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Abstrak 

 Tanah Sulfaquent dan Paleudult memiliki prospek untuk pengembangan areal tanaman padi  apabila dikelola 

dengan baik.  Dihadapkan pada keterbatasan lahan ini, maka  penggunaan bahan organik seperti biomassa Chromolaena 

odorata dan kompos tandan kosong sawit berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik.  Penelitian  bertujuan 

untuk pengetahui peranan pemberian biomassa asal Chromolaena odorata dan kompos tandan kosong sawit terhadap  

pertumbuhan tanaman padi (tinggi tanaman dan jumlah klorofil) dan sifat tanah Sulfaquent dan Paleudult (pH dan 

pelumpuran tanah).  Penelitian  dimulai bulan Maret – Oktober 2014 di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas 

Panca Bhakti, Pontianak. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen lapangan dalam bentuk faktorial dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL), yang terdiri dari dua faktor, faktor pertama yaitu aplikasi biomassa Chromolaena 

odorata  sebanyak 3 taraf  yaitu c1 = kontrol, c2 = 25 gram/polibag, dan c3 = 50 gram/polibag.  Faktor kedua yaitu 

aplikasi  kompos tandan tandan kosong kelapa sawit (t) dengan dosis t1= kontrol, t2=25 gram/polibag, dan t3 = 50 

gram/polibag  , sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan dimana setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali dan setiap 

perlakuan terdiri dari 2 sampel  dan 2 jenis tanah sehingga seluruhnya berjumlah 108 polibag.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perlakuan c3t2 berpengaruh nyata terhadap pH tanah Sulfaquent yaitu sebesar 6,22.  Perlakuan c3 

dan t3 perpengaruh nyata terhadap jumlah klorofil daun tanaman padi pada tanah Paleudult, dan perlakuan c2 

berpengaruh nyata terhadap jumlah klorofil pada tanah Sulfaquent masing-masing sejumlah 36,08 ; 35,52 dan 39,52 

unit klorofil.  Aplikasi Chromolaena odorata dan tandan kosong sawit tidak perpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman 

dan indeks pelumpuran (IP). 

 

Kata kunci: Chromolaena odorata, kompos, tanaman padi, Tanah  Sulfaquent dan Paleudult 

 

Abstract 

The soil of Sulfaquent and Paleudult prospects for the development of the rice crop area if managed properly. 

Faced with the limitations of this land, the use of organic materials such as biomass Chromolaena odorata and 

compostable palm empty fruit bunches likely to be used as organic fertilizer. The study aims to kno role biomass giving 

origin Chromolaena odorata and compostable palm empty fruit bunches to the growth of the rice plant (plant height 

and the amount of chlorophyll) and Sulfaquent and Paleudult soil properties (pH and soil puddling). Research began 

March - October 2014 at the green house of Agriculture Faculty, Panca Bhakti University, Pontianak. The method used 

is the method of field experiment in the form of a factorial with completely randomized design (CRD), which consists of 

two factors, the first factor is the application of biomass Chromolaena odorata as many as three levels ie c1 = control, 

c2 = 25 g / polybag, and c3 = 50 gram / polybag. The second factor is the application of compost bunches of oil palm 

empty bunches (t) at a dose of t1 = control, t2 = 25 g / polybag, and t3 = 50 g / polybag, in order to obtain 9 

combination treatment where each treatment was repeated 3 times and each treatment consisted of 2 samples and 2 

types of soil thus totaling 108 polybags. The results showed that the treatment significantly affected c3t2 Sulfaquent soil 

pH is at 6.22. C3 and t3 perpengaruh treatment significantly affected the amount of chlorophyll in the leaves of rice 

plants Paleudult soil, and treatment c2 significant effect on the amount of chlorophyll in the ground Sulfaquent each 

number 36.08; 35.52 and 39.52 units of chlorophyll. Applications Chromolaena odorata and oil palm empty fruit 

bunches perpengaruh no significant effect on plant height and index puddling. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 Kalimantan Barat dengan luas wilayah 14,762 juta 

hektar yang didominasi oleh lahan marjinal antara lain  

Ultisol (temasuk great grup Paleudult)  seluas 5,710 juta 

hektar dan Entisol (termasuk great grup Sulfaquent) 

seluas  838.000 hektar  [1]. Masalah utama yang ditemui 

dalam budidaya tanaman padi di lahan sulfat masam 

adalah kemasaman tanah yang berpangkal pada adanya 

lapisan pirit yang mengalami okridasi dan menimbulkan 

proses pemasaman tanah [2]. Pirit dalam tipologi lahan ini 

dalam keadaan reduksi [3] sehingga perlu pengelolaan 

yang baik dalam hal pengolahan (kedalaman pelumpuran 

tanah), sehingga pirit tidak muncul ke permukaan. 
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Pemanfaatan Paleudult (Ultisol) dihadapkan pada kendala 

jenis, tipe dan bentuk mineral liat yang tidak mudah 

dilumpurkan yang mengandung Fe, Al dan Mn tinggi, dan 

membentuk lapisan keras. Tanah ini mempunyai horizon 

argilik dan memiliki kejenuhan basa < 35% pada 

kedalaman 125 cm. Tanah ini telah mengalami pelapukan 

lanjut dan terjadi translokasi liat pada bahan induk yang 

umumnya terdiri atas bahan kaya Al, Si dengan iklim 

basah, miskin unsure NPK, sangat masam sampai masam, 

miskin bahan organic, dan peka terhadap erosi [4]. 

   Bertolak dari  karekteristik kedua jenis tanah 

tersebut, maka pemanfaatan lahan sulfat masam 

(sulfaquent) dan Paleudult untuk pertanian harus 

diupayakan agar dapat berkelanjutan dengan penggunaan 

pupuk organik yang sekaligus berfungsi sebagai 

emelioran yang dapat memperbaiki kualitas lahan serta 

mendorong pengembangan usaha pertanian dengan 

memanfaatkan bahan-bahan lokal.  Bahan organik yang 

bisa dimanfaatkan adalah biomassa Cromolaena odorata 

dan tandan kosong sawit.  Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan , bahwa dengan pemberian tandan kosong 

kelapa sawit sebanyak 10 ton/ha mampu meningkatkan 

bahan organic tanah yang berpengaruh untuk 

meningkatkan tinggi tanaman dan berat jerami padi gogo, 

serta penggunaan kompos tandan kosong kelapa sawit 5 

ton/ha yang dikombinasikan dengan 5 ton LCC/ha 

berpengaruh pada pembentukan jumlah anakan 

maksimum dan berat kering gabah/m
2
 [5].    

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pertumbuhan dan hasil tanaman padi akibat aplokasi 

biomassa  Chromolaena odorata dan tandan kosong sawit 

pada  tanah sulfaquent dan paleudult. 

II. BAHAN DAN METODE 

    Penelitian tahun pertama dilaksanakan  di rumah kaca 

Fakultas Pertanian Universitas Panca Bhakti Pontianak  

mulai bulan Maret - Oktober 2014,   untuk tanah 

sulfaquent, dan untuk tanah Paleudult di kebun percobaan 

UPT Dinas Pertanian di Anjongan (Kabupaten 

Pontianak). 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

tanah, polibag, Chromolaena odorata, kompos tandan 

kosong kelapa sawit,  benih padi Ciherang, Pupuk NPK 

Phonska, pupuk urea, dan insektisida 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengocok tanah, termometer dan hygrometer, pH meter, 

klorofil meter, ayakan tanah, alat tulis menulis dan 

dokementasi, hand sprayer, alat- alat  analisis tanah di 

laboratorium 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

Indeks Pelumpuran (pengukuran menggunakan 

persamaan PI (Vs/Vt) x 100 % [6] dimodifikasi),  pH 

tanah (metode penetapan dengan menggunakan pH 

meter), Tinggi tanaman,  hasil tanaman dan  Jumlah 

klorofil (metode pengukuran menggunakan klorofil 

meter). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

eksperimen  dalam bentuk faktorial dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL), yang terdiri dari dua faktor. 

Jumlah tanaman  seluruhnya 3 x 3 x 3 x 2 = 54 polibag 

tanaman untuk tanah Sulfaquent, demikian pula untuk 

tanah Paleudult, sehingga jumlah unit percobaan 

sebanyak 108 polibag. Adapun perlakuan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Faktor pertama, pemberian Chromolaena odorata (c) : 

c1 =  0 gr  / polibag   

c2 =  25 gr  / polibag  (setara 5 ton Chromolaena  

         odorata  /ha) 

c3 = 50 gr  / polibag (setara 10 ton Chromolaena  

        odorata /ha) 

Faktor kedua, pemberian tandan kosong kelapa sawit  (t) 

t1 =  0 gr  / polibag 

t2 =  25 / polibag (setara 5 ton tandan kosong  

        kelapa sawit  /ha) 

t3 =  50 / polibag (setara 10 ton tandan kosong  

        kelapa sawit  /ha) 

 

Sehingga dihasilkan sembilan kombinasi perlakuan 

sebagai berikut : c1t1, c1t2, c1t3, c2t1, c2t2, c2t3, c3t1,c3t2 dan 

c3t3. 

Biomassa Chromolaena odorata diberikan dalam 

bentuk segar, sedangkan tandan kosong kelapa sawit 

diberikan dalam bentuk kompos, keduanya diaplikasikan 

1 (satu) minggu sebelum tanam. 

Data hasil pengamatan disusun menurut kombinasi 

perlakuan yang ada kemudian dilakukan analisis statistik.  

Selanjutnya hasil perhitungan analisis keragaman 

dimasukkan kedalam tabel sidik ragam. Setelah diperoleh 

F hitung, maka hasilnya dibandingkan dengan F tabel 5 % 

dan 1 %.  Apabila hasil uji sidik ragam menunjukkan 

adanya perbedaan nyata atau sangat nyata maka analisis 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

I. Hasil 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

Indeks Pelumpuran (%), pH tanah, tinggi tanaman (cm) 

dan jumlah klorofil (unit). Sedangkan untuk variable hasil 

panen/gabah belum dapat diamati sampai saat penulisan 

makalah ini, malai padi belum memasuki stadia 

pemasakan. 

1) Indeks Pelumpuran 

Sampel tanah untuk pengamatan indeks pelumpuran 

diambil setelah pelumpuran dan penanaman padi di media 

polibag  (pada umur 1 bulan). 
Tabel I. Indeks Pelumpuran Tanah Sulfaquent 

 
Keterangan : 

SK = Sumber Keragaman 

db = derajat bebas 

JK = Jumlah Kuadrat 

KT = Kuadrat Tengah 

C = Chroromaena odorata 

T = Tandan kosong kelapa sawit 
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CT = interaksi C dan T 

Tabel II. Indeks Pelumpuran Tanah Paleudult 

 
Dari hasil analisis keragaman pada tabel I dan II terlihat 

bahwa perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

indeks pelumpuran. 

 

2) pH Tanah  

pH tanah diukur pada awal dan saat penelitian, pH 

awal diambil sampelnya sebelum tanah diberikan 

perlakuan dan dari analisis tanah awal  diperoleh pH 

tanah sebesar 5,26 (tanah sulfaquent) dan 5,00 (tanah 

Paleudult).  pH saat pelaksanaan penelitian  diukur pada 

saat tanaman padi berumur 1 bulan .  

 
Tabel III. Analisis Keragaman pH tanah Sulfaquent 

 
Tabel IV. Analisis Keragaman pH tanah Paleudult 

 

Dari hasil analisis keragaman pada Tabel III terlihat 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap 

pH tanah Sulfaquent, dan tabel IV terlihat bahwa 

perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pH 

tanah Paleudult. 

Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan antara taraf 

perlakuan maka dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur 

(BNJ) pada pH tanah Sulfaquent. 

 
Tabel V. Uji BNJ Pengaruh Biomassa Chromolaena odorata 

dan Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit Terhadap pH 

tanah Sulfaquent 

Perlakuan Rerata beda 

c1t3 5,96 a 

c2t2 5,99 ab 

c1t2 6,02 abc 

c2t3 6,04 abc 

c3t1 6,10 abc 

c2t1 6,15 abc 

c1t1 6,18 bc 

c3t3 6,20 bc 

c3t2 6,22 c 

 

3) Tinggi Tanaman 

Variabel tinggi tanaman (cm) diamati pada saat 

tanaman berumur 1 bulan, dapat, selanjutnya data tersebut 

dianalisis sebagaimana terlihat pada tabel VI dan VII  di 

bawah ini. 
Tabel VI. Analisis Keragaman Tinggi Tanaman Padi 

pada Tanah Sulfaquent 

SK db JK KT Fhitung 
Ftabel 

5% 

Ftabel 

1% 

Perlakuan 8 414,82 51,85 1,38 2,51 3,71 

C 2 243,87 121,94 3,24 3,55 6,01 

T 2 154,36 77,18 2,05 3,55 6,01 

CT 4 16,59 4,15 0,11 2,93 4,58 

Galat 18 678,32 37,68 

   
Total 26 1093,14 

     
Tabel VII. Analisis Keragaman Tinggi Tanaman Padi 

pada Tanah Paleudult 

SK db JK KT Fhitung 
Ftabel 
 5% 

Ftabel 
1% 

Perlakuan 8 159,17 19,90 0,63 2,51 3,71 

C 2 65,36 32,68 1,04 3,55 6,01 

T 2 9,24 4,62 0,15 3,55 6,01 

CT 4 84,56 21,14 0,67 2,93 4,58 

Galat 18 564,82 31,38 

  

 

Total 26 723,99 

   

 

 
Dari hasil analisis keragaman pada Tabel VI dan tabel 

VII terlihat bahwa perlakuan tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap pH. 

 

4) Jumlah Klorofil 

Variabel jumlah klorofil diamati saat pad berumur 1 

bulan menggunakan klorofil meter. Selanjutnya hasil 

pengamatan dianalisis keragaman sebagaimana tertera 

pada tabel VIII dan IX di bawah ini. 
Tabel VIII.   Jumlah Klorofil pada tanaman Padi di 

tanah Sulfaquent 

SK db JK KT 
Fhitun

g 
FTAB 

5% 
FTA
B 1% 

Perlakua

n 8 40,85 5,11 1,98 2,51 

3,71 

C 2 28,38 
14,1

9 5,50* 3,55 
6,01 

T 2 0,22 0,11 0,04 3,55 6,01 

CT 4 12,24 3,06 1,19 2,93 4,58 

Galat 18 46,42 2.58 

  

 

Total 26 87,27 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prosiding Seminar Nasional FKPTPI 2015    | 199  
Fakultas Pertanian – Universitas Lambung Mangkurat 

Tabel IX.  Jumlah Klorofil pada tanaman Padi di tanah  

Paleudult 

 

Dari hasil analisis keragaman pada Tabel IX terlihat 

bahwa penambahan biomassa Chromolaena odorata pada 

tanah Sulfaquent memberikan pengaruh nyata terhadap 

jumlah klorofil.  Pada tabel 9 terlihat bahwa  penambahan 

biomassa Chromolaena odorata dan kompos tandan 

kosong kelapa sawit memberikan pengaruh nyata 

terhadap jumlah klorofil, namun tidak terjadi interaksi. 

 

5) Hasil Tanaman Padi          

Berdasarkan data hasil pengamatan gabah/rumpun 

yang selanjutnya dianalisis dengan anova menunjukkan, 

bahwa tidak terjadi interaksi antara Chromolaena odorata 

dan kompos tandan konsong sawit terhadap berat gabah. 

 
Tabel X. Analisis Keragaman Berat Gabah/rumpun 

tanaman Padi di tanah Sulfaquent 

 

J. Pembahasan 

Dari hasil perhitungan untuk terlihat bahwa pemberian 

biomassa Chromolaena odorata dan kompos tandan 

kosong sawit berpengaruh nyata terhadap peningkatan pH 

tanah sulfaquent , dimana perlakuan c3t2 menghasilkan pH 

tertinggi yaitu 6,22. Selanjutnya terhadap jumlah klorofil, 

perlakuan c2 memberikan nilai jumlah unit klorofil 

tertinggi pada tanah sulfaquent yaitu 39,52 unit yang 

berbeda nyata terhadap perlakuan c1 (Tabel XI). 

Tabel XI. Ringkasan Hasil Penelitian 

No Variabel Sulfaquent Paleudult 

1. pH awal 5,26 5,00 

2. pH akhir 6,22** 6,48 

3. 
Indeks 

Pelumpuran (%) 

15,09 - 

4. 
Jumlah klorofil 

(unit) 

39,52** 34,30 

5. 
Berat gabah per 

rumpun (gr) 

58,70 5,12 

6. Berat gabah per 

Ha (ton) 

7,52-9,40 6,92-8,66 

Keterangan :  

**  = signifikan pada taraf 1% 

Terhadap  variabel indeks pelumpuran ,tinggi tanaman  

dan hasil gabah per rumpun , pemberian biomassa 

Chromolaena odorata dan kompos tandan kosong kelapa 

sawit tidak memberikan pengaruh. Tanah yang 

mengandung mineral liat tersebut tidak kohesif dan 

pelumpuran serta pembentukan tapak bajak akan 

memakan  waktu relatif lama. Di samping itu, adanya 

kandungan Fe, Al, dan Mn yang lebih tinggi pada Ultisols 

juga akan menyebabkan liat yang telah melumpur setelah 

pengolahan tanah akan menggumpal kembali [7]. 

Terhadap variable pH tanah, terlihat juga bahwa 

terjadi interaksi antara dua perlakuan dalam 

meningkatkan pH secara signifikan.  Melalui penambahan 

biomassa Chromolaena odorata dosis 50 gram (c3) dan 

kompos tanda kosong dengan dosis 25 gram (t2) dapat 

meningkatkan pH. Dengan kondisi pH yang sudah 

mendekati netral (6,22), maka ketersediaan hara juga akan 

lebih tinggi, sehingga hal ini juga akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman (termasuk jumlah 

klorofil). Peningkatan pH akibat penambahan bahan 

organik ini disebabkan oleh :  (1) hasil dekomposisi  akan 

melepaskan sejumlah kation-kation, (2) sejumlah OH
-
 

yang dilepas pada  pembentukan kompleks organik [8].  

Meningkatnya pH karena terbentuknya senyawa khelat, 

dimana senyawa khelat dapat terbentuk apabila asam 

humat dan asam fulvat terbentuk dari hasil dekomposisi 

bahan organik yang diberikan [9].  Proses dekomposisi 

bahan organik dihasilkan Ca dan Mg yang dapat 

menetralisir pH sehingga pH tanah meningkat [10].  

Kalsium mengadakan reaksi dengan koloid tanah, hal ini 

disebabkan karena bahan koloid tanah akan terus 

menghalangi reaksi-rekasi keseimbangan dengan 

mengadsorpsi ion kalsium.  Akibat dari adanya adsorpsi 

Ca tersebut, maka persentase kejenuhan basa dari 

kompleks akan naik, dengan demikian pH larutan tanah 

akan meningkat [11].  Seperti halnya Ca, Mg juga dapat 

mengurangi kemasaman tanah, dalam hal ini Mg dapat 

berperan menggantikan kedudukan ion hydrogen dari 

kompleks adsorpsi. 

Selanjutnya terhadap varibel jumlah klorofil, 

berdasarkan hasil perhitungan perlakuan c2 (dosis 

Chrolomaena odorata sebanyak 25 gram/polibag) 

memberikan nilai jumlah unit klorofil tertinggi pada tanah 

sulfaquent yaitu 39,52 unit. Berdasarkan hasil analisis 

biomassa Chromolaena odorata, ternyata mengandung 

1,95 % N, sebagaimana diketahui N ini berperan sebagai 

unsur penyusun klorofil.  

     Dari hasil analisis karagaman pada Tabel 

10 menunjukkan bahwa interaksi antara pengaruh 

pemberian kompos tandan kosong sawit dan pupuk 

hijau Chromolaena odorata berpangaruh tidak nyata 

terhadap berat gabah/rumpun tanaman padi setiap 

perlakuan. Apabila dilihat hasil gabah tertinggi 

dihasil pada perlakuan c3t3 sebesar 71,0 

gram/rumpun, sedangkan hasil gabah rata-rata 

seberat 58,70 gram/rumpun yang apabila dikonversi 

ke hektar sekitar  sekitar 7,52 ton/ha. 

IV.  KESIMPULAN 

   Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa   

penambahan kompos tandan kosong kelapa sawit dan 
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biomassa Chromolaena odorata secara signifikan dapat 

meningkatkan pH tanah (dosis 50 gr setara 10 ton 

biomassa Chromolaena odorata yang dikombinasikan 

dengan kompos tandan kosong sawit 25 gram setara 5 ton 

per ha). Peningkatan kandungan klorofil daun juga 

meningkat dengan penambahan kompos tandan kosong 

kelapa sawit dan biomassa Chromolaena odorata. 

    Untuk melihat pengaruh kombinasi dari kedua 

perlakuan yang diberikan maka disarankan untuk 

menambah range dosis perlakuan. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada DIKTI 

yang telah membiayai penelitian ini melalui Penelitian 

Hibah Bersaing tahun 2014 (untuk tahun I) , juga kepada 

segenap pihak yang telibat dalam pelaksanaan penelitian 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Referensi 
 
[1] Subagyo, H., N. Suharta, dan A.B. Siswanto,  Tanah-tanah 

Pertanian di Indonesia, dalam Sumber       Daya Lahan Indonesia 

dan Pengelolaannya, Editor : A. Adimihardja, L .I. Amien,  F. 
Agus,  D. Djaenuddin, Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 

Bogor, 21-65 (2000). 

[2] Widjaja Adhi, D.A. Suriadikarta, MT. Sutriadi, IGM subiksa, IW 
Suastika Yenni, 2000. Pengelolaan, Pemanfaatan dan 

Pengembangan Lahan Rawa, Pusat Penelitian Tanah dan 

Agroklimat, Bogor. 
[3] Suriadikarta dan  MT. Sutriadi, 2007.  Jenis-jenis Lahan 

Berpotensi untuk Pengembangan Pertanian di Lahan Rawa , 

Jurnal Litbang Pertanian, Balai Penelitian Tanah, Bogor.  
[4] Hidayat , A., Hikmatullah dan D Santoso , 2000., Potensi dan 

Pengelolaan Lahan Kering Dataran rendah. Pusat Penelitian dan 

Pengembangan tanah dan Agroklimat, Bogor. 
[5] Panjaitan M., Aplikasi Tandan Kosong Kelapa Sawit yang 

dikombinasikan dengan Pupuk hijau terhadap Pertumbuhan dan 

Produksi Padi gogo (Oriza sativa L.)., Jurnal Agroteknologi, 
Fakultas Pertanian UNRI, Riau.  

[6] Pramuhadi, G., F.J. Daywin, T.Mandang, dan O.Haridjadja, 1999. 

Studi Optimasi Rasio Kecepatan Linear Pisau rotari dan 
Kecepatan Maju Traktor pada Pelumpuran Tanah Padi Sawah. 

Buletin Keteknikan Pertanian, Vol. 13, No. # Desember 1999, hal 

40-56. 
[7] Eswaran, H. 1985.  Interpreting Physical Aspects of Wetland Soil  

Management from Soil Taxonomi. Soil Physics ang Rice. Los 

Banos.   Lagunan Phillippines : IRRI.   
[8] Sanchez, Pedro A. . Sifat dan Pengelolaan tanah Tropika Jilid 1,2 

. Bandung : Penerbit ITB (1992). 

[9] Soepardi, G. Sifat dan Ciri Tanah. Bogor : Institus Pertanian 
Bogor (1983). 

[10] Hakim, N., dkk. Dasar-dasar Ilmu Tanah, Universitas Lampung,  

Lampung (1986). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


