC Biofast 12 liter/ha 5.417 a 

15 POC Biofast 9 liter/ha 5.673 a 

16 POC Nasa 6 liter/ha 11.947 b 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium pengolahan 

data primer (Lampiran 13), dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap, dapat diketahui bahwa 

seluruh perlakuan yang dipergunakan dalam penelitian 

ini, baik jenis pupuk organik cair (POC) maupun dosis 

pupuk organik cair, memberikan pengaruh nyata 

terhadap ketersedian unsur Kalium dapat ditukar (K-

dd) dalam tanah bekas tambang batubara, karena 

berdasarkan hasil Analisis Ragam dapat diketahui 
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bahwa nilai F-hit0,01 (3,32) > dari F-tab0,01 (2,40), 

dengan adanya pengaruh sangat nyata ini maka 

pengujian dilajutkan dengan menggunakan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT), hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui perlakuan yang terbaik diantara 

perlakuan-perlakuan yang dilibatkan dalam penelitian 

ini. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat 

diketahui bahwa perlakuan Jenis pupuk organik cair N 

dengan dosis 6 liter/ha yang terbaik atau yang mampu 

untuk menyediakan kandungan K-dd pada tanah bekas 

bekas tambang batubara sebagai media tumbuh 

tanaman jagung. Hal ini disebabkan oleh kandungan Ca 

dan Mg yang tinggi pada POC N yakni sebesar (Ca = 

6,04 ppm) dan (Mg = 14,54 ppm), menurut Al-Jabri 

(2007) dalam Supriyadi (2009) bahwa dinamika 

kandungan K-dd dalam tanah dipengaruhi oleh Ca dan 

Mg.  

5. Natrium dapat ditukar (Na-dd) 

Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan 

pengolahan data primer (Lampiran 13),  
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Lampiran 13. Analisis Sidik Ragam Na-dd tanah Bekas Tambang Batubara    

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

 P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 31.825 2.122 1.7892 ns 1,86 2,40 0.065 

Galat 48 56.935 1.186           

Total 63 88.759            

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

 

Chi-square 21.24 on 15 degrees of freedom: probability 0.129 
 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Na-dd  Tanah Bekas Tambang Batubara 

No Perlakuan Mean Nitrogen 

1 POC Formula 6 liter/ha 1.642 a 

2 POC Nasa 3 liter/ha 1.734 a 

3 POC Green Tonik 9 liter/ha 1.744 a 

4 POC Formula 12 liter/ha 1.805 a 

5 POC Green Tonik 6 liter/ha 1.909 ab 

6 POC Formula 9 liter/ha 1.954 ab 

7 POC Formula 3 liter/ha 2.112 ab 

8 POC Biofast 6 liter/Ha 2.25 ab 

9 POC Nasa 9 liter/ha 2.447 ab 

10 POC Green Tonik 12 liter/ha 2.639 abc 

11 POC Nasa 6 liter/ha 2.866 abc 

12 POC Biofast 12 liter/ha 3.045 abc 

13 POC Biofast 9 liter/ha 3.058 abc 

14 POC Green Tonik 3 liter/ha 3.177 abc 

15 POC Biofast 3 liter/ha 3.362 bc 

16 POC Nasa 12 liter/ha 4.159 c 

Maka dapat diketahui bahwa seluruh perlakuan 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni ; pemberian 

jenis dan dosis pupuk organik cair (POC) yang berbeda  

terhadap ketersediaan unsur Natrium dapat ditukar 

(Na-dd) pada tanah bekas tambang batubara untuk 
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media tumbuh tanaman jagung menunjukan hasil yang 

tidak berpengaruh, karena hasil analisa sidik ragam, 

nilai F-hititung (1,7892), baik pada tingkat kepercayaan 

1% maupun 5% < dari F-tabel. 

6. Kalsium dapat ditukar (Ca-dd) 

Lampiran 13. Analisis Sidik Ragam Ca-dd tanah Bekas Tambang Batubara    

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

  P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 99.29497 6.61966 281.30 ** 
1,86 2,40 

<0.001 

Galat 48 1.12955 0.02353           

Total 63 100.42453            

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

Chi-square 23.03 on 15 degrees of freedom: probability 0.084 
 
Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Ca-dd  Tanah Bekas Tambang Batubara 

No Perlakuan Mean Nitrogen 

1 POC Nasa 12 liter/ha 0.368 a 

2 POC Green Tonik 3 liter/ha 0.427 a 

3 POC Green Tonik 9 liter/ha 0.469 a 

4 POC Biofast 12 liter/ha 0.532 a 

5 POC Green Tonik 6 liter/ha 1.633 b 

6 POC Nasa 6 liter/ha 2.051 c 

7 POC Formula 12 liter/ha 2.12 c 

8 POC Biofast 3 liter/ha 2.579 d 

9 POC Formula 6 liter/ha 2.692 d 

10 POC Formula 9 liter/ha 2.735 d 

11 POC Green Tonik 12 liter/ha 3.115 e 

12 POC Formula 3 liter/ha 3.226 e 

13 POC Nasa 3 liter/ha 3.28 e 

14 POC Biofast 6 liter/Ha 3.289 e 

15 POC Nasa 9 liter/ha 3.551 f 

16 POC Biofast 9 liter/ha 4.563 g 
Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 
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Hasil pengolahan data primer (Lampiran 13), 

dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 

perlakukan pemberian jenis dan pupuk organik cair 

yang berbeda , yakni POC Mol, POC N, POC B, POC GT 

dan dosis 3 liter/ha, 6 lter/ha, 9 liter/ha, 12 liter/ha, 

terhadap ketersedian kalsium dapat ditukar (Ca-dd) 

pada tanah bekas tambang batubara untuk media 

tumbuh tanaman jagung. Berdasarkan hasil analisa 

tersebut dapat diketahui, bahwa pemberian jenis dan 

dosis pupuk organik cair yang berbeda, berpengaruh 

sangat nyata  terhadap ketersedian kandungan Ca-dd, 

hal ini dilihat dari hasil Analisis Ragam (Anova), nilai F-

hit0,01 (281,30) > F-tab0,01 (2,40), adanya pengaruh ini 

maka pengujian dilanjutkan  dengan menggunakan uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT). Berdasarkan hasil uji BNT 

diketahui bahwa perlakuan jenis POC B dengan dosis 9 

liter/ha adalah perlakuan yang terbaik. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahawa POC B pada dosis 9 

liter/ha mampu menyediakan unsur ca-dd pada tanah 
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bekas tambang batubara untuk media tumbuh tanaman 

jagung.  

7. Magnesium dapat ditukar (Mg-dd) 

Lampiran 13. Analisis Sidik Ragam Mg-dd tanah Bekas Tambang Batubara    

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 88.3034 5.8869 18.84 ** 
1,86 2,40 

<0.001 

Galat 48 15.0001 0.3125           

Total 63 103.3035           

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

 

Chi-square 22.18 on 15 degrees of freedom: probability 0.103 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Mg-dd  Tanah Bekas Tambang Batubara 

No Perlakuan Mean Nitrogen 

1 POC Green Tonik 12 liter/ha 1.661 a 

2 POC Biofast 12 liter/ha 2.013 ab 

3 POC Biofast 3 liter/ha 2.714 bc 

4 POC Nasa 12 liter/ha 2.874 c 

5 POC Nasa 3 liter/ha 3.062 cd 

6 POC Green Tonik 3 liter/ha 3.716 de 

7 POC Formula 9 liter/ha 3.735 def 

8 POC Green Tonik 9 liter/ha 4.021 efg 

9 POC Biofast 6 liter/Ha 4.13 efgh 

10 POC Biofast 9 liter/ha 4.218 efgh 

11 POC Formula 3 liter/ha 4.401 efgh 

12 POC Formula 12 liter/ha 4.527 fgh 

13 POC Formula 6 liter/ha 4.548 gh 

14 POC Green Tonik 6 liter/ha 4.858 h 

15 POC Nasa 6 liter/ha 5.834 i 

16 POC Nasa 9 liter/ha 5.995 i 
Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 
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Berdasarkan data analisis ragam (Lampiran 13), 

dapat diketahui bahwa perlakuan pemberian jenis dan 

dosis pupuk organik cair yang berbeda terhadap 

pembenahan dan ketersediaan unsur magnesium dapat 

ditukar (Mg-dd) pada tanah bekas tambang batubara 

untuk media tumbuh tanaman jagung menunjukan 

hasil berpengaruh sangat nyata, karena nilai F-hit0,01 

(18,84) > dari F-tab0,01 (2,40), kemudian dengan adanya 

pengaruh ini maka pengujian dilanjutkan dengan uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT), hasil pengujian 

menunjukan bahwa perlakuan jenis pupuk organik cair 

N pada dosis 9 liter/Ha menunjukan hasil yang lebih 

baik dari pupuk organik lainnya, hal ini disebabkan 

oleh kandungan magnesium (Mg) pada pupuk organik 

cair N lebih besar dibandingkan dengan pupuk organik 

lainnya.           

8. Kapasitas Tukar Kation (KTK) 

Data Analisis Ragam Kapasitas Tukar Kation (KTK)  

pada Lampiran 13,  
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Lampiran 13. Analisis Sidik Ragam KTK tanah Bekas Tambang Batubara 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

 P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 6356.4964 423.7664 1339.87 ** 1,86 2,40 <0.001 

Galat 48 15.1812 0.3163      

Total 63 6371.6776       

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

 

Chi-square 22.15 on 15 degrees of freedom: probability 0.104 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) KTK  Tanah Bekas Tambang Batubara 

No Perlakuan Mean Nitrogen 

1 POC Formula 12 liter/ha 26.13 a 

2 POC Formula 9 liter/ha 26.66 a 

3 POC Nasa 6 liter/ha 27.51 b 

4 POC Biofast 12 liter/ha 28.14 b 

5 POC Green Tonik 3 liter/ha 30.32 c 

6 POC Formula 6 liter/ha 32.05 d 

7 POC Formula 3 liter/ha 32.18 d 

8 POC Nasa 12 liter/ha 33.9 e 

9 POC Biofast 6 liter/Ha 34.24 e 

10 POC Biofast 3 liter/ha 34.57 e 

11 POC Biofast 9 liter/ha 37.73 f 

12 POC Nasa 3 liter/ha 41.37 g 

13 POC Nasa 9 liter/ha 44.05 h 

14 POC Green Tonik 6 liter/ha 51.19 i 

15 POC Green Tonik 9 liter/ha 57.05 j 

16 POC Green Tonik 12 liter/ha 57.19 j 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2015 

Merupakan hasil pengujian dan analisa 

laboratorium serta analisis dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL). Perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pembenahan 
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tanah bekas tambang batubara untuk media tumbuh 

tanaman jagung dengan pemberian jenis dan dosis 

pupuk organik cair (POC) yang berbeda.   

Hasil analisis menunjukan bahwa pembenahan 

tanah bekas tambang  batubara untuk media tumbuh 

tanaman jagung dengan pemberian jenis pupuk organik 

cair dan dosis yang berbeda berpengaruh sangat nyata 

terhadap Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah bekas 

tambang batubara, karena nilai F-hit0,01 (1339,87) > 

dari F-tab0,01 (2,40), dengan adanya pengaruh tersebut 

maka penelitian dilanjutkan dengan pengujian 

menggunakan Beda Nyata Terkecil untuk mengetahui 

perlakuan yang terbaik diantara perlakuan-perlakuan 

yang terlibat dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji 

BNT dapat diketahui bahwa perlakuan jenis pupuk 

organik cair GT dengan dosis 12 liter/ha merupakan 

perlakuan yang terbaik. 

Menurut Pratiwi dkk (2012) bahwa Nilai KTK yang 

rendah akan menyebabkan pemupukan menjadi tidak 

efisien. Kapasitas ini secara langsung tergantung pada 
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jumlah muatan negatif dari koloid tanah dan sangat 

ditentukan oleh tipe koloid yang terdapat di dalam 

tanah. Semakin tinggi KTK tanah, semakin subur tanah 

tersebut; sebaliknya semakin rendah KTK tanah, maka 

semakin kurang subur tanahnya (Pratiwi, 2004) dalam 

Pratiwi (2012). Kapasitas tukar kation dapat diketahui 

dari tekstur tanahnya. Tanah dengan kandungan pasir 

yang tinggi memiliki KTK yang lebih rendah 

dibandingkan dengan tanah yang kandungan liat atau 

debu yang banyak. 

9. Aluminium dapat ditukar (Al-dd) 

Analisis Sidik Ragam Al-dd tanah Bekas Tambang Batubara 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

 P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 9.668 6.446 1.269 ** 
1,86 2,40 

<0.001 

Galat 48 0.2438 0.005079      

Total 63 9.668       

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

 

Chi-square 23.21 on 15 degrees of freedom: probability 0.080 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Al-dd  Tanah Bekas Tambang Batubara 

No Perlakuan Mean Nitrogen 

1 POC Formula 9 liter/ha 0.63 a 

2 POC Formula 6 liter/ha 1.06 b 

3 POC Formula 3 liter/ha 1.17 c 

4 POC Formula 12 liter/ha 1.68 d 
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5 POC Nasa 9 liter/ha 3.24 e 

6 POC Nasa 6 liter/ha 7.39 f 

7 POC Nasa 3 liter/ha 7.55 g 

8 POC Biofast 6 liter/Ha 13.91 h 

9 POC Biofast 3 liter/ha 17.04 i 

10 POC Green Tonik 9 liter/ha 17.84 j 

11 POC Biofast 9 liter/ha 18.13 k 

12 POC Biofast 12 liter/ha 21.43 l 

13 POC Nasa 12 liter/ha 23.83 m 

14 POC Green Tonik 3 liter/ha 32.11 n 

15 POC Green Tonik 6 liter/ha 33.91 o 

16 POC Green Tonik 12 liter/ha 39.56 p 
Sumber Pengolahan Data Primer 2015 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data 

primer (Lampiran 13),  dengan menggunakan rangan 

percobaan acak lengkap, maka dapat diketahui bahwa 

perlakuan yang dipergunakan dalam penelitian ini, 

yakni ; jenis dan dosis pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal, POC N, POC B, POC GT dan dosis 

3 liter/ha, 6 liter/ha, 9 liter/ha, 12 liter/ha, secara 

keseluruhan   perlakuan tersebut menunjukan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap ketersedian 

Aluminium dapat ditukar (Al-dd) pada tanah bekas 

tambang batubara untuk media tumbuh tanaman 

jagung, karena nilai F-hit0,01 (1.269) > dari F-tab0,01 
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(2.40), dengan adanya pengaruh tersebut maka 

penelitian dilajutkan dengan pengujian Beda Nyata 

Terkecil (BNT). Berdasarkan hasil uji BNT tersebut 

dapat diketahui bahwa perlakuan yang paling 

berpengaruh (terbaik) adalah jenis pupuk organik cair 

GT pada dosis 12 liter/ha.  

Namun demikian tingginya ketersedia Al-dd pada 

tanah bekas tambang batubara dengan pemberian 

pupuk organik cair GT pada dosis 12 liter/ha (Pengaruh 

sangat nyata) bukan mencermikan kesuburan tanah 

bekas tambang batubara tersebut, karena hasil 

pertumbuhan tanaman jagung (Tinggi tanaman dan 

jumlah) pada perlakuan tersebut tidak berpengaruh 

nyata. Hal ini disebabkan oleh tanah dengan pH yang 

rendah (sangat masam) seperti pada tanah bekas 

tambang batubara dalam penelitian ini sangat banyak 

Aluminium yang terlarut dan menjadi dan tanah 

mengalami kejenuhan Al, sehingga Al menjadi racun 

bagi tanaman. Menurut Buckman dan Brady (1982) 

pada tanah asam banyak terdapat kation aluminium 
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hidroksida atau kation aluminium, kation ini akan 

teradsorpsi bahkan melebihi hidrogen. Aluminium  

yang diadsorpsi dalam keadaan keseimbangan dengan 

ion Al  dalam larutan tanah menyebabkan keasaman 

tanah, karena cendrung mengalami hidrolisa. Menurut 

Rosmarkam dan Yuwono (2002) bahwa kadar Al-dd 

sangat berhubungan dengan pH tanah, makin rendah 

pH tanah (Keasaman tinggi) maka makin tinggi Al-dd 

dan apabila kejenuhan Al-dd > 60% maka tanah 

tersebut tidak layak untuk pertanian.     

10. Hidrogen (H) 

Lampiran 13. Analisis Sidik Ragam Hidrogen (H) Tanah Bekas Tambang Batubara 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 2800.92914      186.72861   5392.93 ** 1,86 2,40 <0.001 

Galat 48 1.66199  0.03462      

Total 63 2802.59112       

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

 

Chi-square 24.09 on 15 degrees of freedom: probability 0.064 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Hidrogen (H)  Tanah Bekas Tambang Batubara 

No Perlakuan Mean Nitrogen 

1 POC Formula 12 liter/ha 0.21 a 

2 POC Formula 3 liter/ha 0.959 b 

3 POC Formula 6 liter/ha 1.061 bc 

4 POC Formula 9 liter/ha 1.267 c 

5 POC Nasa 9 liter/ha 2.483 d 
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6 POC Biofast 3 liter/ha 2.557 d 

7 POC Nasa 6 liter/ha 2.745 d 

8 POC Nasa 3 liter/ha 3.02 e 

9 POC Green Tonik 9 liter/ha 8.593 f 

10 POC Biofast 9 liter/ha 10.966 g 

11 POC Green Tonik 12 liter/ha 11.966 h 

12 POC Biofast 6 liter/Ha 13.696 i 

13 POC Biofast 12 liter/ha 14.045 j 

14 POC Green Tonik 6 liter/ha 16.142 k 

15 POC Green Tonik 3 liter/ha 17.583 l 

16 POC Nasa 12 liter/ha 19.494 m 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

Berdasarkan hasil analisis laboratorium dan 

pengolahan data primer (Lampiran 13), dengan 

menggunakan rancangan percobaan, maka dapat 

diketahui bahwa kandungan Hidrogen (H) pada tanah 

bekas tambang batubara untuk media tumbuh 

tanaman jagung, setelah dilakukan pembenahan 

dengan pupuk organik cair (POC) berpengaruh sangat 

nyata, karena nilai  F-hit0,01 (5.392,93) > dari F-tab0,01 

(2,40), dengan adanya pengaruh nyata perlakuan jenis 

dan dosis pupuk organiki cair yang berbeda, maka 

penelitian dilanjutkan dengan pengujian Beda Nyata 

Terkecil (BNT), hal ini dimaksudkan adalah untuk 

mengetahui perlakuan yang terbaik diantara 
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perlakuan yang terlibat dalam penelitian ini. Hasil uji 

BNT menunjukan bahwa perlakuan jenis pupuk 

organik cair N pada dosis 12 liter/ha adalah yang 

terbaik,  namun demikian tingginya ion hidrogen 

dalam tanah mencerminkan tingkat keasaman tanah 

(pH), karena makin tinggi ion hidrogen (H+) dalam 

tanah maka makin asam tanah tersebut.  

Menurut Sudaryono (2011) pH tanah dapat 

mempengaruhi ketersediaan hara tanah dan bisa 

menjadi faktor yang berhubungan dengan kualitas 

tanah. pH sangat penting dalam menentukan aktivitas 

dan dominasi mikroorganisme tanah yang 

berhubungan dengan proses-proses yang sangat erat 

kaitannya dengan siklus hara, penyakit tanaman, 

dekomposisi dan sintesa senyawa kimia organik dan 

transport gas ke atmosfir oleh mikroorganisme, seperti 

metan.    

11. Fosfor (P) 
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Lampiran 13. Analisis Sidik Ragam Fosfor (P Bray 1) Tanah Bekas Tambang 

Batubara 

Sumber 
Keragaman 

  db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 2800.92914 186.72861 5392.93 ** 1,86 2,40 <0.001 

Galat 48 1.66199 0.03462      

Total 63 2802.59112       

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

 

Chi-square 10.05 on 15 degrees of freedom: probability 0.817 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Fosfor (P Bray 1) Tanah Bekas Tambang Batubara 

No Perlakuan  Mean Nitrogen    

1 POC Formula 12 liter/ha 1.476 a 

2 POC Formula 6 liter/ha 1.531 a 

3 POC Green Tonik 12 liter/ha 1.621 a 

4 POC Formula 3 liter/ha 1.653 a 

5 POC Nasa 9 liter/ha 1.662 a 

6 POC Nasa 3 liter/ha 1.683 a 

7 POC Formula 9 liter/ha 1.72 a 

8 POC Biofast 3 liter/ha 1.795 a 

9 POC Nasa 12 liter/ha 1.914 a 

10 POC Green Tonik 6 liter/ha 1.944 a 

11 POC Green Tonik 9 liter/ha 1.946 a 

12 POC Green Tonik 3 liter/ha 2.001 a 

13 POC Biofast 6 liter/Ha 2.206 a 

14 POC Biofast 12 liter/ha 2.235 a 

15 POC Biofast 9 liter/ha 2.295 a 

16 POC Nasa 6 liter/ha 3.415 B 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

Berdasarkan hasil analisa sidik ragam  (Lampiran 

13), dapat diketahui bahwa pemberian jenis dan dosis 

pupuk organik cair yang berbeda pada tanah bekas 

tambang batubara secara keseluruhan berpengaruh 
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sangat nyata terhadap ketersediaan unsur fosfor dalam 

tanah hal ini dapat dilihat dari nilai nilai  F-hit0,01 

(5392,93) > dari F-tab0,01 (2,40), dengan adanya 

pengaruh tersebut maka untuk mengetahui dan 

menentukan perlakuan yang terbaik diantara 

perlakuan-perlakuan tersebut, maka selanjutnya 

dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Beda 

nyata Terkecil (BNT). Berdasarkan hasil pengujian 

tersebut pada Lampiran 13, bahwa perlakuan yang 

terbaik atau yang paling berpengaruh adalah perlakuan 

pupuk organik cair N dengan dosis 9 liter/ha.  

12. Besi (Fe) 

Lampiran 13. Analisis Sidik Ragam Fe Tanah Bekas Tambang Batubara 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

  Perlakuan  15 8.812 
587.47

  
117.025 ** 

 
1,86 

 
2,40 

<0.001 

  Galat 48 0.241 0.00502      

  Total 63 8.812.241       

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

 
Chi-square 16.46 on 15 degrees of freedom: probability 0.352 
 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Fe Tanah Bekas Tambang Batubara 

No Perlakuan Mean Nitrogen 

1 POC Formula 6 liter/ha 23.5 a 

2 POC Formula 9 liter/ha 23.6 a 

3 POC Formula 12 liter/ha 27.6 b 
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4 POC Formula 3 liter/ha 73.9 c 

5 POC Nasa 6 liter/ha 172.9 d 

6 POC Nasa 6 liter/ha 176.1 e 

7 POC Nasa 3 liter/ha 195.9 f 

8 POC Biofast 12 liter/ha 236.4 g 

9 POC Green Tonik 3 liter/ha 381 h 

10 POC Green Tonik 12 liter/ha 654.4 i 

11 POC Biofast 6 liter/Ha 706.7 j 

12 POC Green Tonik 6 liter/ha 775.7 k 

13 POC Biofast 3 liter/ha 842.3 l 

14 POC Nasa 12 liter/ha 864.8 m 

15 POC Biofast 9 liter/ha 936.9 n 

16 POC Green Tonik 9 liter/ha 1139.9 o 
Sumber Pengolahan Data Primer 2015. 

Hasil pengolahan data primer dan analisis 

menggunakan rancangan percobaan acak lengkap 

(RAL) maka dapat diketahui pengaruh pemberian jenis 

dan dosis pupuk organik cair yang berbeda terhadap 

kadar Fe pada tanah bekas tabang batubara untuk 

media tumbuh tanaman jagung. Berdasarkan hasil 

analisis ragam pada Lampiran 13, diketahui bahwa 

secara keseluruhan, pemberian jenis dan dosis pupuk 

organik cair yang berbeda terhadap ketersediaan unsur 

Fe pada tanah bekas tambang batubara untuk media 

tumbuh tanaman jagung, berpengaruh sangat nyata, 

karena F-hit0,01 (117,03) > dari F-tab0,01 (2.40), dengan 
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adanya pengaruh ini maka analisa dapat dilanjutkan 

untuk mengetahui perlakuan yang paling berpengaruh 

diantara perlakuan-perlakuan yang digunakan dalam 

penelitian ini, menggunakan uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT). Hasil uji BNT menunjukan bahwa jenis POC GT 

dengan dosis 9 liter/ha yang paling berpengaruh 

terhadap kadar Fe pada tanah bekas tambang batubara.   

13. Sulfat (SO4) 

Lampiran 13. Analisis Sidik Ragam SO4 Tanah Bekas Tambang Batubara 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 649.076 43.272 41.17 ** 1,86 2,40 <0.001 

Galat 48 50.449 1.051      

Total 63 699.525       

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

 

Chi-square 24.04 on 15 degrees of freedom: probability 0.064 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) SO4 Tanah Bekas Tambang Batubara 

No Perlakuan Mean Nitrogen 

1 POC Formula 9 liter/ha 118.1 a 

2 POC Biofast 6 liter/Ha 127.5 ab 

3 POC Green Tonik 6 liter/ha 141.7 abc 

4 POC Nasa 3 liter/ha 151.9 abcd 

5 POC Nasa 6 liter/ha 152.6 abcd 

6 POC Biofast 3 liter/ha 157.6 abcd 

7 POC Formula 3 liter/ha 164.9 bcde 

8 POC Biofast 9 liter/ha 176.5 cdef 

9 POC Green Tonik 9 liter/ha 176.9 cdef 

10 POC Biofast 12 liter/ha 189.9 defg 
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11 POC Green Tonik 3 liter/ha 204.2 efg 

12 POC Formula 12 liter/ha 208.8 efg 

13 POC Green Tonik 12 liter/ha 214.9 fg 

14 POC Nasa 12 liter/ha 231 g 

15 POC Formula 3 liter/ha 443.6 h 

16 POC Formula 3 liter/ha 480.6 h 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2015.  

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 13)  

dapat diketahui bahwa pembenahan tanah bekas 

tambang batubara untuk media tumbuh tanaman 

jagung menggunakan bahan pembenah tanah pupuk 

organik cair (POC).  dengan perlakuan : pemberian jenis 

dan dosis POC, berpengaruh sangat nyata terhadap 

kadar sulfat (SO4), karena F-hit0,01 (41,17) > dari F-

tab0,05 (2,40), selanjutnya untuk mengetahui perlakuan 

yang memberikan pengaruh yang besar terhadap kadar 

Sulfat (SO4) diantara perlakuan-perlakuan yang terlibat 

dalam penelitian ini, maka dilakukan pengujian dengan 

menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil uji 

BNT tersebut bahwa perlakuan jenis pupuk organik 

cair N pada dosis 9 liter/ha menunjukan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap ketersediaan kadar Sulfat (SO4) 
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pada tanah bekas tambang batubara untuk media 

tumbuh tanaman jagung.  

14. Pirit (FeS2) 

Analisis Sidik Ragam  Pirit (FeS2)  Tanah Bekas Tambang Batubara 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F-hitung 

F-tabel 

P-value 5% 1% 

Perlakuan  15 5.834770 0.388985 285.1796 ** 1,86 2,40 <0.001 

Galat 48 0.065458 0.001364      

Total 63 5.900228       

Sumber : Pengolahan data Primer 2015. 

 

Chi-square 18.60 on 15 degrees of freedom: probability 0.232 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Pirit (FeS2)  Tanah Bekas Tambang Batubara 

No Perlakuan  Mean Nitrogen    

1 POC Formula 9 liter/ha 0.061 a 

2 POC Formula 12 liter/ha 0.104 ab 

3 POC Formula 6 liter/ha 0.116 b 

4 POC Nasa 6 liter/ha 0.2717 c 

5 POC Green Tonik 6 liter/ha 0.316 cd 

6 POC Formula 3 liter/ha 0.359 d 

7 POC Biofast 3 liter/ha 0.423 e 

8 POC Biofast 6 liter/Ha 0.5948 f 

9 POC Nasa 3 liter/ha 0.6 f 

10 POC Nasa 9 liter/ha 0.6 f 

11 POC Biofast 12 liter/ha 0.788 g 

12 POC Biofast 9 liter/ha 0.842 h 

13 POC Green Tonik 9 liter/ha 0.843 h 

14 POC Green Tonik 3 liter/ha 0.868 h 

15 POC Nasa 12 liter/ha 0.9258 i 

16 POC Green Tonik 12 liter/ha 0.964 i 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2015. 
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Berdasarkan hasil pengolahan data primer 

(Lampiran 13) menggunakan rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan perlakuan pembenahan tanah bekas 

tambang batubara untuk media tumbuh tanaman 

jagung, yakni ; pemberian jenis dan dosis  pupuk 

organik cair yang berbeda, maka dapat diketahui 

bahwa secara keseluruhan perlakuan yang 

dipergunakan dalam penelitian ini berpengaruh sangat 

nyata terhadap kadar pirit (FeS2) pada tanah bekas 

tambang batubara untuk media tumbuh tanaman 

jagung, karena nilai  nilai  F-hit0,01 (285.1796) > dari F-

tab0,01 (2.40). keseluruhan pupuk organik cair yang 

diberikan pada tanah bekas tambang batubara, 

berpengaruh sangat nyata, maka analisis dilanjutkan 

dengan pengujian antar perlakuan dengan 

menggunakan uji  Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil 

pengujian menunjukan bahwa pupuk organik cair GT 

dengan dosis 12 liter/ha. Sehubungan dengan tujuan 

pembenahan tanah pada bekas tambang batubara 

untuk media tumbuh tanaman jagung, maka tingginya 
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kadar pirit (FeS2) pada tanah bekas tambang batubara 

salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan 

tanaman jagung.  

Menurut Sudaryono (2011) bahwa pirit (FeS) 

merupakan indikator yang mencirikan tanah-tanah 

masam atau tanah terkontaminasi dengan FeS yang 

teroksidasi karena terpapar dengan udara besar atau 

adanya air yang mengalir pada lapisan tanah sehingga 

tanah menjadi bersifat sangat masam dengan pH 2-3. 

Pirit (FeS2) merupakan senyawa yang terbentuk dari 

proses reduksi ion-ion sulfat menjadi sulfida oleh 

bakteri pereduksi sulfat dalam lingkungan anerobik 

(Dent (1986), Langenhoff (1987) dalam PPT (1997) 

dalam Sustiyah dkk  (2012).   

 
C. Pengaruh Jenis dan Dosis Pupuk Organik Cair (POC) 

Terhadap Sifat Biologi Tanah  

Berdasarkan hasil analisis laboratorium Lampiran 13, 

dapat diketahui bahwa pengaruh pemberian pupuk 

organik cair terhadap biologi tanah bekas tambang 

batubara dengan variabel jumlah populasi mikroorganisme 
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yang terdapat pada tanah bekas tambang batubara dengan 

melakukan pengamatan perbedaan kandungan 

mikroorganisme pada tanah awal lahan bekas tambang 

batubara sebelum dilakukan pembenahan dengan setelah 

dilakukan pembenahan dengan bahan pembenah tanah 

pupuk organik cair (POC).  Hasil analisa laboratorium 

contoh tanah awal kandungan mikroorganisme (Lampiran 

13) adalah sebesar 3,27 x 105, kemudian setelah dilakukan 

pembenahan dengan pupuk organik cair dan dosis yang 

berbeda, maka  diperoleh hasil (Lampiran 13),  bahwa total 

jumlah mikroorganisme dalam tanah yang terbanyak 

adalah pupuk organik cair GT pada dosis 6 liter/ha dengan 

total jumlah populasi sebesar 7,33 x 105 (CFU/g bahan 

tanah) dan yang terendah adalah pupuk organik cair B 

pada dosis 12 liter/ha. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 

rancangan percobaan, dengan perlakuan pembenahan 

tanah bekas tambang batubara untuk media tumbuh 

tanaman jagung dengan pemberian jenis dan dosis pupuk 

organik cair yang berbeda, maka seluruh perlakuan 
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berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah populasi 

mikroorganisme, karena nilai F-hit0,01 (136,11) > F-tab0,01 

(2,40), dengan demikian analisis dilanjutkan untuk 

mengetahui perlakuan yang terbaik diantara perlakuan-

perlakuan yang terlibat dalam penelitian ini, menggunakan 

uji Benda Nyata Terkecil (BNT). Hasil analisis menunjukan 

bahwa perlakuan jenis pupuk organik cair mikroorganisme 

lokal pada dosis 12 liter/ha adalah yang terbaik. Hal ini 

disebabkan oleh kemampuan pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal menaikan keasaman tanah bekas 

tambang batubara, sehingga mikroorganisme dapat 

berkembang, karena perkembangan mikroorganisme 

dipengaruhi oleh tingkat keasaman tanah.   
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BAB 9 

ANALISIS MEKANISME PEMBENAHAN MATERIAL TANAH 

BEKAS TAMBANG BATUBARA 

 
 
 

Secara keseluruhan pembenahan material tanah bekas 

tambang batubara untuk media tumbuh tanaman jagung 

manis dengan menggunakan pupuk organik cair, 

menujukan hasil yang baik dan dapat dijadikan suatu 

solusi yang ramah lingkungan agar tanah bekas tambang 

batubara dapat dimanfaatkan untuk tujuan revegetasi atau 

tujuan lainnya  sehingga pada akhirnya tercapai 

pembangunan berkelanjutan. adapun Mekanisme 

pembenahan tanah bekas tambang batubara dapat dilihat 

pada Gambar 11 berikut ini :     
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Gambar 11. Mekanisme Pembenahan Material Tanah Bekas Tambang Batubara Untuk 
Media Tumbuh Tanaman Jagung manis  

 
Berdasarkan Gambar 11 tersebut diatas dapat 

dijelaskan bahwa kondisi awal tanah bekas tambang 

batubara telah mengalami kerusakan baik kerusakan 

secara fisika, kimia maupun biologi tanah, hal ini 

dibuktikan kondisi dilapangan bahwa revegetasi yang 

dilaksanakan pada salah satu perusahan tambang yang ada 

di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Provinsi 

Kalimantan Selatan, pertumbuhan tanaman mengalami 

stagnan bahkan ada tanaman yang telah berumur 4 tahun  

mengalami kematian, hal ini membuktikan bahwa kondisi 

tanah bekas tambang batubara kehilangan tingkat 



~ 169 ~ 

kesuburannya sebagai akibat adanya air asam tambang 

dan adanya logam berat (Gambar 5 dan 6). Berdasarkan 

hasil analisa laboratorium, bahwa kondisi awal tanah 

bekas tambang batubara (Tabel 6, dan 7), sifat fisika, kimia 

dan biologi tanah bekas tambang batubara mengalami 

kerusakan secara fisika (terjadi pemadatan) tekstur tanah 

dominasi liat denga struktur pejal, sehingga tanah bekas 

tambang batubara mudah mengalami erosi dan  

sedimentasi. Kerusakan secara kimia, bahwa kondis awal 

tanah bekas tambang batubara  sangat miskin unsur hara, 

karena tingkat keasaman tanah sangat tinggi (2,28), 

tingginya kandungan Fe, SO4, Al, dan adanya pirit serta 

kisaran unsur lain   berada pada kisaran sangat rendah 

sampai rendah. Kondisi awal sifat biologi, bahwa jumlah 

total mikroorganisme berada pada kisaran sangat rendah.  

 Penelitian disertasi ini mengangkat permasalahan 

pembenahan material tanah bekas tambang batubara yang 

kondisi awalnya mengalami kerusakan fisika, kimia dan 

biologi, dengan menggunakan bahan organik dalam bentuk 

pupuk organik cair (POC). POC yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah POC Mol, POC N, POC B dan POC Geen 

Tonik. POC pupuk organik cair mikroorganisme lokal 

adalah POC yang dibuat sendiri dengan dengan formulasi 

mikroorganisme lokal sebagai bioaktivator dan ekstrak 

bahan organik. Tujuan dari penggunaan pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal ini adalah untuk mengatasi 

kerusakan pada tanah bekas tambang batubara. Pupuk 

organik cair mikroorganisme lokal belum beredar 

dipasaran, sedang POC N, POC B dan GT adalah POC yang 

telah beredar dipasaran (Komersil), dari 4 POC ini akan 

diketahui jenis dan dosis POC yang terbaik sebagai 

pembenah tanah bekas tambang batubara. Berdasarkan 

hasil pengamatan dilapangan mengenai pembenahan 

material tanah bekas tambang batubara untuk tanaman 

jagung dengan menggunakan pupuk organik cair, maka 

dapat diketahui bahwa jenis POC pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal dengan dosis 9 liter/ha berpengaruh 

sangat nyata terhadap tinggi tanaman dan pada dosis 6 

liter/ha berpengaruh nyata terhadap jumlah daun serta 
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pada dosis 12 liter/ha berpengaruh nyata terhadap berat 

basah dan berat kering tanaman jagung manis. 

Berdasarkan  hasil analisis dilaboratorium mengenai 

sifat fisika, kimia dan biologi tanah bekas tambang 

batubara setelah dilakukan pembenahan dengan 

menggunakan pupuk organik cair menunjukan hasil, 

terhadap fisika tanah ; jenis POC pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal pada dosis 12 liter/Ha, berpengaruh 

sangat nyata terhadap permeabilitas tanah bekas tambang 

batubara dibandingkan dengan POC N, POC B dan POC GT. 

Sementara terhadap sifat fisika tanah yang lain, pupuk 

organik cair tidak berpengaruh nyata. Pengaruh pemberian 

POC terhadap sifat kimia tanah bekas tambang batubara, 

secara keseluruhan pupuk organik cair menunjukan hasil 

berpengaruh sangat nyata terhadap sifat kimia tanah, 

yakni jenis POC pupuk organik cair mikroorganisme lokal 

pada dosis 6 liter/ha berpengaruh sangat nyata terhadap 

pH (H2O), jenis POC N, berpengaruh sangat nyata terhadap 

K-dd dan SO4  pada dosis 6 liter/ha, berpengaruh sangat 

nyata pada dosis 9 liter/ha terhadap Mg-dd dan pada dosis 
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12 liter/ha, berpengaruh sangat nyata terhadap Na-dd dan 

Hidrogen (H).   Jenis POC B berpengaruh sangat nyata 

terhadap fosfor pada dosis 6 liter/ha, berpengaruh sangat 

nyata  terhadap C-organik,  Nitrogen dan Ca-dd pada Dosis 

9 liter/ha. Jenis POC GT berpengaruh sangat nyata 

terhadap KTK, Al-dd, Fe dan FeS2 pada dosis 12 liter/ha. 

Pengaruh pemberian POC terhadap sifat Biologi Tanah 

bekas tambang batubara, bahwa POC pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal menunjukan hasil yang berpegaruh 

sangat nyata terhadap jumlah populasi mikroorganisme 

pada dosis 12 liter/ha. Jelasnya dapat dilihat pada 

Lampiran 14.   Dengan demikian Tanah bekas tambang 

batubara, setelah dilakukan pembenahan dengan 

menggunakan pupuk organik cair, maka dapat 

dimanfaatkan, baik untuk tujuan revegetasi ataupun tujuan 

lainnya.  
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BAB 10 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut diatas 

mengenai pembenahan material tanah bekas tambang 

batubara untuk media tumbuh tanaman jagung dengan 

menggunakan pupuk organik cair (POC) maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Tanah bekas tambang batubara di Kecamatan Jorong 

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, 

tingkat kesuburannya sangat rendah sebagai akibat 

adanya kerusakan sifat fisika, kimia maupun biologi 

tanah.   

2. Formulasi pupuk organik cair mikroorganisme lokal 

mampu digunakan sebagai pembenah material tanah 

bekas tambang batubara untuk media tumbuh tanaman 

jagung manis. 
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3. Hasil analisis ragam untuk sifat fisika tanah 

menunjukan, perlakuan jenis POC Pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal dengan dosis 12 liter/ha 

berpengaruh sangat nyata terhadap permeabilitas 

tanah.  

4. Jenis Pupuk Organik Cair Pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal (POC Mol) berpengaruh 

terhadap tinggi tanaman pada dosis 9 liter/ha, jumlah 

daun pada dosis 6 liter/ha, berat basah dan berat 

kering pada dosis 12 liter/ha.  

5. Jenis Pupuk Organik Cair  Pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal (POC Mol) pada dosis 6 liter/ha 

mampu menaikan pH tanah bekas tambang batubara, 

dan mampu mengatasi ion Hidrogen pada dosis 12 

liter/ha,  kejenuhan Al-dd, pada dosis 9 liter/ha, kadar 

Fe pada dosis 6 liter/ha, kadar SO4 pada dosis 9 

liter/ha, dan kadar pirit pada dosis 9 liter/ha. Serta 

berpengaruh terhadap jumlah total mikroba pada dosis 

12 liter/ha.  
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Berdasarkan fakta dilapangan bahwa tanah bekas 

tambang batubara tingkat kesuburannya sangat rendah 

sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk tujuan revegetasi 

dan tujuan lainnya. untuk itu perlu adanya pembenahan, 

dalam penelitian ini disarankan : 

1. Perusahaan Pertambangan harus melakukan 

pembenahan tanah bekas tambang batubara untuk 

tujuan revegetasi atau tujuan lainnya  

2. Pembenahan tanah bekas tambang batubara dapat 

dilakukan dengan menggunakan pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal (Biofertilizer Mol).   

3. Penelitian selanjutnya disarankan agar 

mengaplikasikan Biofertilizer Mol  dilapangan dengan 

berbagai macam perlakuan 
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