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LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
 NOMOR 

TANGGAL 
:  70/Permentan/SR.140/2011 
:  25 Oktober 2011 

 
 

I. METODE PENGUJIAN EFEKTIVITAS PUPUK ORGANIK 

Pengujian efektivitas pupuk organik dilaksanakan setelah pupuk organik yang 
diuji memenuhi kriteria teknis minimal pupuk organik atau pupuk yang telah lolos 
pengujian mutu. Pupuk yang tidak memenuhi syarat uji mutu tidak perlu 
dilakukan pengujian efektivitas. 
1. Tujuan Pengujian  

Mengetahui pengaruh pupuk organik terhadap peningkatan kesuburan tanah 
dan/atau pertumbuhan dan/atau hasil tanaman dan/atau mutu tanaman 
dan/atau mengefisienkan penggunaan pupuk an-organik dari sisi teknis 
agronomis dan/atau ekonomi dengan menggunakan suatu metodologi 
penelitian yang telah ditentukan.  

2. Pelaksana 
Nama lembaga pelaksana pengujian yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian. 

3. Ruang Lingkup 
Pengujian pupuk organik dilakukan dengan mengadakan percobaan 
pemupukan pada skala atau kondisi rumah kaca atau lapangan dengan 
tanaman indikator sesuai dengan metode yang telah ditentukan.  

4. Lokasi dan Waktu 
4.1. Pengujian dilakukan di lokasi yang mempunyai tanah dengan status 

bahan organik rendah agar diperoleh respon pemupukan yang nyata. 
Untuk percobaan di rumah kaca, contoh tanah diambil dari lapangan 
yang disesuaikan dengan tujuan percobaan. 

4.2. Waktu pengujian disesuaikan dengan kebutuhan/ komoditi yang diuji. 
Pengujian pupuk organik organik curah/granul dan cair dilakukan pada 
tanaman berumur > 3 bulan atau pada tanaman tahunan (selama > 6 
bulan). 

5. Bahan dan Metode  
5.1.  Bahan  

5.1.1.  Tanah  
Pengujian dilakukan dengan menggunakan contoh tanah 
yang mempunyai kesuburan relatif rendah (tanah berkadar 
bahan organik rendah). Apabila dilaksanakan di rumah kaca, 
maka berat kering contoh tanah per pot 5-10 kg, tergantung 
jenis tanaman yang diuji. 

5.1.2. Tanaman Uji 
Tanaman padi, palawija (kedelai/ kacang tanah), sayuran 
berumur > 3 bulan, tanaman perkebunan (pembibitan, 
tanaman yang belum menghasilkan (TBM), atau tanaman 
menghasilkan (TM) selama > 6 bulan, jenis tanaman lain yang 
berumur > 3 bulan. 
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5.1.3. Varietas  
Varietas tanaman uji yang digunakan adalah varietas yang 
telah resmi dilepas oleh Kementerian Pertanian.  

5.2.  Metode 
5.2.1. Rancangan Percobaan  

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) berpola tunggal atau faktorial atau 
rancangan lain sesuai kebutuhan dalam pengujian.  

5.2.2 Perlakuan 
Diuji perlakuan yang dapat menjawab tujuan percobaan yaitu 
meningkatkan kesuburan tanah dan/atau pertumbuhan dan 
hasil tanaman dan/atau mutu tanaman dan/atau 
mengefisienkan penggunaan pupuk an-organik,  minimal 
perlakuan 6. 

5.2.3. Ulangan 
Banyaknya ulangan (u) ditentukan berdasarkan banyaknya 
perlakuan (p), sehingga memenuhi kaidah sebagai berikut: 

(p-1) (u-1) ≥15, dengan u ≥ 3 
 

Contoh perlakuan yang diuji sebagai berikut: 

Perlakuan 
Organik Urea SP-36 KCl 

…………..kg/ha ………… 

1.  Kontrol 0 0 0 0 

2.  NPK standar 0 B1 B2 B3 

3.  0  NPK  + 1 Organik*)  A - - - 

4.  ¼  NPK + 1 Organik  A ¼ B1 ¼ B2 ¼ B3 

5.  ½ NPK  + 1 Organik A ½ B1 ½ B2 ½ B3 

6.  ¾ NPK  + 1 Organik A ¾ B1 ¾ B2 ¾ B3 

7.  1  NPK  + 1 Organik A B1 B2 B3 

8.  ¾ NPK standar + ¼ 
Organik ¼ A ¾ B1 ¾ B2 ¾ B3 

9.  ¾ NPK standar + ½ 
Organik ½ A ¾ B1 ¾ B2 ¾ B3 

10.  ¾ NPK standar + ¾ 
Organik ¾ A ¾ B1 ¾ B2 ¾ B3 

 
Keterangan: 
*)  Dosis anjuran pupuk organik (A) sesuai dengan klaim produsen 
a. Kontrol adalah perlakuan tanpa pupuk an-organik maupun organik yang 

diuji 
b. Pupuk standar adalah perlakuan pupuk an-organik dosis uji 

tanah/rekomendasi sesuai dengan jenis tanaman yang diuji (B1, B2, B3) 
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c. Perlakuan dosis pemupukan yang diuji minimal 3 taraf dosis agar 
diperoleh sebaran data yang dapat digunakan untuk menentukan dosis 
pupuk optimal. 

5.2.4. Petak percobaan  
Ukuran petak percobaan ditentukan berdasarkan jenis 
tanaman: 
5.2.4.1. Tanaman padi minimal 4 m x 5 m; petak panen 

minimal 5 m2. 
5.2.4.2. Tanaman sayuran minimal 4 m x 5 m terbagi 

menjadi 4 bedeng, masing-masing bedeng 
berukuran 0,8 m x 5 m. 

5.2.4.3. Tanaman tahunan setiap perlakuan terdiri dari 6-9 
tanaman diulang minimal 3 kali. 
 

5.2.5. Tata Letak Unit Percobaan 
5.2.5.1. Satuan percobaan diletakkan secara acak 

(random) dalam satu kesatuan (satu ulangan) dan 
tidak terpencar. 

5.2.5.2. Letak ulangan harus tegak lurus arah gradien 
kesuburan tanah.  
 

5.2.6. Cara Aplikasi Pupuk Organik 
Pupuk organik sesuai dosis diaplikasikan sesuai anjuran.  
Pupuk organik curah/padat diberikan minimal satu minggu 
sebelum tanam dengan cara dicampurkan ke dalam  tanah 
atau dalam lubang tanam. Pupuk yang berbentuk cair dapat 
diaplikasikan ke dalam tanah dan/atau disemprotkan ke 
tanaman secara berkala sesuai dengan klaim. 
 

5.2.7. Pemeliharaan  
Pemeliharaan tanaman mengacu pada prosedur standar 
budidaya tanaman untuk setiap jenis komoditas mencakup 
pengendalian hama dan penyakit yang dapat mengganggu 
pelaksanaan dan pencapaian hasil penelitian.  
 

5.2.8.  Pengamatan 
5.2.8.1. Metode Pengamatan  

Pengamatan pertumbuhan dilakukan dengan 
mengukur pertambahan vegetatif tanaman secara 
berkala. Pengukuran hasil atau mutu tanaman 
dilakukan sesuai dengan jenis tanaman.  
 

5.2.8.2. Pengamatan Pertumbuhan Tanaman 
Pengamatan dilakukan secara berkala setiap 2 atau 
4 minggu sesuai dengan umur tanaman yang diuji. 
 

5.2.8.3. Pengamatan Panen 
Biomasa dan/atau hasil biji/buah diukur dari petak 
panen (minimal 2 m x 2,5m) kemudian dikonversi 
per hektar.  
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5.2.8.1. Metode Pengambilan Contoh  
Contoh tanaman diambil secara acak/ sistematis 
dengan jumlah sampel sesuai jumlah populasi 
tanaman. Contoh tanah komposit diambil sebelum 
tanah dan/atau setelah panen.  
 

5.2.9. Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan sesuai dengan jenis tanaman serta 
tujuan pengujian antara lain:  
5.2.9.1. Data analisis kimia tanah awal/akhir pengujian  
5.2.9.2. Data pertumbuhan vegetatif (pertumbuhan 

tanaman): tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah 
anakan, jumlah pelepah, diamater batang, dll 

5.2.9.3. Data panen: berat biji/buah/tanaman/daun 
5.2.9.4 Data kualitas produk (buah, daun, minyak dan 

lain-lain) 
5.2.9.4. Data serapan hara tanaman 
5.2.9.5. Data untuk keperluan analisis usaha tani 

 
5.2.10. Tolak Ukur Efektivitas 

5.2.10.1. Pertumbuhan tanaman 
5.2.10.2. Hasil tanaman 
5.2.10.3. Mutu tanaman 
5.2.10.4. Peningkatan serapan hara tanaman 
5.2.10.5. Perbaikan kesuburan tanah 
5.2.10.6. Efisiensi pupuk an-organik 

 
5.2.11. Pengolahan Data 

5.2.11.1. Data pertumbuhan dan/atau hasil tanaman diolah 
secara statistik dengan ANOVA dilanjutkan 
dengan pembandingan antar perlakuan dengan uji 
Duncan (DMRT) pada taraf uji 1% dan 5%. 

5.2.11.2. Gunakan grafik/ kurva dan/atau diagram batang 
untuk pembandingan kadar/serapan/mutu hasil. 

5.2.11.3. Penilaian efektivitas secara teknis/ agronomis 
dilakukan dengan perhitungan Nilai Relativitas 
Agronomi ((Relative Agronomic 
Efffectiveness/RAE) dengan rumus: 
 

                                         Hasil pupuk yang diuji – kontrol 
RAE = ---------------------------------------------- x 100 
%         

                                        Hasil pupuk standar – kontrol  
  

• Nilai RAE perlakuan standar =100 
• Nilai RAE ≥ 100%, pupuk yang diuji efektif 

dibanding perlakuan standar 
 

5.2.11.4. Penilaian efektivitas pupuk secara ekonomis 
dilakukan dengan perhitungan B/C, R/C, IBCR, 
dengan rumus: 
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         Penerimaan pupuk uji – kontrol 
IBCR=  ----------------------------------------------- 

         Pengeluaran pupuk uji – kontrol 
 

 IBCR atau B/C atau R/C > 1 berarti pupuk yang 
diuji mempunyai nilai ekonomis yang baik 

 
5.2.11.5. Kriteria Lulus Uji Efektivitas  

5.2.11.5.1. Secara teknis/ agronomis  
• Perlakuan pupuk yang diuji 

secara statistik sama dengan 
perlakuan standar atau 
mempunyai RAE >100%, atau 

• Perlakukan pupuk yang diuji 
lebih baik dibandingkan dengan 
perlakuan kontrol pada taraf 
nyata 5% atau mempunyai RAE 
> 100%. 

• Perlakuan pupuk yang diuji lebih 
efisien dibandingkan perlakuan 
standar. 

5.2.11.5.2  Secara ekonomis  
• Penggunaan pupuk organik 

dinilai lulus uji efektivitas secara 
ekonomis apabila analisa 
ekonomi usahataninya 
menguntungkan, yaitu  apabila 
nilai IBCR atau B/C atau R/C > 
1. 

 
II. METODE UJI EFEKTIVITAS PUPUK HAYATI 

 
Uji mutu dan uji efektivitas pupuk hayati dilaksanakan untuk melindungi 
konsumen dari pengaruh buruk penggunaan pupuk hayati. Penilaian keefektifan 
pupuk hayati lebih ditekankan pada aspek teknis-agronomis. Dalam banyak 
kasus, dampak pemberian pupuk alami (non-sintetik) yang ramah lingkungan 
seperti pupuk hayati dan pupuk organik bersifat jangka panjang dan nilai manfaat 
lingkungan (eksternalitas) tidak mudah terukur. Untuk itu prosedur pengujian dan 
penilaian keefektifan pupuk hayati memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan 
matang.   

Berdasarkan fungsinya, uji efektivitas pupuk hayati dibedakan atas: (1) pupuk 
hayati untuk penyubur tanah (penambat N2 dari udara, pelarut P, pemacu 
tumbuh) dan (2) pupuk hayati perombak bahan organik.  
 
1. Tujuan Pengujian  

• mengetahui keefektifan pupuk hayati penyubur tanah terhadap 
pertumbuhan vegetatif dan/atau hasil tanaman dan/atau mutu tanaman 
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dan/atau perubahan sifat-sifat tanah dari aspek teknis agronomis dan 
atau aspek ekonomi menggunakan suatu metodologi penelitian yang 
telah ditentukan.  

 
• mengetahui keefektifan pupuk hayati perombak bahan organik dinilai dari 

kecepatan pengomposan dan mutu kompos yang dihasilkan. 
 

2. Pelaksana 
Nama lembaga pelaksana pengujian yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian. 
 

3. Ruang Lingkup 
Pengujian pupuk hayati dilakukan dengan melakukan percobaan 
pemupukan dalam kondisi lapangan atau percobaan pot di rumah kaca 
dengan memperhatikan faktor-faktor tanah, iklim, dan faktor biologis yang 
mempengaruhi tujuan percobaan. 
 

4. Lokasi dan Waktu 
4.1.  Pengujian dapat dilakukan di rumah kaca atau lapangan. Lokasi 

pengujian dipilih sesuai dengan jenis pupuk hayati yang akan diuji agar 
diperoleh respon pemupukan yang nyata. 

4.2.  Waktu pengujian disesuaikan dengan jenis dan umur tanaman yang 
digunakan sebagai tanaman indikator. Tanaman dipilh yang berumur 
lebih dari 3 bulan atau pada tanaman tahunan (umur > 6 bulan). 

 
5. Bahan dan Metode 
 

A.  Pupuk Hayati Penambat N2, Pelarut P, Pemacu Tumbuh 
 

5.1.   Bahan 
5.1.1.  Tanah 

Pengujian dilakukan menggunakan contoh tanah yang 
mempunyai kesuburan biologi rendah dan tidak steril.  Berat 
kering contoh tanah per pot adalah 5 kg. 

 
5.1.2.  Tanaman Uji 

Tanaman padi, palawija (kedelai/ kacang tanah), sayuran 
berumur > 3 bulan, tanaman perkebunan (pembibitan, tanaman 
yang belum menghasilkan (TBM), atau tanaman menghasilkan 
(TM)), atau jenis tanaman lain yang berumur > 3 bulan.  
Pemilihan jenis tanaman uji disesuaikan dengan klaim jenis 
pupuk hayati yang akan diuji. 

 
5.1.3.  Varietas 

Varietas tanaman  yang digunakan adalah varietas yang telah 
resmi dilepas oleh Kementerian Pertanian. 
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5.1.4.  Pemeliharaan 
Pemeliharaan mengacu kepada budidaya standar untuk setiap 
jenis komoditas mencakup pengendalian hama dan penyakit 
yang dapat mengganggu pelaksanaan dan pencapaian hasil 
penelitian. 

 
5.2.   Metode 

5.2.1.  Rancangan Percobaan 
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) berpola tunggal atau faktorial atau rancangan 
lain sesuai kebutuhan dalam pengujian. 

5.2.2   Perlakuan 
Ditetapkan perlakuan yang dapat menjawab tujuan percobaan 
yaitu meningkatkan pertumbuhan dan atau hasil tanaman dan 
atau mengefisienkan pupuk an-organik. Minimal jumlah 
perlakuan adalah enam. 

 
5.2.3.  Ulangan 

Banyaknya ulangan (u) disesuaikan dengan banyaknya 
perlakuan (p), sehingga memenuhi kaidah sebagai berikut: 
(p-1) (u-1) >15, dengan u > 3. 

 
Contoh perlakuan pengujian pupuk hayati: 

 

No. Perlakuan 
Pupuk Hayati 
..g/ha.. atau 

..ml/ha.. 

Urea SP-36 KCl 

……….. kg/ha ……… 

1 Kontrol  0 0 0 0 
2 NPK standar 0 200 100 100 
3 0 NPK + 1 Pupuk Hayati 200 - - - 
4 ¼ NPK + 1 Pupuk Hayati 200 50 25 25 
5 ½ NPK + 1 Pupuk Hayati 200 100 50 50 
6 ¾ NPK + 1 Pupuk Hayati 200 175 75 75 

Keterangan: 
a. Kontrol adalah perlakuan tanpa pupuk  
b. NPK standar adalah dosis anjuran berdasar uji tanah untuk jenis tanaman 

yang diuji.  
c. Perlakuan dosis pemupukan yang diuji minimal 3 taraf dosis agar 

diperoleh sebaran data yang dapat digunakan untuk menentukan dosis 
pupuk optimal. 

 
5.2.4.  Tata Letak Unit Percobaan 

Satuan percobaan diletakkan secara acak (random) sesuai 
dengan rancangan percobaan yang digunakan. 
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5.2.5.  Cara Aplikasi Pupuk 
Aplikasi pupuk dilakukan sesui dengan jenis pupuk yang diuji. 
Pada umumnya diberikan sebelum atau saat tanam dengan 
dosis sesuai perlakuan atau sesuai klaim produsen. 

 
5.2.6.  Pengamatan 

5.2.6.1.  Sifat-sifat Tanah 
Contoh tanah diambil secara acak/sistematis, dengan 
jumlah  sampel tanaman sesuai perlakuan. 
 

5.2.6.2.  Pertumbuhan Tanaman 
Pengukuran pertumbuhan vegetatif tanaman dilakukan 
secara periodik setiap 2 atau 4 minggu sesuai dengan 
umur tanaman dan atau mutu sesuai dengan jenis 
tanaman dan tujuan pengujian. 
 

5.2.6.3.  Pengamatan Panen 
Hasil tanaman diukur dari hasil per pot atau petak 
panen di lapangan (sayuran minimal 2m x 3m) berupa 
biomassa segar dengan satuan kg/m2. 

 
5.2.7.  Pengumpulan Data 

Data tanah dan tanaman yang dikumpulkan sesuai jenis 
tanaman dan tujuan pengujian meliputi: 

• Data analisis kimia tanah awal 
• Data pertumbuhan tanaman (tinggi tanaman, jumlah 

daun, jumlah anakan, diamater batang), 
• Data panen dan komponen produksi: berat biji, tanaman, 

daun 
• Data kualitas produk (buah, daun, minyak, dan lain-lain) 
• Data serapan hara tanaman 
• Data untuk keperluan analisis usaha tani. 

 
5.2.8. Pengolahan Data 

• Data pertumbuhan dan hasil tanaman diolah secara statistik 
dengan ANOVA dilanjutkan dengan pembandingan antar 
perlakuan dengan uji Duncan (DMRT) pada taraf uji 1% dan 
atau 5%  

• Gunakan grafik/kurva atau diagram batang untuk 
pembandingan kadar/serapan/mutu hasil  

• Penilaian keefektifan secara teknis/agronomis dilakukan 
dengan perhitungan Nilai Relativitas Agronomi (RAE) 
dengan rumus:  

 
  Hasil pupuk yang diuji - kontrol 

RAE = ------------------------------------------  x  100% 
  Hasil pupuk standar – kontrol 

 
Nilai RAE perlakuan standar =100 
Nilai RAE > 100%, pupuk yang diuji lebih efektif dibanding 
perlakuan standar 
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• Penilaian keefektifan pupuk secara ekonomis dilakukan 
dengan perhitungan B/C, R/C, IBCR, dengan rumus: 

 
  Penerimaan pupuk uji - kontrol 
IBCR = ------------------------------------------ 

Pengeluaran pupuk uji – kontrol 
 

IBCR atau B/C atau R/C > 1 berarti pupuk yang diuji 
mempunyai nilai ekonomis yang baik. 

 
5.2.9.  Ketentuan Lulus Uji Keefektifan 

Ketentuan lulus uji secara teknis/agronomis: 
• Perlakuan pupuk yang diuji secara statistik sama dengan 

perlakuan standar atau mempunyai RAE >100%, atau 
• Perlakukan pupuk yang diuji lebih baik dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol pada taraf nyata 5% atau 
mempunyai RAE > 100%. 
 

Ketentuan lulus uji secara ekonomis: 
• Penggunaan pupuk hayati dinilai lulus uji keefektifan secara 

ekonomis apabila analisa ekonomi usahataninya 
menguntungkan, yaitu apabila nilai IBCR atau B/C atau R/C 
> 1. 

 
B.  Pupuk Hayati Perombak Bahan Organik 

 
5.1. Bahan  

5.1.1. Bahan organik  
Jenis bahan organik yang digunakan sebagai bahan uji 
adalah jerami atau bahan lain yang mempunyai C/N >40. 
 

5.1.2. Bak kompos  
Terbuat dari bambu atau bata permanen dengan ukuran 
panjang x lebar x tinggi = 1m x 1m x 1m dengan volume 
bahan kompos sekitar 1m3.  

5.2. Metode 
5.2.1. Perlakuan 

Ditetapkan perlakuan yang dapat menjawab tujuan percobaan 
yaitu menguji pupuk hayati perombak bahan organik yang 
efektif. Minimal perlakuan 3. 

5.2.2. Ulangan 
Ulangan diambil dari sub sampling secara kuadran di setiap 
bak pengomposan. 
  

Contoh perlakuan pengujian pupuk hayati perombak bahan organik : 

Perlakuan Dosis 
(kg/liter/ton bahan segar) 

1.  Kontrol* 0 
2.  Inokulan standar ** 1 
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3.  Inokulan yang diuji  1 
Keterangan: 
*    Kontrol adalah perlakuan inokulan pupuk hayati  
** Inokulan standar adalah inokulan yang telah diketahui 

efektivitasnya.  
 

5.2.3.   Pemeliharaan  
Bak-bak kompos diletakkan di lapangan terbuka kemudian 
ditutup terpal atau diruangan yang terlindung dari air hujan.  
Selama proses pengomposan dilakukan pembalikkan setiap 
minggu hingga kompos matang.   

5.2.4. Waktu pengomposan 
Waktu pengomposan sekitar 2-4 minggu. Kompos dinyatakan 
matang apabila telah memenuhi kriteria tertentu. 

5.2.5. Pengamatan 
• Kadar air  bahan kompos diamati secara periodik setiap 

minggu 
• Suhu kompos diamati secara berkala setiap minggu  
• C/N rasio diamati secara berkala setiap minggu 

5.2.6. Indikator kematangan kompos 
• Mempunyai nilai C/N <25 
• Suhu kompos telah menurun sekitar 30-40o 
• Berwarna kehitaman, remah, tidak berbau 

5.2.7.   Pengolahan data  
• Beda antar perlakuan dinyatakan dengan uji t-student pada 

taraf uji 5%.  
• Perubahan suhu, kadar air dan C/N rasio dapat 

digambarkan dengan grafik XY pada pengamatan 0-4 
minggu. 

5.2.8.  Ketentuan Lulus Uji Efektivitas  
Secara teknis/agronomis : 
• Perlakuan pupuk yang diuji secara statistik mempunyai 

parameter uji sama dengan perlakuan standar  
• Perlakukan pupuk yang diuji mempunyai parameter uji 

yang lebih baik dibandingkan dg perlakuan kontrol pada 
taraf nyata 5%.  

 
 

III.  METODE PENGUJIAN EFEKTIVITAS PEMBENAH TANAH 
 

Pengujian efektivitas pembenah tanah dilaksanakan setelah pembenah tanah 
yang diuji memenuhi kriteria teknis minimal pembenah tanah atau telah lolos 
pengujian mutu. Pembenah tanah yang tidak memenuhi syarat uji mutu tidak 
perlu dilakukan pengujian efektivitas. 



   
 

459

Prinsip : 
Pengujian efektivitas pembenah tanah dilakukan di laboratorium atau rumah 
kaca atau lapangan. Prinsip pengujian ini yaitu dengan memberikan perlakuan 
pembenah tanah terhadap volume tanah tertentu dan diinkubasi pada periode 
waktu tertentu. Pengaruh perbaikan salah satu sifat tanah (sifat fisik, kimia atau 
biologi tanah) sebagai akibat perlakuan diamati dengan cara membandingkan 
sifat tanah antara sebelum/ tanpa dengan sesudah/ diberi perlakuan. 
1. Tujuan Pengujian  

Menguji efektivitas pembenah tanah terhadap perbaikan salah satu sifat 
tanah yaitu sifat fisik tanah, kimia tanah, atau biologi tanah (sesuai dengan 
klaim dari produsen). 

2. Pelaksana 
 Nama lembaga pelaksana pengujian yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian. 

3. Ruang Lingkup. 
 Pengujian pembenah tanah dilakukan melalui suatu percobaan inkubasi 

dengan tanah atau tanpa tanaman pada skala atau kondisi laboratorium, 
rumah kaca atau lapangan dengan mengacu pada paramater utama yang 
diuji berdasarkan klaim produsen. 

4. Bahan dan Metode  
4.1. Bahan  

4.1.1. Contoh tanah yang digunakan diambil dari jenis tanah 
yang mempunyai karakteristik berlawanan dengan 
fungsi pembenah tanah yang akan diuji.  Sebagai 
contoh : (a) menguji pembenah tanah kapur yang 
mempunyai fungsi menaikkan pH tanah, maka contoh 
tanah yang diuji dipilih yang mempunyai pH rendah; (b) 
menguji pembenah tanah yang berfungsi memperbaiki 
KTK tanah, maka contoh tanah yang diambil adalah 
tanah dengan KTK rendah; (c) menguji pembenah tanah 
yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan tanah 
memegang air (water holding capacity/WHC) maka 
tanah yang digunakan adalah tanah dengan WHC 
rendah. 

4.1.2. Apabila menggunakan tanaman indikator, maka 
gunakan varietas tanaman yang telah resmi dilepas oleh 
Kementerian Pertanian. Panduan budidaya tanaman 
mengacu pada ketentuan SOP yang berlaku.  

 
4.2. Metode 

4.2.1. Metode Uji 
Uji efektivitas pembenah tanah dilakukan dengan 
metode inkubasi dan atau dikombinasikan dengan 
pencucian tergantung jenis pembenah yang diuji.  
Perlakuan pencucian pada contoh tanah yang 
diinkubasi dengan pembenah tanah dilakukan untuk 
melihat efektivitas pemberian perlakuan terhadap 
kehilangan unsur hara dari dalam tanah, misal untuk 
pengujian zeolit yang di klaim menekan kehilangan 
hara dari dalam tanah.   
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Pengukuran kadar air tanah secara periodik terhadap 
tanah dengan perlakuan yang diuji dilakukan jika klaim 
pembenah tanah adalah untuk meningkatkan WHC. 
Metode inkubasi dengan tanaman dilaksanakan di 
rumah kaca atau lapangan. Pembenah tanah 
diaplikasikan bersama pupuk an-organik kemudian 
diamati apakah terjadi efisiensi penggunaan pupuk 
anorganik yang dinilai berdasarkan tingkat 
produksi/serapan hara. 

4.2.2. Rancangan  Percobaan  
Rancangan yang digunakan disesuaikan dengan 
tempat dan tujuan pengujian, dapat menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL), Acak Kelompok 
(RAK), split plot atau rancangan lain sesuai 
kebutuhan. 

4.2.3. Perlakuan dan Ulangan 
Dosis perlakuan pembenah tanah yang diberikan 
adalah 0, 0.5, 1.0 dan 1.5 kali dosis anjuran dari 
produsen dan diulang minimal  3 kali.  Cara aplikasi 
pembenah tanah sesuai dengan anjuran produsen.   
Contoh  Uji Efektivitas Zeolit  
Zeolit berfungsi meningkatkan KTK tanah dan atau 
penjerap hara pupuk sehingga pupuk tidak mudah 
hilang tercuci.  
Perlakuan: 
1. Petak utama : Zeolit 0,300,600 kg/ha 
2. Anak petak : kontrol, N, P, K  

 
Parameter uji :  
1. Kadar  hara N,P,K dalam air cucian dari perlakuan 

yang diberi zeolit dan tanpa zeolit 
2. Bandingkan kehilangan  hara dari air cucian dengan 

menghitung nilai efisiensi. 
4.2.4. Unit Pengujian 

Contoh tanah yang digunakan untuk menguji pembenah 
sifat kimia dan biologi tanah sekitar 5kg/pot 
(menggunakan pot/paralon), sedangkan untuk 
pembenah sifat fisik tanah sekitar sekitar 15 kg/pot jika 
pengujian dilakukan di Rumah kaca, atau minimal 5 
kg/pot jika pengujian dilakukan di laboratorium . 

 4.2.5. Waktu Pengujian  

Lama inkubasi contoh tanah yang diberi pembenah 
tanah tanpa tanaman minimal 3 bulan atau disesuaikan 
dengan klaim. Jika pengujian dilakukan dengan 
tanaman atau di lapangan maka masa inkubasi 
disesuaikan dengan umur tanaman indikator yang diuji. 
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4.2.6. Pengamatan  
4.2.6.1. Sifat kimia/fisik/biologi tanah  

Perubahan sifat kimia/fisik/biologi tanah 
diamati dengan menganalisis contoh  tanah 
secara berkala sesuai dengan tujuan 
pengujian.  Cara dan frekuensi pengambilan 
contoh tanah disesuaikan dengan fungsi 
pembenah yang diuji.  Untuk pembenah 
kimia dan biologi tanah, contoh tanah 
komposit diambil dari minimal 3 lubang di 
dalam pot secara acak dengan 
menggunakan paralon diamter 1-2 cm. 
Sedangkan untuk pembenah fisik, contoh 
tanah tidak terganggu  (undisturbed soil 
sample) menggunakan ring sample atau 
contoh agregat. 

4.2.6.2.  Parameter Uji 

Parameter sifat kimia/fisik/biologi yang 
dianalisis disesuaikan dengan klaim 
produsen atau bahan aktif produk. 

4.2.6.3. Pertumbuhan dan hasil tanaman (tentatif) 

Pertumbuhan vegetatif dan generatif/hasil 
tanaman dan atau mutu sesuai diukur 
sesuai dengan jenis tanaman dan tujuan 
pengujian.   

4.2.6.4. Pengamatan sifat tanah dan 
pertumbuhan/hasil tanaman 

Pengamatan sifat tanah dilakukan minimal 3 
kali untuk pembenah kimia/biologi dan 
minimal dua kali untuk pembenah fisik tanah 
selama masa inkubasi berlangsung.  
Pengamatan pertumbuhan tanaman 
dilakukan setiap minggu untuk tanaman 
umur 1 bulan, setiap 2 minggu untuk 
tanaman umur < 2 bulan dan setiap  4 
minggu untuk tanaman umur > 3 bulan. 
Pada saat panen ditimbang bobot hasil 
tanaman. 

4.2.7. Pengumpulan data 
Data yang dikumpulkan sesuai jenis pengujian 
pembenah tanah dan metode yang digunakan, meliputi:  
4.2.7.1. Analisis kimia, fisik, atau biologi tanah awal 

dan selama periode inkubasi 
4.2.7.2. Pertumbuhan vegetatif tanaman (tinggi 

tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, 
diamater batang) dan hasil tanaman   
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4.2.7.3. Data untuk analisis usaha tani 
 

4.2.8. Tolok ukur Efektivitas disesuaikan dengan jenis 
pengujian 
4.2.8.1. Sifat kimia/fisik/biologi tanah 
4.2.8.2. Pertumbuhan / hasil / mutu / serapan hara 

tanaman. 
 

4.2.9. Pengolahan Data 
4.2.9.1. Data pertumbuhan dan hasil tanaman diolah 

secara statistik dengan ANOVA dilanjutkan 
dengan pembandingan antar perlakuan 
dengan uji Duncan (DMRT) pada taraf uji 
1% dan 5%. 

4.2.9.2. Gunakan grafik/kurva atau diagram batang 
untuk perubahan sifat kimia/fisik/biologi atau 
kadar/serapan/ mutu hasil. 

4.2.9.3. Penilaian efektivitas pembenah tanah 
secara teknis/ agronomis (bila pengujian 
dengan tanaman) dilakukan dengan 
perhitungan Nilai Relativitas Agronomi 
(RAE) dengan rumus : 

                                Hasil pupuk yang diuji – kontrol 
         RAE = ------------------------------------------------- x 100 % 

                 Hasil pupuk standar – kontrol 
 

• Nilai RAE perlakuan standar =100 
• Nilai RAE > 100%, pupuk yang diuji 

efektif dibanding perlakuan standar 
4.2.9.4. Penilaian efektivitas pupuk secara ekonomis 

(hanya dilakukan untuk percobaan 
lapangan) dilakukan dengan perhitungan 
B/C, R/C, IBCR, dengan rumus : 

                    Penerimaan pupuk uji – kontrol 
IBCR=  ------------------------------------------------ 

                    Pengeluaran pupuk uji – kontrol 

• IBCR atau B/C atau R/C > 1 berarti 
pupuk yang diuji mempunyai nilai 
ekonomis yang baik 

 
4.2.10.Kriteria Efektivitas  

4.2.10.1. Ketentuan lulus uji secara teknis/agronomis 
Perlakuan pembenah tanah yang diuji 
mempunyai sifat kimia/fisik/biologi yang 
secara statistik berbeda nyata pada taraf uji 
5% dibandingkan kontrol.   
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4.2.10.2. Ketentuan lulus uji secara ekonomis  
Penggunaan pembenah tanah lulus uji 
efektivitas secara ekonomis apabila analisa 
ekonomi usahataninya menguntungkan, 
yaitu apabila nilai IBCR atau B/C atau R/C > 
1 
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