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PENAMPILAN BEBERAPA JENIS LEGUMINOSA YANG DITANAM PADA
LAHAN BEKAS PENAMBANGAN BATUBARA DENGAN

PERBAIKAN BAHAN ORGANIK TANAH

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Batubara menurut Qomariah (2003) termasuk dalam golongan bahan tambang

mineral organik yang dieksploitasi untuk kebutuhan sumber energi dalam negeri dan

ekspor (Qomariah, 2003).  Batubara merupakan batuan hidrokarbon padat yang

terbentuk dari berbagai tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen serta terkena

pengaruh tekanan dan panas yang berlangsung sangat lama.

Penambangan batubara selain memberikan kontribusi terhadap penyediaan

sumber energi, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, juga

menimbulkan kerusakan kondisi lingkungan.  Kerusakan tersebut perlu segera

diperbaiki melalui usaha reklamasi lahan tambang untuk mengembalikan daya

dukung tanah sehingga dapat menyediakan tanah yang produktif.

Sistem penambangan batubara di Indonesia, pada umumnya adalah sistem

tambang terbuka dengan metode konvensional.  Urutan kegiatan penambangan

terbuka meliputi : 1) pembukaan lahan; 2) pengupasan dan penimbunan tanah

tertutup; 3) pengambilan dan pengangkatan batubara serta pengecilan ukuran.

Kusnoto dan Kusumodirjo (1995) mengatakan bahwa salah satu limbah

tambang adalah lapisan penutup yang digali dan dipindahkan pada kegiatan

pertambangan.  Dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan antara lain : 1)

penurunan produktifitas tanah; 2) pemadatan tanah; 3) terjadinya erosi dan

sedimentasi; 4) terjadinya gerakan tanah dan longsoran; 5) terganggunya flora dan

fauna; 6) terganggunya keamanan dan kesehatan penduduk; serta 7) perubahan iklim

mikro. Kerusakan tersebut menurut Sitorus (2003) dapat pula terjadi karena 1)
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kehilangan unsur hara dan bahan organik dari daerah perakaran; 2) proses salinisasi;

3) penjenuhan tanah oleh air (waterlogging); dan 4) erosi.

Upaya rehabilitasi dimulai dengan melakukan konservasi top soil,

pengelolaan sedimen, penataan lahan, penanaman cover crop, dan penanaman

tanaman pioner.  Pemilihan cover crop yang baik merupakan salah satu hal yang

menentukan keberhasilan rehabilitasi lahan pasca tambang.  Kriteria cover crop yang

baik yaitu : mudah ditanam, cepat tumbuh dan rapat, bersimbiosis dengan bakteri atau

jamur (fungi), mudah terdekomposisi, serta tidak berkompetisi dengan tanaman

pokok serta tidak melilit (Ambodo, 2008).

Tanaman leguminosa sebagai tanaman penutup tanah adalah tanaman yang

sengaja ditanam untuk menutupi permukaan tanah agar tidak mengalami kerusakan

atau untuk memperbaiki tanah yang telah rusak. Tanaman leguminosa juga berguna

sebagai salah satu sumber bahan organik.  Apabila sisa tanaman ini dikembalikan ke

dalam tanah sebagai pupuk hijau maka akan diperoleh keuntungan yang besar karena

dapat menambah kandungan nitrogen di dalam tanah selain unsur hara lainnya.

Jenis-jenis tanaman leguminosa yang dapat dipergunakan sebagai cover crop

sangatlah banyak, misalnya Desmodium trifolium, Arachis pintoi, Mucuna propiens,

Arachis glabrata, Cajanus cajan, Colopogonium mucunoides, Centrosema

pubescens, dan sebagainya.  Tanaman legume cover crop tersebut tidak semuanya

dapat dipergunakan untuk mereklamasi dan merehabilitasi lahan bekas penambangan

batubara.

Perusahaan pertambangan batubara, biasanya untuk kegiatan reklamasi dan

rehabilitasi lahan bekas penambangan batubara menggunakan Centrosema pubescens

dan Calopogonium mucunoides sebagai tanaman penutup tanah (cover crop).

Leguminosa sebagai cover crop harus mampu untuk hidup di lahan yang mempunyai

tekstur tanah keras, kesuburan tanah yang rendah dengan tingkat keasaman tanah

yang tinggi (pH < 5), serta salinitas tanah yang tinggi.
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Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penampilan tanaman beberapa jenis leguminosa yang ditanam pada

tanah bekas lahan penambangan batubara,

2. Mengetahui pengaruh perbaikan bahan organik tanah bekas lahan penambangan

batubara terhadap penampilan tanaman,

3. Mengetahui pengaruh beberapa jenis leguminosa dengan perbaikan bahan organik

tanah bekas lahan penambangan batubara terhadap penampilan tanaman.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah diperoleh informasi

tentang jenis leguminosa yang paling sesuai untuk lahan bekas penambangan

batubara di PT. Berau Coal, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur ditinjau

dari penampilan tanaman dengan perbaikan bahan organik tanah serta kemampuan

adaptasi dari tanaman dalam pembentukan bintil akar dan penyerapan logam berat.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Kegiatan pertambangan batubara selain memberikan dampak positif sebagai

sumber energi alternatif dan penambah devisa atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)

juga mempunyai dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan hidup.  Dampak

negatif tersebut antara lain : 1. Penurunan produktifitas tanah; 2. pemadatan tanah;

3. erosi dan sedimentasi; 4. adanya gerakan tanah dan longsoran; 5. gangguan flora

dan fauna; 6. gangguan keamanan dan kesehatan penduduk; dan 7. perubahan iklim

mikro.

Kegiatan penambangan juga akan meninggalkan lahan bekas penambangan

dengan kondisi fisik tanah yang telah rusak, kesuburan tanah rendah, keasaman tanah

tinggi, kandungan logam berat tinggi, serta bahan organik tanah yang rendah.
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Kebijakan pemerintah mengharuskan setiap perusahaan untuk mereklamasi dan

merehabilitasi lahan bekas penambangan tersebut.  Salah satu cara untuk

merehabilitasi lahan tersebut adalah dengan penanaman leguminosa sebagai tanaman

cover crop.

Ilustrasi 1. Bagan Alur Pikir

Tanaman leguminosa sebagai tanaman cover crop mempunyai beberapa

manfaat, yaitu : berkemampuan untuk bersimbiosis dengan bakteri sehingga dapat

meningkat N bebas dari udara, meningkatkan bahan organik (BO) tanah, dan dapat
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dipergunakan sebagai pupuk hijau yang akan memperbaiki kesuburan tanah.

Keberadaan leguminosa sebagai tanaman cover crop diharapkan dapat memperbaiki

kualitas lahan bekas penambangan batubara sehingga terjadi peningkatan nilai

manfaat dari lahan tersebut.

Pemberian pupuk organik misalnya pupuk kandang, merupakan salah satu

upaya untuk meningkatkan kadar bahan organik dalam tanah.  Bahan organik di

dalam tanah mempunyai banyak fungsi terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah,

antara lain yaitu : mempengaruhi ketersediaan unsur hara dalam tanah, membentuk

agregat tanah yang lebih baik, meningkatkan retensi air dan unsur hara, dan

sebagainya.

Lahan bekas penambangan batubara yang telah berhasil direklamasi dan

direhabilitasi akan dapat dimanfaatkan antara lain : sebagai sumber hijauan makanan

ternak, pengembangan ternak ruminansia, pengembangan subsektor pertanian

tanaman pangan, atau pengembangan pertanian terpadu.  Output dari semua hal

tersebut adalah perbai kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat sekitar lahan bekas penambangan batubara. (Ilustrasi 1.)

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Jenis leguminosa yang ditanam pada tanah bekas lahan penambangan batubara

akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap penampilan tanaman,

2. Perbaikan bahan organik tanah bekas lahan penambangan batubara akan

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap penampilan tanaman,

3. Jenis leguminosa yang ditanam dengan perbaikan bahan organik tanah bekas

lahan penambangan batubara akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap

penampilan tanaman.
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TINJAUAN PUSTAKA

Lahan Bekas Penambangan Batubara

Kegiatan penambangan menurut Mulyanto (2008) adalah suatu kegiatan

mengekstraksi bahan tambang yang terencana dengan menggunakan berbagai metode

sesuai karaterikstik bahan tambang.  Kegiatan penambangan pada umumnya

dilakukan dengan metode penambangan terbuka (open pit mining) yang akan

menimbulkan dampak pada perubahan lanskap dan kondisi kehidupan masyarakat

tempat kegiatan penambangan berlangsung.  Perubahan lanskap sebagai akibat

penambangan tersebut perlu dikelola agara pada saat setelah penambangan dan

setelah tambang ditutup, bekas kawasan penambangan tersebut tetap berdaya guna

bagi kehidupan termasuk kehidupan masyarakat.

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan bekas penambangan, menurut Sinaga

(2010) sebenarnya meliputi aspek yang sangat luas dan kompleks, meliputi tidak

hanya aspek lingkungan hidup, tetapi juga aspek sosial, ekonomi lokal, tenaga kerja,

dan budaya.  Tidak sedikit tempat di seluruh dunia terjadi fenomena boom-and-bust,

dimana ketika muncul operasi pertambangan di suatu kawasan maka kawasan

tersebut mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang sangat tajam sementara

ketika perusahaan tambang pergi maka kawasan tersebut berubah menjadi kota-kota

mati (ghost town), sedangkan upaya pengelolaan lingkungan dalam operasi

pertambangan seharusnya adalah tercapainya suatu kondisi lingkungan yang aman

dan stabil yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang.

Menurut Suryanto & Susetyo (1997) dalam Rahayu (2006), tanah bekas

tambang memiliki kendali fisik, kimia, dan biologi sebagai media tanam bagi

tumbuhan karena rendahnya kandungan unsur hara, bahan organik dan kapasitas

menahan air.  Kondisi ini menyebabkan aktifitas mikroorganisme yang berperan

dalam proses pembentukan tanah rendah, meningkatnya kandungan logam-logam

mikro seperti Cu, Zn, Mn, dan Fe dan terdapatnya sianida dalam media tanam.
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Tingginya unsur logam mikro di dalam tanah bekas tambang batubara dapat meracuni

tumbuhan, hewan, dan manusia (Suryanto & Susetyo, 1997).  Selain itu, akibat

penambahan keseimbangan hara tanaman menjadi terganggu, sementara kelarutan

unsur-unsur yang meracuni meningkat dan ketersediaan hara N pada tanah galian

tambang pada umumnya sangat rendah.  Namun demikian, N tetap tidak cukup

tersedia untuk usaha revegetasi.

Leguminosa sebagai Tanaman Penutup Tanah

Tumbuhan leguminosa menurut Prosea (1999) mempunyai banyak fungsi di

antaranya sebagai tumbuhan penutup tanah pada lahan-lahan terbuka.  Keberadaan

leguminosa memberikan nilai tambah terhadap produktifitas tanah seperti

memperkaya kandungan hara dalam tanah, dapat mengikat nitrogen dari udara

dengan adanya bintil akar, dapat memperbaiki pH tanah, akarnya dapat mengikat air

sehingga mencegah erosi, serta serasah daun dapat menyuburkan tanah.

Penanaman tanaman penutup tanah (cover crop) dilakukan sebagai tahap awal

untuk mencapai tujuan akhir dari kegiatan reklamasi.  Tanaman leguminosa sebagai

tanaman penutup tanah yang biasa digunakan untuk reklamasi di antaranya adalah

Centrosema pubescens, Puereria javanica, Calopogonium sp. dan Mucuna sp.

Tanaman ini ditanam dengan tujuan untuk memperbaiki sifat-sifat fisik dan kimia

tanah.  Tahap selanjutnya adalah penanaman fast growing plant (tanaman pioner),

seperti akasia dan sengon yang telah terbukti adaptif pada kondisi lahan bekas

tambang.  Dengan dilakukannya penanaman pioner tersebut minimal dapat mengubah

iklim mikro pada lahan bekas tambang tersebut (Suprapto, 2009).

Bahan Organik Tanah

Bahan organik tanah menurut Soepardi (1983) dalam Ardiyanto (2009) adalah

semua fraksi bukan mineral sebagai komponen penyusun tanah, biasanya merupakan

timbunan dari setiap sisa tumbuhan, binatang dan jasad mikro baik sebagian atau
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seluruhnya mengalami perombakan.  Bahan organik secara morfologi dapat

dibedakan sebagai bahan kasar (segar) yang masih memperlihatkan adanya serat-serat

tanaman, dan bahan organik halus (terdekomposisi) dimana struktur tanaman sudah

tidak dapat dikenali lagi.  Bahan organik kasar terutama penting dalam hubungannya

dengan sifat fisik tanah, seperti bobot isi, struktur dan ruang pori tanah, dan sifat

biologi tanah terutama dalam kaitannya dengan kegiatan mikroorganisme tanah.

Sebaliknya bahan organik halus, terutama yang telah memiliki sifat-sifat koloidal,

dapat mempengaruhi baik sifat fisik, kimia maupun biologi tanah (Anwar dan Sudadi,

2004).

Bintil Akar

Semua tanaman leguminosa mempunyai bintil akar dengan bakteri yang dapat

memfiksasi nitrogen sehingga membuat tumbuhan tersebut menjadi spesies pelopor

yang baik pada tanah-tanah yang miskin serta baik untuk pupuk hijau (Lobban, 2004

dalam Hamid, 2009). Bintil akar merupakan organ yang mampu melakukan fiksasi N

dari udara, sehingga tanaman mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan nitrogen

dari hasil fiksasi tersebut (Islami dan Utomo, 1995 dalam Fatmawati, 2005).

Simbiosis fiksasi nitrogen Prawiranata, dkk. (1988) dalam Fatmawati (2005)

hanya terjadi dalam bintil yang mengandung bakteri hidup.  Tanaman legum sendiri

tidak mempunyai kemampuan untuk memfiksasi nitrogen dan dapat tumbuh baik

tanpa bakteri, asalkan diberi nitrogen.  Dalam hubungan simbiotik legum sebagai

tanaman inang memperoleh nitrogen terfiksasi (dalam bentuk asam amino)

sedangkan bakteri (Rhizobium) memperoleh senyawa karbon dari tanaman inang.

Menurut Islami dan Utomo (1995) dalam Fatmawati (2005), terbentuknya

bintil akar melalui serangkaian proses.  Pertama terjadi perubahan bentuk pada akar

rambut menjadi melengkung yang disebabkan adanya respon terhadap hormon

pertumbuhan yang distimulasi oleh bakteri, selanjutnya akan terjadi pembentukan

benang-benang infeksi dan terjadi penyusupan sel-sel bakteri ke dalam korteks akar.
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Pelepasan sel-sel bakteri masuk korteks akar, menyebabkan terjadinya pembentukan

bintil akar meristim dan bintil akar pada korteks akar.  Interaksi antara bakteri

rhizobium dan sel-sel jaringan akar akan membentuk bintil akar.  Interkasi sel-sel

rhizobium akan berubah bentuk menjadi bakteroid.  Pada bagian tengah dari bintil

akan yang mengandung bakteri akan terbentuk leghemoglobin, di dalam bakteroid

terjadi aktifitas enzim nitrogenase.

Logam Berat

Logam berat didefinisikan sebagai suatu kesatuan jenis logam yang

mempunyai bobot molekul lebih besar dari kalsium dan densitasnya lebih besar dari

5 g/cm3 (Anonim, 1977 dalam Nugraha, 2006).  Jenis ini terdiri lebih dari 70 unsur,

akan tetapi yang sering dilaporkan menyebabkan keracunan ialah Pb, Hg, Cr, V, dan

Cd (Piotrowski & Coleman, 1980).

Pada lahan bekas tambang batubara pada umumnya dihadapkan pada berbagai

macam kendala akibat kondisi lahan bekas tambang ini yang kurang mendukung

karena pH rendah, kandungan bahan organik tanah (BOT) rendah, kapasitas tukar

kation (KTK) rendah, kurang seimbangnya unsur hara dan terjadi akumulasi logam

berat (Fe, Cu, Zn, Mn). Bahan organik tersebut mempunyai peranan di antaranya

sebagai sumber unsur hara, pembentukan struktur tanah yang stabil, membantu

pertumbuhan bibit pada lahan bekas tambang batubara, berperan dalam meningkatkan

kadar air dan dapat menurunkan toksisitas logam berat (Widyati et al., 2005).

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Materi Penelitian

Peralatan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian antara lain

adalah cangkul atau sekop, sprayer, petri disk, gunting atau pisau, scalpel, pita ukur,



10

jangka sorong, timbangan, termometer ruangan, alat tulis dan buku tulis untuk

mencatat hasil pengamatan, dan kamera.

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian adalah : tanah yang diambil

atau diperoleh dari lahan bekas penambangan batubara PT. Berau Coal di Kabupaten

Berau, Propinsi Kalimantan Timur, polibag, 5 jenis tanaman leguminosa (Centrosema

pubescens, Calopogonium mucunoides, Arachis pintoi, Cajanus cajan, dan

Crotalaria juncea), pupuk kandang sebagai sumber bahan organik media tanam, kayu

atau bambu untuk ajir, plastik untuk membuat greenhouse sederhana, kapas untuk uji

perkecambahan, dan amplop coklat untuk menyimpan sampel hasil penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan di lahan percobaan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian

(STIPER) Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan

greenhouse sederhana (rumah plastik). Penelitian akan dilakukan dengan dua faktor

percobaan, yaitu lima jenis tanaman leguminosa sebagai faktor pertama dan kadar

bahan organik media tanam (2 level kadar C-organik) sebagai faktor kedua.

Percobaan faktorial dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) diulang sebanyak 3

kali.

Prosedur Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

a. Melakukan pengujian atas tanah bekas lahan penambangan batubara untuk

mengetahui sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang akan dipergunakan

sebagai media tanam dalam penelitian.

b. Melakukan pengujian atas pupuk kandang untuk mengetahui kandungan unsur

hara dari pupuk kandang yang akan dipergunakan dalam penelitian.
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c. Penyiapan lokasi

Lokasi penelitian dibangun dengan memodifikasi laboratorium percobaan

Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kabupaten Berau sehingga menjadi

sebuah rumah plastik yang merupakan greenhouse sederhana.

d. Penyiapan media tanam

Percobaan menggunakan media tanam berupa polibag dengan ukuran 30 x 20

cm. Media tanam yang merupakan tanah bekas lahan penambangan batubara

dengan perbaikan bahan organik ditempatkan dalam polibag.  Perhitungan

penambahan pupuk kandang sebagai bahan organik tanah dilakukan dengan

berdasarkan hasil uji laboratorium atas tanah dan pupuk kandang (seperti

diuraikan pada point 1.a.).

e. Uji perkecambahan

Uji perkecambahan dilakukan menggunakan kapas pada petri disk untuk

mengetahui persentase biji tanaman yang dapat tumbuh sehingga berdasarkan

hasil tersebut dapat diketahui berapa banyak biji yang harus ditanam di setiap

polibag.

2. Tahap Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman

Biji tanaman ditanam ditanam pada media tanam yang telah dimasukkan ke dalam

polibag.  Setiap satuan percobaan terdiri dari atas 6 polibag.  Jumlah biji tanaman

yang ditanam diperhitungkan berdasarkan hasil uji perkecambahan.  Biji tanaman

ditanam dengan membenamkan ke dalam media tanam.  Pengamatan awal

dilakukan selama 7 – 10 hari untuk mengetahui pertumbuhan tanaman sekaligus

penyulaman tanaman dan selanjutnya disisakan 5 tanaman pada setiap polibag.

3. Tahap Pengamatan Tanaman

Pengamatan dilakukan secara berkala setiap 3 hari sekali dan/atau 1 minggu sekali

tergantung parameter yang diamati.  Pengamatan tersebut dilakukan selama 6

minggu atas pertumbuhan bagian atas maupun bagian bawah tanaman.
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Parameter Penelitian

Parameter yang diamati selama penelitian, yaitu :

1. Pertumbuhan Tanaman Bagian Atas

a. Tinggi tanaman

Tinggi tanaman diukur menggunakan pita ukur dari batas permukaan tanah

hingga bagian paling ujung dari tanaman.  Pengukuran tinggi tanaman

dilakukan setiap 3 hari dimulai sejak minggu ke-1 hingga minggu ke-6.

b. Jumlah daun tanaman

Daun yang dihitung adalah daun yang masih menempel pada batang tanaman.

Daun yang telah kering walaupun masih menempel pada batang tanaman tidak

dihitung.  Penghitungan jumlah daun dilakukan setiap minggu, dimulai sejak

minggu ke-1 hingga minggu ke-6.

c. Produksi hijauan

Produksi hijauan ditentukan berdasarkan berat segar dan berat kering tanaman

yang terdiri dari batang dan daun tanaman (seluruh bagian atas dari tanaman).

Pengukuran produksi hijauan dilakukan setiap minggu dimulai sejak minggu

ke-1 hingga minggu ke-6.

2. Pertumbuhan Tanaman Bagian Bawah

a. Panjang akar tanaman

Pengukuran panjang akar tanaman menggunakan pita meter dan dilakukan

setelah akar tanaman dibersihkan dari sisa tanah yang menempel.  Panjang

akar tanaman diukur dari batas akar tanaman hingga ujung akar.  Pengukuran

panjang akar dilakukan setiap minggu dimulai sejak minggu ke-2 hingga

minggu ke-6.

b. Berat biomassa akar

Akar tanaman yang telah bersih dari sisa tanah dan air yang menempel pada

rambut akar ditimbang untuk mengetahui berat segar biomassa akar.  Berat

kering biomassa akar ditimbang setelah akar dikeringkan menggunakan panas
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matahari (kering udara).  Pengukuran berat biomassa akar dilakukan setiap

minggu dimulai sejak minggu ke-2 hingga minggu ke-6.

3. Bintil Akar Tanaman

a. Jumlah bintil akar

Penghitungan jumlah bintil akar tanaman dilakukan terhadap seluruh bintil

akar tanaman yang terbentuk dimulai sejak minggu ke-2 hingga minggu ke-6.

b. Penampilan bintil akar

Penampilan bintil akar yang diamati adalah diameter, berat segar, dan warna

dari bintil akar.  Pengamatan dilakukan sejak minggu ke-2 hingg minggu ke-6.

4. Unsur Hara Tanaman

Kandungan unsur hara tanaman diukur dengan analisis proksimat atas produksi

hijauan yang diperoleh pada akhir pengamatan di minggu ke-6.

5. Kandungan Logam Berat

Kandungan logam berat pada hijauan diukur dengan metode spektrofotometer

serapan atom atas produksi hijauan yang diperoleh pada akhir pengamatan di

minggu ke-6.

Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh dari pengamatan maupun hasil analisis proksimat dan

analisis logam berat di laboratorium akan dianalisis dengan menggunakan analisis

Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial 5 x 2 yang diulang sebanyak 3 kali

(Gaspersz, 2006).  Model linier dari rancangan tersebut adalah := + + + +
dimana :

= nilai pengamatan pada satuan percobaan ke satuan percobaan ke-k yang

memperoleh kombinasi perlakuan ij (jenis tanaman ke-i dan kadar bahan
organik ke-j).

= nilai tengah umum
= pengaruh aditif dari jenis tanaman ke-i
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= pengaruh aditif dari kadar bahan organik ke-j

= pengaruh interaksi antara jenis tanaman ke-i dan kadar bahan organik ke-k

= pengaruh galat percobaan pada satuan percobaan ke-k yang memperoleh

kombinasi perlakuan ij.
Hipotesis yang akan diuji melalui percobaan ini adalah :

a. H0 : (ij) = 0 yaitu tidak terdapat pengaruh interaksi antara jenis tanaman dan

perbaikan bahan organik media tanam terhadap penampilan

tanaman.

H1 : (ij) ≠ 0 yaitu terdapat pengaruh interaksi antara jenis tanaman dan

perbaikan bahan organik media tanam terhadap penampilan

tanaman.

b. H0 : i = 0 yaitu tidak terdapat pengaruh terhadap penampilan tanaman di

antara jenis tanaman yang dicobakan.

H1 : i ≠ 0 yaitu terdapat pengaruh terhadap penampilan tanaman di antara

jenis tanaman yang dicobakan

c. H0 : j = 0 yaitu tidak terdapat pengaruh terhadap penampilan tanaman atas

perbaikan bahan organik yang dicobakan.

H1 : j) ≠ 0 yaitu terdapat pengaruh terhadap penampilan tanaman atas

perbaikan bahan organik yang dicobakan.

Alur penarikan kesimpulan uji hipotesis tersebut adalah dengan uji F.  Jika

nilai F hitung ≤ nilai F tabel pada taraf uji 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak,

sedang jika nilai F hitung > F tabel maka H1 diterima dan H0 ditolak serta dilanjutkan

dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT).  Selain itu juga diadakan

pembandingan ortogonal antara jenis tanaman (Gaspersz, 2006).  Seluruh data hasil

penelitian dianalisis menggunakan software SPSS.
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RENCANA WAKTU PENELITIAN

Penelitian direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli - September 2013

di lahan percobaan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kabupaten Berau, Prop.

Kalimantan Timur.
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