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ABSTRAK 
 

Perbaikan  lahan  bekas  tambang  batubara  dengan  menggunakan  teknologi 

aplikasi genus Aspergillus merupakan teknologi alternatif dalam upaya 

percepatan  reklamasi  lahan  pasca  tambang  batubara. Program  penerapan 

teknologi  ini  bertujuan  transfer  teknologi  probiotik  (genus  Aspergillus)  bagi 

masyarakat di kawasan  tambang dan kontribusi positif   bagi para pengusaha / 

investor  tambang  untuk  dapat  menggunakan  serta  mengembangkan  teknologi 

aplikasi sebagai teknologi potensial dalam perbaikan lahan.  Metode pendekatan 

yang digunakan adalah metode kaji terapan, untuk  melihat efek dari aplikasi 

genus  Aspergillus  dan  sosialisasi  dalam  bentuk  ekspos  /   penyuluhan  hasil 

kegiatan.  Hasil aplikasi teknologi ini memberikan efek nyata terhadap parameter 

kimia  tanah,  meliputi  peningkatan  kandungan  C-organik  dan  N-total  sampel. 

Sedangkan  pH  tanah  tidak  menunjukkan  peningkatan  nyata.  Akan  tetapi, 

parameter biologi (total viabilitas fungi) dan pertumbuhan tanaman (tinggi dan 

jumlah daun) tidak berbeda nyata.  Dari kegiatan ini pula adanya partisifasi aktif 

serta  antusiasme  warga   masyarakat  dan  instansi  pemerintah  terkait  untuk 

mengetahui cara penerapan teknologi aplikasi genus Aspergillus. 

 
Kata Kunci : Lahan tambang, teknologi, Aspergillus 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Kalimantan Selatan merupakan salah satu kawasan yang kaya akan lahan 

tambang.  Berbagai jenis lahan tambang potensial terdapat di daerah ini, salah satu 

komoditi lahan tambang yang dimilikinya adalah tambang batubara.  Produksinya 

mencapai 10 % dari produksi total  batubara nasional (Kurdi,.2000). Batubara 

merupakan sumber energi alternatif yang dapat  diandalkan. Oleh karena itu, 

produksi batu bara yang relatif besar  (± 36 miliyar ton), biaya produksi relatif 

rendah,  dan  mutu  yang  baik. Penggunaan  batubara  secara  langsung  dapat 

dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga uap, industri semen, ketel uap dan 

juga sebagai briket dalam rumah tangga (Mangkusubroto, 1996 ). 

Besarnya potensi ekonomi yang diperoleh dari batubara tersebut, membuat 

pengusaha/investor  melakukan  eksploitasi  terhadap  kawasan  potensial  untuk 

dijadikan   daerah   pertambangan  batubara. Kecamatan  Cempaka  merupakan 

daerah  penambangan batubara yang berada dalam wilayah Kodya Banjarbaru. 

Berdasarkan survei  yang dilakukan, diperoleh gambaran bahwa daerah ini telah 

mengalami degradasi.   Upaya  perbaikan (reklamasi) sangat minimum dilakukan 

dan sering mengalami kendala.  Hal ini membuat kekhawatiran serta kecemasan 

berarti  bagi  masyarakat  yang  berada  pada  daerah  sekitar  lokasi  ini. Pada 

umumnya  setelah  daerah  ditambang,  upaya  perbaikan  lahan  tidak  maksimal 
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dilakukan.  Hidayati dkk. (1995) melaporkan bahwa untuk membantu 

keberhasilan  reklamasi,  disamping  pemilihan  tanaman  yang  sesuai,  aplikasi 

mikroba tanah juga  perlu  diterapkan. Fungi  tanah merupakan jenis 

mikroorganisme yang berperan dalam menguraikan bahan organik, pembentukan 
agregat, dan  proses mineralisasi, sehingga mineral yang dilepaskan oleh-fungi 

tanah dapat diserap oleh tanaman. 

Kegiatan reklamasi pada masa sekarang masih bersifat konvensional , yaitu 

mengandalkan  tanaman  yang  tahan  pada  kondisi  ekstrim  untuk  memperbaiki 

kesuburan  tanah.  Namun,  untuk  melakukan  perbaikan  kesuburan  tanah  tidak 

hanya tergantung dengan  komposisi kimia, melainkan juga pada ciri-ciri alami 

mikroorganisme  tanah.  Fungi  tanah  dominan  pada  tanah  asam  (contoh  lahan 

bekas tambang ) karena lingkungan disana tidak baik untuk bakteri sehingga fungi 

dapat memonopoli substrat alami dalam tanah. Oleh karena itu teknologi probiotik 

(genus Aspergillus) dalam memperbaiki lahan bekas tambang sangat tepat untuk 

dilakukan kajian riset dan sosialisasi aplikasi teknologinya pada masyarakat dan 

kalangan penambangan batubara merupakan kegiatan bersinergis positif. 

Berdasarkan  permasalahan  yang  ada  tersebut,  maka  diharapkan  hasil 

penelitian ini dapat menjawab hal-hal sebagai berikut : 

1. bagaimana  efek  aplikasi  genus  Aspergillus  terhadap  contoh  tanah  pasca 

tambang yang meliputi parameter kimia dan biologi tanah. 

2. berdasarkan  teknologi  aplikasi  akan  dapat  diketahui  apakah  pemberian 

inokulan  Aspergillus akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap 

pertumbuhan tanaman akasia pada contoh tanah tersebut. 

Dengan kemampuan menjawab segala masalah tersebut, maka diharapkan 

akan   tercapai   tujuan   dari   program   penerapan   teknologi   ini   di   antaranya 

masyarakat  di   kawasan  lahan  bekas  tambang  dapat  menstransfer  teknologi 

probiotik (genus Aspergillus) dalam perbaikan lahan pasca tambang dan sebagai 

kontribusi positif bagi para pengusaha tambang/investor dan instansi pemerintah 

terkait untuk memberikan bantuan atau menggunakan  teknologi ini, serta dapat 

mengembangkannya  sebagai  teknologi  potensial  untuk  perbaikan  pada  lahan 

pasca  tambang.  Selain  itu,  diharapkan  program  penerapan  teknologi  dapat 

memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat yang berada di kawasan 

lahan  pasca   tambang  sehingga  dapat  memanfaatkan  kembali  lahan  tersebut 

sebagai  lahan  pertanian,  setelah  dilakukan  penerapan  teknologi  probiotik  ini, 

pengusaha tambang atau investor akan menggunakan teknologi probiotik ini pada 

lahan yang telah ditambang untuk upaya reklamasi lahan dan merupakan sebagai 

informasi  awal  dalam  upaya  pengembangan  dan  pemanfaaatan  peran  genus 

Aspergillus sebagai agent dalam reklamasi lahan. 

 
METODE PENELITIAN 

 

Pelaksanaan kegiatan dilaksananakan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu (1) 

aplikasi teknologi genus Aspergillus (eksprimental) dari bulan Mei –Agustus 2005 

di laboratorium dasar  FMIPA Unlam Banjarbaru, (2) yaitu sosialisasi kegiatan, 

dilakukan dalam bentuk ekspos dan  penyuluhan terhadap masyarakat disekitar 

lahan pasca tambang yang berlangsung pada bulan September 2005, bertempat di 

Kelurahan Sei Tiung Kecamatan Cempaka, Kodya Banjarbaru. 

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan eksprimental meliputi rol meter, 

parang,  cangkul, kontainer, plastik, auger (bor tanah) otoklaf, gembor, ember, 
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laminair flow cabinet, inkubator, refrigrator, vortex mixer, shaker, pH tanah dan 

peralatan  analisa  tanah.  Bahan  yang  digunakan  adalah  tanah  bekas  tambang 

sebagai  sampel/contoh,  isolat  Aspergillus  niger,  media  potato  dextrose  agar, 

media potato dextrose broth, polybag,  bibit tanaman akasia serta bahan yang 
digunakan dalam analisa tanah. 

Adapun tahap pelaksanaannya meliputi : 

 
Perbanyakkan Isolat Aspergillus sp 

 

Isolat  Aspergillus  sp  merupakan  hasil  isolasi  yang  telah  diamati  sifat 

morfologi  berdasarkan buku identifikasi fungi, menunjukkan kemiripan dengan 

spesies Aspergillus niger.   Dari masing-masing isolat tersebut dilakukan tahapan 

pemurnian dengan menumbuhkannya  pada  media potato dextrose agar miring 

dengan teknik goresan. 

 
Pembuatan Suspensi Aspergillus sp 

 

Isolat  Aspergillus  sp  yang  berumur  48  jam  pada  media  PDA  miring 

disuspensikan   dengan   menggunakan   aquades   steril.   Selanjutnya   dilakukan 

penggojokan dengan vortex mixer selama 1-2 menit.  Kepadatan spora suspensi 

fungi dihitung dengan menggunakan haemocytometer Neubaeur (scientific hauser 

merck) (Cappuccino and Sherman, 2001). Suspensi  Aspergillus diinokulasikan 

dalam erlenmenyer 250 ml yang berisi medium potato dextrose  broth sebagai 

medium perbanyakan, dengan tingkat kepadatan 10
4  

spora/ml, 10
5  

spora/ml, 10
6 

spora/ml dan kontrol sebagai perlakuan. 
 

Inokulasi Aspergillus sp terhadap Parameter Biologi, Kimia dan Performasi 

Tanaman Akasia 
 

Tanah dari lahan bekas tambang diambil dari lahan pasca tambang batubara 

yang berada  di Kelurahan Sei Tiung Kecamatan Cempaka, Kodya Banjarbaru. 

Tanah merupakan sampel komposit dari area yang ditentukan secara acak.  Tanah 

kemudian dibebaskan dari potongan-potongan kayu atau akar dengan menyaring 

melalui  ayakan  berlobang  2,0  cm. Sebanyak  500  gr  tanah  dipisahkan  untuk 

keperluan  analisa  tahap  awal. Contoh  tanah   selanjutnya  di  otoklaf  pada 

temperatur 121
0  

C pada tekanan 1-2 atmosfer selama 15 menit. 

Kantong polybag  diisi  dengan  tanah  bekas  tambang,  sambil  digoncang- 

goncangkan   sehingga  cukup  padat  sampai  sekitar  3,0  cm  dari  mulutnya. 

Disiapkan sebanyak 30  polybag. Selanjutnya ditempatkan dikebun percobaan 

(rumah kaca) Fakultas MIPA Unlam. Penyiraman dilakukan setiap hari selama 10 

hari sebelum pemberian perlakuan dan pemindahan bibit akasia.  Dibuat lubang 

tanam dengan diameter 10 cm ditengah-tengah polybag. Pada lubang tanaman di 

inokulasikan spora Aspergillus sp dengan  kepadatan spora masing-masing 10
4 

spora/ml,  10
5    

spora/ml,  dan  10
6    

spora/ml  sebagai   perlakuan,  serta  kontrol 

perlakuan. 

Sebagai rancangan  percobaan  digunakan  rancangan  acak  lengkap  (RAL) 

dengan 6 ulangan. Pengaruh dari perlakuan ditentukan dengan jalan 

membandingkan Fhitung  dengan Ftabel    atau nilai signifikansi pada tarap nyata 5%. 

Apabila  pengaruh perlakuan ini nyata atau sangat nyata maka selanjutnya dapat 

dilakukan  analisa   lanjutan  untuk  tiap  perlakuan  terhadap  tanpa  perlakuan 
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inokulasi  probiotik   (genus   Aspergillus   sp). Data   hasil   dianalisa   dengan 

menggunakan  aplikasi  SPSS  10.05  (FMIPA  Unlam,  2005;  Steel  and  Torrie, 

1993). 

 
Variabel yang Diamati 

 

Parameter yang diamati selama perlakuan meliputi sifat biologi (produksi 

total fungi), sifat kimia tanah (kandungan C-organik, N- total dan pH). Sedangkan 

terhadap performasi tanaman dilakukan pengamatan terhadap (tinggi tanaman dan 

jumlah  daun).  Pengamatan  dilakukan  sebelum  perlakuan  dan  1(satu)  bulan, 

setelah perlakuan. 

Populasi Total  Fungi.  Dilakukan  dengan  mengambil  contoh  tanah  dari 

masing-masing perlakuan inokulasi Aspergillus sp. Dari masing contoh tersebut 

dilakukan  serangkaian  pengenceran  (Anas,  1989). Dari  pengenceran  tertentu 

dilakukan metode tuang (pour plate method) pada media potato dextrose agar 

untuk   menentukan   total   koloni   fungi   masing-masing   perlakuan.   Inkubasi 

dilakukan pada temperatur 28
o
C selama 2-5 hari ((Page et.al, 1982, Sutedjo dkk, 

1996)). 
Kandungan C-organik, N-total, dan pH. Analisa terhadap perbaikkan sifat 

kimia  tanah   dilakukan  untuk  melihat  efek  perlakuan.  Penetapan  C-organik 

menggunakan  (metode  Wolkey  and  Black),  penetapan  N-total  (metode  mikro 

Kjeldahl),serta  pH  contoh  tanah  dengan  (metode  Electrometri).  Kesemuannya 

mengacu pada prosedur analisis kimia tanah (Arifin, 1997). 

Parameter  Tanaman.  Tinggi  tanaman  diukur  mulai  pangkal  batang  di 

permukaan   tanah  hingga  bagian  tanaman  yang  paling  tinggi.  Pengukuran 

dilakukan pada awal, dan 1(satu) bulan setelah perlakuan. 

Jumlah daun.  Dihitung  pada  semua  daun  yang  masih  berwarna  hijau. 

Pengukuran  dilakukan  bersamaan  dengan  pengukuran  tinggi  tanaman  sampel 

(Fitter dan Hay, 1994). 

Pendekatan analisis yang dilakukan dalam kegiatan aplikasi teknologi genus 

Aspergillus dalam upaya perbaikan lahan pasca tambang batu bara, meliputi dua 

metode yaitu metode kaji terapan, dilakuan untuk melihat efek dari aplikasi genus 

Aspergillus pada contoh tanah bekas  tambang batubara yang diberi perlakuan 

dibandingkan dengan kontrol. Pada akhir aplikasi,  dilakuan terhadap variabel 

pengamatan yang meliputi parameter kimia, biologi, dan  pertumbuhan tanaman 

akasia. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil  yang  diperoleh  berdasarkan  aplikasi  genus  Aspergillus  terhadap 

parameter : 

• Kimia tanah 

1. Prosentase C-Organik 

Aplikasi Aspergillus  pada  contoh  tanah  sebagai  media  kajian  penerapan 

teknologi menunjukkan hasil sebagaimana disajikana pada (tabel 1). 
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Tabel  1.  Hasil  pengukuran  C-organik  (%)  setelah  satu  bulan  aplikasi  G. 

Aspergillus 

 
Perlakuan 

(Spora/ml) 
 

10
0 

 

10
4 

 

10
5 

 

10
6 

Ulangan     
1 1,0452 0,7410 1,3650 0,7070 
2 0,8443 1,8330 1,0530 2,3790 
3 0,4543 0,7020 0,9750 1,3650 
4 0,9087 2,3595 0,8970 0,5460 
5 0,3627 0,8970 0,8190 0,7800 
6 0,0897 1,3618 1,0270 1,0790 

Rerata 0,6175 1,3618 1.0270 1.0790 
 

Genus Aspergillus  yang  diaplikasikan  sebagai  perlakuan  terhadap  contoh 

tanah yang berasal dari lahan pasca tambang batubara menunjukkan rerata sebesar 

0,6175%  terhadap  kontrol.  Akan  tetapi,  setelah  aplikasi  selama  satu  bulan 

memperlihatkan adanya peningkatan prosentase C-organik yaitu 1,3618% (10
4 

spora/ml),  1,0270% (10
5  

spora/ml), dan 1,0790% (10
6  

spora/ml).   Hal ini dapat 

dilihat dari uji lanjut ANOVA dan Post Hoc Test (lampiran, 3 dan 4.  Dari hasil 

ANOVA   menunjukkan   bahwa   probabilitas/nilai   signifikansi   <   0,05   yang 

menyatakan bahwa masing-masing perlakuan memiliki mean atau rerata berbeda. 

Sedangkan untuk mengetahui adanya perbedaan diantara perlakuan dapat dilihat 

dari hasil Post Hoc Test yang menggunakan uji LSD dan Dunnet  menyatakan 

bahwa perlakuan genus Aspergillus berpengaruh terhadap peningkatan C-organik. 

Perlakuan  dengan  kepadatan  10
5    

spora/ml  memperlihatkan  hasil  beda  nyata 

dengan perlakuan 10
4
, 10

6
, dan kontrol. 

Berdasarkan analisa statistika tersebut diperoleh gambaran bahwa pemberian 

perlakuan   genus  Aspergillus  dengan  kepadatan  spora  yang  berbeda,  dapat 

meningkatkan  kandungan  C-organik. Dari  data  analisa,  kepadatan  spora  10
5 

memberikan hasil nyata dibandingkan perlakuan lainnya.  Peningkatan C-organik 

pada  contoh  tanah  setelah  aplikasi  diduga  sebagai  hasil  aktivitas  dari  genus 

Aspergillus dalam dekomposisi. Secara  biologis organisme tanah baik mikro 

maupun  makro  dapat  mengubah  sisa  tumbuhan  atau  hewan  yang  mati  dari 

senyawa organik sederhana. Hal ini bisa terjadi secara fermentasi atau biomekanis 

dalam  kondisi  aerob  atau  anaerobik.  Selanjutnya   mengalami  mineralisasi 

sehingga menjadi unsur hara yang siap diserap oleh tanaman. Latifah  (2000) 

menyatakan  bahwa  kandungan  C-organik  merupakan  salah  satu  unsur  utama 

dalam  bahan  organik.  Bahan  organik  mempunyai  peranan  penting  terhadap 

kesuburan tanah.   Ketersediaan C-organik dalam jumlah besar dapat membantu 

mikroba tanah sebagai agent perombak bahan organik menjadi unsur hara dalam 

tanah. 

Menurut Subroto dan Yusrani (2005) kesuburan tanah juga dipengaruhi oleh 

kondisi proses dekomposisi, jenis vegetasi, dan organisme tanah yang melakukan 

dekomposisi baik jenis dan jumlahnya. Organisme tanah ini dapat dikelompokkan 

dapat dikelompokkan menjadi  mikroorganisme (bakteri, jamur, dan protozoa). 

Makroorganisme meliputi kelompok rayap,  semut, cacing, serta hewan tingkat 

tinggi lainnya.  Selain melakukan proses dekomposisi dan mineralisasi, organisme 

tanah   berperan dalam mencampur antara tanah mineral dengan bahan  organik. 

Disamping itu, keberadan C-organik digunakan oleh fungi tanah dalam memenuhi 
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kebutuhan energi. Fungi tanah merupakan mikroba yang paling dapat 

menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  lingkungan  yang  mengalami  perubahan, 

seperti pada  lahan tambang yang mengalami degradasi dibandingkan mikroba 

tanah dari golongan lain (Hendriyani, 2001) 

 
2. Prosentase N-Total 

Kandungan N-total dari contoh tanah selama aplikasi genus Aspergillus 
dapat dilihat pada (tabel 2). 

 
Tabel 2.  Hasil pengukuran N-total (%) setelah satu bulan aplikasi G Aspergillus 

 
Perlakuan 

(Spora/ml) 
 

10
0 

 

10
4 

 

10
5 

 

10
6 

Ulangan     
1 0,0126 0,0330 0,0476 0,0442 
2 0,0256 0,0375 0,0319 0,1024 
3 0,0308 0,0241 0,0398 0,0398 
4 0,1381 0,0162 0,0263 0,0353 
5 0,0215 0,0476 0,0342 0,0400 
6 0,0112 0,0451 0,0297 0,0300 

Rerata 0,0399 0,0339 0,0349 0,0486 
 

Pemberian perlakuan genus Aspergillus pada contoh tanah memperlihatkan 

bahwa aplikasi  perlakuan dengan kepadatan spora 10
6  

memberikan peningkatan 

% N-total sebesar 0,0486% jika dibandingkan terhadap kontrol 0,0399%, 0,0339 

(10
4  

spora/ml),  0,0349% untuk perlakuan 10
5  

spora/ml.   Hasil analisa statistika 

pada  taraf  nyata  5% ANOVA  memberikan  interpretasi  bahwa  masing-masing 

perlakuan memiliki nilai rerata/mean berbeda (lampiran 5).  Hal ini dapat dilihat 

dari nilai signifikansi < 0,05 sehingga H0  ditolak, artinya rata-rata kepadatan spora 

masing-masing perlakuan tidak sama. Perbedaan antar  perlakuan digambarkan 

pada hasil uji lanjut Post Hoc Test dengan uji LSD dan Dunnet (lampiran 6).  Dari 

kedua  uji  tersebut  terlihat  bahwa  perlakuan  10
6    

berbeda  nyata  dengan  10
5
, 

demikian pula halnya 10
5   

beda nyata terhadap kontrol, perlakuan 10
4  

dan 10
6
. 

Berdasarkan analisa statistika ini diperoleh interpretasi bahwa aplikasi perlakuan 

dapat meningkatkan kandungan N-total. 

Peningkatan nilai  N-total  disebabkan  adanya  peran  dari  Aspergillus  dan 

tanaman   akasia  dalam  pertumbuhannya. Unsur  N  merupakan  unsur  yang 

diperlukan oleh tanaman. Hasil penelitian Latifah (2000) melaporkan  bahwa 

kandungan  N  berkorelasi  positif  dengan   peninggian  Acacia  mangium  Wild 

sebesar  0,331  m  dengan  besarnya  nilai  rerata   N-0.16%. Hal  ini  berarti 

meningkatnya kadar N akan meningkatkan  pertumbuhan A. Mangium Wild, ini 

juga terjadi pula pada aplikasi Aspergillus yang  menunjukkan bahwa perlakuan 

10
6   

memberikan  hasil  50%  tanaman  akasia  tetap  tumbuh. Akan  tetapi  pada 

perlakuan lain tanaman akasia mengalami banyak kematian, diduga sebagai akibat 

rendahnya   kandungan   N-total   yang   berakibat   pada   defesiensi   N.   Gejala 

kekurangan N pada  tanaman dicirikan dengan perubahan warna daun dari hijau 

pucat ke warna kekuningan.  Pada tanaman buahan akan ditandai adanya warna 

daun kuning mengkerut, tunas mati, buah  berkurang serta warna tidak normal. 

Demikian sebaliknya pada tanaman yang terlalu banyak mendapatkan N biasanya 
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mempunyai daun berwarna hijau tua dan lebat dengan sistem perakaran kerdil 

sehingga nisbah tajuk akar tinggi (Salisbury and Ross, 1995: Hakim et.al, 1986). 

Sebagian besar N tanah berasal dari udara bebas dan sebagian kecil berasal 

dari bahan organik.  Nitrogen diserap dari tanah dalam bentuk nitrat (NO3
-
) dan 

amonium  (NH4
-
). Dimana mineralisasi dan imobilisasi  terjadi selama 

dekomposisi  residu  tanaman  yang  tergantung  pada  rasio  C/N  material  yang 

didekomposisi organisme heterotrop.  Fungi tanah mempunyai kisaran rasio C/N 

yang luas dari 4,5 : 1 sampai  dengan 15 : 1, karena beberapa fungi khususnya 

Phycomycetes dalam sel mengandung sellulosa dalam dinding selnya.  Sehingga 

dengan aplikasi genus Aspergillus dapat  mempercepat mineralisasi dan 

imobilisasi pada tanah yang terdegradasi.  Proses ini terjadi ketika substansi yang 

masuk dalam tanah memiliki rasio C/N tinggi, maka immobilisasi terjadi karena 

jumlah  N  tersedia  tidak  cukup  dalam  substansi  untuk  mengubah  C  dalam 

biomassa.  Untuk membuat defisit mikroorganisme dalam lingkungan secepatnya 

mengasimilasi hampir semua N-organik tersedia yang membuat N-tidak tersedia 

bagi tanaman (Coyne, 19993). 
 

3. pH Tanah 

Derajat keasaman tanah yang diukur pada contoh tanah selama aplikasi perlakuan 

dinyatakan pada (tabel 3) 
 

Tabel 3.  Hasil pengukuran pH tanah setelah satu bulan aplikasi G. Aspergillus 

 
Perlakuan 
(Spora/ml) 

 

10
0 

 

10
4 

 

10
5 

 

10
6 

Ulangan     
1 3,08 2,97 2,98 3,26 
2 3,00 3,00 2,71 2,86 
3 2,88 3,26 3,08 3,13 
4 3,40 2,91 2,66 3,31 
5 2,76 3,28 2,95 3,13 
6 3,49 3,16 3,11 3,39 

Rerata 3,10 3,09 2,91 3,17 
 

pH  contoh  tanah  berdasarkan  pengukuran  memperlihatkan  bahwa  nilai 

masing-masing  perlakuan relatif sama.   Hal ini dapat juga dilihat dari analisa 

statistika  pada  uji  Homogenity  of  Variance  (lampiran,  7  dan  8)  dengan  nilai 

signifikansi  >  0,05  yang  menyatakan  penerimaan  H0, artinya  masing-masing 

perlakuan  mempunyai  varian  sama. Demikian  pula  pada  uji  ANOVA  nilai 

signifikansi > 0,05, berarti perlakuan dan kontrol memiliki rata-rata/mean sama 

sehingga  menyatakan  penerimaan  H0.  Dengan  demikian  aplikasi  Aspergillus 

tidak berpengaruh terhap upaya peningkatan nilai pH contoh tanah. 

Pada kedua contoh tanah yang diberi perlakuan dengan kontrol tergolong 

sangat rendah  berkisar antara 2,91-3,17.   Hasil pengukuran ini termasuk dalam 

kriteria tanah sangat masam dengan nilai pH < 4,5 (Puslit Tan, 1994).  Fenomena 

ini  merupakan  suatu  hal  wajar  mengingat  lahan  pasca  tambang  merupakan 

lingkungan  dengan  keasaman  tinggi. Dari  hasil  ini  perlu  adanya  kombinasi 

perlakuan  Aspergillus  dengan  faktor-faktor  yang  dapat  menaikkan  pH  tanah. 

Kustiawan   (2001)   melaporkan   bahwa   pada   plot   1(lahan   pasca   4   tahun 

penambangan) melaporkan bahwa nilai pH cenderung meningkat dan kembali 
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menurun  pada  lapisan  tanah  yang  lebih  dalam. Adapun  nilai  pH  pada  plot 

penelitian tersebut mempunyai kisaran nilai dari 4,80-4,94.   Keberadaan ion H
+ 

atau H3O
+   

dalam tanah menentukan tingkat kemasaman dan sifat reaksi tanah 

yang dinyatakan dalam  pH. Berdasarkan jumlah konsentrasi ion H
+   

tersebut 
dalam tanah, maka tanah dapat dibedakan menjadi tanah masam, netral, dan alkali 
(Subroto dan Yusrani, 2005). 

 

 

• Parameter Biologi 

1.  Total koloni G. Aspergillus (spora/ml) 

Fungi  Aspergillus   yang   diinokulasikan   pada   perlakuan   contoh   tanah 

memperlihatkan bahwa masing-masing perlakuan kepadatan spora menunjukkan 

kemampuan viabilitas yang sama (tabel 4). 
 

Tabel 4.  Hasil perhitungan total koloni setelah satu bulan aplikasi G. Aspergillus 
 

Perlakuan 

(Spora/ml) 

Ulangan 

 

10
0 

10
4 

10
5 

10
6

 

1 Nil 2,8 x 10
6 

6,0 x 10
4 

4,0 x 10
5
 

2 Nil 8,0 x 10
5 

2,7 x 10
6 

2,4 x 10
5
 

3 Nil 2,0 x 10
4 

2,5 x 10
6 

8,0 x 10
4
 

4 Nil 6,0 x 10
4 

Nil 1,5 x 10
5
 

5 Nil 3,0 x 10
7 

1,7 x 10
5 

3,6 x 10
6
 

6 Nil 7,6 x 10
6 

7,0 x 10
4 

3,2 x 10
7
 

Rerata Nil 6,8 x 10
6 

9,17 x 10
5 

6.09 x 10
6
 

 

Hasil  perhitungan  terhadap  total  koloni  menggambarkan  bahwa  genus 

Aspergillus  yang  diinokulasikan  pada  masing-masing  perlakuan  dapat  tumbuh 

dengan baik dan tidak menunjukkan hasil beda nyata.  Hal ini dapat dilihat pada 

analisa statistika (lampiran 9), dimana nilai signifikansi > 0,05 (H0  diterima ) atau 

perbedaan  kepadatan  spora  dari  masing-masing  perlakuan  menunjukkan  hasil 

yang sama.   Adanya kemampuan genus Aspergillus untuk  tumbuh  pada contoh 

tanah mengindikasikan bahwa pada tanah tersebut adanya perbaikan. Hal  ini 

dapat  juga  dilihat  dari  nilai  rasio  C/N  pada  rerata  contoh  tanah  yang  diberi 

perlakuan  dibandingkan  kontrol. Rasio  C/N  pada  contoh  15,476  (kontrol), 

sedangkan pada tanah perlakuan mempunyai kisaran rasio C/N antara 22,202- 

29,426.  Nilai ini merupakan petunjuk penting adanya proses dekomposisi bahan 

organik.  Bahan organik dengan nilai C/N lebih dari 30 akan terjadi immobilisasi 

N tanah, khususnya  pada  saat awal terjadinya dekomposisi. Nilai C/N yang 

berkisar antara 20-30 dapat terjadi immobilisasi atau mineralisasi, sedangkan nilai 

C/N kurang dari 20 akan melepaskan N dari bahan organik akibat dekomposisi ke 

dalam tanah (Latifah, 2000). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Morfologi dan Koloni Aspergillus yang dibiakkan. 
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Adanya dekomposisi  pada  contoh  tanah sangat mendukung untuk 
pertumbuhan  mikrobia tanah. Hasil perhitungan terhadap rasio  C/N 

mengindikasikan bahwa pada contoh tanah yang diberi perlakuan telah terjadi 

immobilisasi atau mineralisasi yang dapat menyebabkan berkurangnya akumulasi 

bahan  toksik.  Proses  ini   dapat  mempercepat  proses  perbaikan  lahan  pasca 

tambang. Disamping itu untuk pertumbuhannya fungi membutuhkan karbon dan 

nitrogen. Mikroorganisme heterotrof, seperti halnya fungi mensyaratkan senyawa 

organik sebagai sumber karbon. Untuk mikroorganisme  bentuk nitrogen yang 

digunakan  beragam  tipe.  Beberapa  mikroorganisme  menggunakan   nitrogen 

atmosferik dan yang lain membutuhkan nitrogen dalam bentuk senyawa nitrogen 

organik (Pelczar, 1986). 

2. Performansi tanaman akasia (tinggi tanaman dan jumlah daun) 

Performansi  tanaman  yang  meliputi  paramter  tinggi  tanaman  dan  jumlah 

daun  selama   satu  bulan  pengamatan  tidak  menunjukkan  perbedaan  nyata  ( 

lampiran 10 dan 11).   Berdasarkan hasil analisa non parametrik terhadap tinggi 

tanaman memiliki nilai signifikansi > 0,05 artinya H0  diterima /tidak berpengaruh 

antar  perlakuan. Demikian  pula  halnya  terhadap  jumlah  daun  dengan  nilai 

signifikansi 0,317 > 0,05 menyatakan penerimaan H0. 

Hasil analisa statistika ini diperoleh gambaran bahwa genus Aspergillus tidak 

berperan  dalam  pertumbuhan  tanaman  akasia.  Akan  tetapi,  fungi  berperan 

sebagai agent penguraian bahan organik, degradasi molekul  komplek, 

pembentukan agregat tanah, melindungi tanaman dari fatogen, dan menjadikan 

nutrisi  tersedia  dari  dekomposisi  bahan  organik  (Coyne,  1999). Kendatipun 

demikian, diduga bahwa  Aspergillus yang diaplikasikan dapat berperan dalam 

proses dekomposisi bahan organik.   Kenyataan ini dapat dilihat dari nilai rasio 

C/N pada contoh tanah yang mendapat perlakuan  dibandingkan dengan kontrol, 

tetapi bahan organik yang ada diduga tidak cukup tersedia untuk  pertumbuhan 

tanaman akasia.  Badri (2004) melaporkan bahwa perlakuan media tanam  dan 

inokulan  mikoriza  tidak  berpengaruh  terhadap  tinggi  tanaman.  Peninggian 

tanaman  dipengaruhi sangat nyata oleh jenis tanaman. Adapun urutan tinggi 

tanaman  dari  ke-empat  jenis  tanaman  yang  digunakan  dari  tertinggi  sampai 

terendah adalah L. leucocephala (lamtoro) > P. falcataria (sengon) > G. maculata 

>  A.  auriculiformis  (akasia). Dari  hasil  ini  terlihat  bahwa  tanaman  akasia 

mempunyai rerata terendah. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.   Kondisi tanaman setelah perlakuan 1 bulan. 
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Badri (2004) melaporkan juga bahwa pemberian inokulan mikoriza pada 

tanaman inang membantu percepatan tumbuh tanaman dengan urutan jumlah daun 

tertinggi sampai terendah adalah L. leucocephala > P. falcataria > 

A.auriculiformis > G. maculata.  Hal ini dimungkin karena mikoriza dapat juga 
membantu  perluasan bidang penyerapan tanaman. Sedangkan pada perlakuan 

genus Aspergillus tidak menunjukkan pengaruh terhadap parameter tanaman, ini 

dikarenakan fungi Aspergillus tidak berperan dalam membantu perluasan bidang 
penyerap tanaman dan tidak berperan sebagai fungi asosiatik (mikoriza). 

 
• Capaian Hasil Kegiatan 

Berdasarkan hasil  yang  didapat  pada  proses  penerapan  teknologi  genus 

Aspergillus  pada lahan eks tambang batubara, maka hasil tersebut telah dapat 

dikemas dalam suatu produk berupa pupuk organik ( inokulan jamur Aspergillus ) 

yang bisa digunakan. Kemasan produk terlihat pada gambar di bawah ini : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.  Produk PKMT yang telah dikemas dalam botol kemasan. 

 
Produk PKMT ini telah disosialisasikan kepada masyarakat / penduduk desa 

Kampung  Baru, Kecamatan Sungai Tiung, Cempaka   Kodya Banjarbaru. Bukti 

sosialisasi terlihat pada gambar berikut : 
 

 

Gambar 4.   Sosialisasi hasil PKMT pada penduduk sekitar Desa Kampung Baru, 
Kecamatan Cempaka Kodya Banjarbaru. 

 
KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi  genus  Aspergillus  selama  perlakuan  memberikan  efek  nyata 

terhadap  parameter kimia yang meliputi peningkatan kandungan C-organik 

dan N-total, sedangkan  terhadap nilai derajat keasaman (pH) tanah tidak 

menunjukkan peningkatan nyata. 
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2. Pemberian perlakuan Aspergillus tidak menunjukkan beda nyata terhadap 

parameter   biologi  (total  viabilitas  fungi)  dan  demikian  juga  terhadap 

parameter pertumbuhan tanaman (tinggi dan jumlah daun ). 
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