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II. TINJAUAN PUSTAKA

Top of Form

A. Klasifikasi Tanah

Dalam dunia pertanian, tanah mempunyai peranan yang penting, tanah sangat

dibutuhkan tanaman. Dengan bertambah majunya peradaban manusia yang

sejalan dengan perkembangan ilmu pertanian, diperlukan kualitas tanah yang baik

dalam pertumbuhan perkembangannya, dengan tanah sebagai mata pencaharian

pokok dalam bidang pertanian hingga sekarang (Darmawijaya, 1997). Kualitas

tanah yang baik bisa didefinisikan sebagai "kapasitas dari jenis tertentu tanah

yang berfungsi untuk menilai dan mengukur data minimum yang umumnya

ditetapkan dari sifat tanah untuk mengevaluasi kemampuan tanah”. Sebagai

fungsi dasarnya yaitu: menjaga produktivitas tanah, mengatur dan membagi aliran

air dalam tanah, menyaring dan menyangga terhadap polutan pada tanah, serta

menyimpan nutrisi pada tanah (Foth, 1998)

Penetapan klasifikasi tanah di lapangan sangat penting agar lebih memudahkan

pekerjaan secara teknik dan ilmiah. Klasifikasi tanah yang digunakan mengacu

pada sistem Taksonomi Tanah (Soil Survey Staff, 1998), atau terjemahannya
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(Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat,1999).

Klasifikasi tanah di lapangan sedapat mungkin ditetapkan sampai tingkat subgrup,

walaupun masih bersifat sementara, misal berdasarkan sifat fisik dan Ph lapang

untuk menduga kejenuhan basa, antara lain untuk Aquic Dystrudepts atau Lithic

Eutrandepts. Untuk padanannya, digunakan klasifikasi tanah menurut Puslittan

(1999), serta padanannya dengan klasifikasi tanah FAO (1998).

Berdasarkan sistem klasifikasi FAO-UNESCO, Krokos termasuk kedalam Great

Group Acrisol yang berkembang dari unit Podsolik. Tanah Podsolik mempunyai

horison penimbunan liat (horison argilik), dengan kejenuhan basa kurang dari 50

%, dengan pencirinya yang didominasi krikil, pasir dan debu (Hardjowigeno,

2003).

B. Tekstur Tanah

Tekstur adalah perbandingan fraksi pasir, debu, dan liat dalam massa tanah yang

ditentukan dilaboratorium. Definisi dari Tekstur tanah adalah susunan relatif dari

tiga ukuran zarah tanah, yaitu: pasir berukuran 2mm – 50µm, debu berukuran 50 –

2µm, dan liat berukuran < 2µm (Soil Survey Staff, 1998). Terdapat 13 kelas

tekstur tanah, yaitu: pasir, debu, liat, pasir berlembung, lempung berpasir,

lempung, lempung berdebu, lempung berliat, lempung liat berpasir, lempung liat

berdebu, liat berpasir, dan liat berdebu. Berdasarkan atas perbandingan anyaknya

butir-butir kerikil, pasir, debu, maka krokos dikelompokkan kedalam kelas tekstur
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kerikil (Hardjowigeno, 2003).

Tekstur tanah merupakan salah satu sifat tanah yang sangat menentukan

kemampuan tanah untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Tekstur tanah yang

berbeda akan mempengaruhi kemampuan tanah menyimpan dan menghantarkan

air, menyimpan dan menyediakan hara tanaman yang berbeda pula (Soil Survey

Staff, 1998). Tanah bertekstur pasir yaitu tanah dengan kandungan pasir > 70 %,

prositasnya rendah (<40%), sebagian ruang pori berukuran besar sehingga airasi

nya baik, daya hantar air cepat, tetapi kemampuan menyimpan zat hara rendah.

Tanah pasir juga disebut tanah ringan. Tanah disebut bertekstur berliat jika

liatnya > 35 % kemampuan menyimpan air dan hara tanaman tinggi. Air yang ada

diserap dengan energi yang tinggi, sehingga liat sulit dilepaskan terutama bila

kering sehingga kurang tersedia untuk tanaman. Tanah liat disebut juga disebut

tanah berat. Tanah berlempung, merupakan tanah dengan proporsi pasir, debu,

dan liat sedemikian rupa sehingga sifatnya berada diantara tanah berpasir dan

berliat. Jadi aerasi dan tata udara serta udara cukup baik, kemampuan menyimpan

dan menyediakan air untuk tanaman tinggi (Islami dan Utomo, 1995).

Untuk tujuan klasifikasi tanah dengan sistem Taksonomi Tanah, beberapa kelas

tekstur masih perlu dibedakan diantaranya liat dan lempung berpasir atau yang

lebih kasar. Menurut tempatnya, penetapan tekstur dapat dilakukan dengan dua

cara yaitu:

(1) Metode penetapan tekstur di lapangan, dan

(2) Metode penetapan tekstur dilaboratorium.

Penetapan tekstur tanah di lapangan dapat dilakukan dengan cara merasakan atau
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meremas contoh tanah antara ibu jari dan telunjuk. Penetapan tekstur di lapangan

berdasarkan rasa kasar atau licin, gejala piridan atau gulungan dan kelekatan.

Penetapan tekstur di laboratorium dilakukan dengan cara pipet dan metoda

Bouyoucos (cara Hidrometer) (Soil Survey Staff, 1998). Tekstur liat dibedakan

berdasarkan kandungan fraksi liat sebagai berikut:

- Liat (clay), dengan kandungan liat 40-59%

- Liat berat (heavy clay), kandungan liat > 60%.

Tekstur krokos menunjukkan kasar halusnya  dari fraksi tanah halus. Berdasar

atas perbandingan anyaknya butir-butir kerikil, pasir, debu, maka krokos

dikelompokkan kedalam kelas tekstur kerikil. Dalam klasifikasi tanah tingkat

famili kasar halusnya tanah ditunjukkan dalam kelas sebaran besar butir yang

mencakup seluruh tanah. Kelas besar butir merupakan penyederhanaan dari kelas

tekstur tanah tetapi dengan memperhatikan pula banyaknya fragmen batuan atau

fragsi tanah yang lebih besar dari pasir. Krokos bertekstur krikil ukuran butirnya

lebuh kasar maka setiap satuan berat mempunyai luas luas permukaan yang lebih

besar sehingga kemampuan mengikat antara lapisan tanah lebih kecil

dibandingkan dengan tekstur tanah yang lainnya (Hardjowigeno, 2003).

Tekstur tanah krokos yang menunjukan kasar halusnya tanah dibagi menjadi

beberapa kelompok antara lain: kasar (pasir, pasir berlempung), agak kasar

(lempung berpasir, lempung berpasir halus), sedang (lempung berpasir sangat

halus, lempung, lempung berdebu, debu), agak halus (lempung liat, lempung liat

berpasir, lempung liat berdebu), dan halus (liat berpasir, liat berdebu). Selain itu,
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tanah mempunyai perbedaan dalam memegang air, kemampuan ini tergantung

pada teksturnya (Djajadi, 2008). Batu batuan yang terdapat didalam tanah, dapat

menentukan status terhadap air, pertumbuhan tanaman, dan distribusi tanaman di

lahan kosong. Efek pada tanah berbatu dan ukuran partikel tanah

mendistribusikan pada pertumbuhan perakaran tanaman, ukuran sistem perakaran,

kedalaman perakaran, serta hubungan antara air didalam tanah (Buckman dan

Brandy, 1992).

Jika dalam tanah, krokos mempunyai persentase dari 15% sampai lebih dari 60%

dari volume tanah yang ada maka digunakan istilah Modifier sebagaimana yang

tertera dalam USDA yang baru contoh jika terdapat fragmentasi batuan lebih dari

60%, maka sebagai modifier dari kelas tekstur diawali dengan kata “amat sangat”.

Contoh: lempung amat sangat berkerikil, liat berdebu amat sangat berkerakal

(Balai Penelitian Tanah, 2004).

Tanah merupakan satu rantai di antara sistem tubuh alam yang keberadaannya

tidak dengan sendirinya, proses pembentukan dan keberadaannya sangat

dipengaruhi oleh faktor alam yang lain, seperti bahan induk iklim topografi atau

relief, vegetasi atau organisme, manusia dan waktu. Proses hidrologi pada air

tanah dapat mengontrol penyusupan dan limpasan permukaan, dan juga

transportasi polutan, seperti pestisida dari lahan pertanian, baik yang mengalir

diatas permukaan atau yang meresap pada permukaan tanah yang disebut dengan

air perkolasi (Zhou, dkk., 2009).
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Tanah pada masa kini sebagai media tumbuh tanaman didefenisikan sebagai

lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh

berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan penyuplai

kebutuhan air dan udara, secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai

hara atau nutrisi dan unsur-unsur esensial sedangkan secara biologis berfungsi

sebagai habitat biota yang berpatisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan

zat-zat adiktif bagi tanaman (Hanafiah, 2008).

Tekstur tanah, batu batuan yang terdapat didalam tanah, dapat menentukan status

terhadap air, pertumbuhan tanaman, dan distribusi tanaman di lahan kosong. Efek

pada tanah berbatu dan ukuran partikel tanah mendistribusikan pada pertumbuhan

perakaran tanaman, ukuran sistem perakaran, kedalaman perakaran, serta

hubungan antara air didalam tanah (Martre, dkk., 2002).

Tanah yang didominasi pasir akan banyak mempunyai pori-pori makro, tanah

yang didominasi debu akan mempunyai pori-pori meso (sedang), sedangkan

didominasi liat akan banyak mempunyai pori-pori mikro. Hal ini berbanding

terbalik dengan luas permukaan yang terbentuk, luas permukaan mencerminkan

luas situs yang dapat bersentuhan dengan air, energi atau bahan lain, sehingga

makin dominan fraksi pasir akan makin kecil daya tahannya untuk menahan tanah

(Hakim, 1986).

Semakin poros tanah akan makin mudah akar untuk berpenetrasi, serta makin
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mudah air dan udara untuk bersirkulasi tetapi makin mudah pula air untuk hilang

dari tanah dan sebaliknya, makin tidak poros tanah akan makin sulit akar untuk

berpenetrasi serta makin sulit air dan udara untuk bersirkulasi. Oleh karena itu,

maka tanah yang baik dicerminkan oleh komposisi ideal dari kedua kondisi ini,

sehingga tanah bertekstur debu dan lempung akan mempunyai ketersediaan yang

optimum bagi tanaman, namun dari segi nutrisi tanah lempung lebih baik

ketimbang tanah bertekstur debu (Nyakpa, 1989).

Fraksi pasir umumnya didominasi oleh mineral kuarsa yang sangat tahan terhadap

pelapukan, sedangkan fraksi debu biasanya berasal dari mineral feldspar dan mika

yang cepat lapuk, pada saat pelapukannya akan membebaskan sejumlah hara,

shingga tanah bertekstur debu umumnya lebih subur ketimbang tanah bertekstur

pasir (Hardjowigeno, 2003).

C. Krokos Tanah

Krokos tanah merupakan pecahan batuan yang tidak terikat berukuran diameter

2mm atau lebih besar yang tersementasi kuat atau lebih tahan pecah. Krokos

termasuk semua ukuran yang mempunyai dimensi horizontal lebih kecil dari

ukuran pedon. Krokos berpengaruh terhadap penyimpanan kelembapan tanah,

infiltrasi, erosi, dan penggunaan lahan. Krokos bersifat menjaga partikel-partikel

kecil terhadap erosi angin atau air, dan akan mengurangi volume tanah yang dapat

ditembus oleh akar, dan penyediaan terhadap unsur hara. Krokos tidak dapat
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hancur setelah dikocok selama semalam dengan larutan natrium

heksameta-phospat lemah (Hardjowigeno, 2003).

Krokos merupakan hasil pelapukan batuan tanah yang di pengaruhi oleh adhesi

dan kohesi. Krokos berwarna hitam mengandung banyak mangan (Mn)

sedangkan berwarna merah mengandung besi (Fe). Krokos merupakan hasil

reaksi oksidasi dan reduksi dalam tanah. Krokos menunjukkan bahwa udara

masih dapat kedalam tanah setempat sehingga terjadi oksidasi ditempat tersebut

dan terbentuk senyawa-senyawa Fe3+yang berwarna merah. Bila air tidak pernah

menggenang tata udara dalam tanah selalu baik, maka seluruh profil tanah dalam

keaadaan oksidasi (Fe3+) oleh karena itu umumnya berwarna merah atau coklat

(Foth, 1998).

Menurut (Wibawa, dkk., 2000) Krokos berpengaruh terhadap penyimpanan

kelembapan tanah, infiltrasi, erosi, dan penggunaan lahan. Krokos bersifat

menjaga partikel-partikel kecil terhadap erosi angin atau air, dan akan mengurangi

volume tanah yang dapat ditembus oleh akar, dan penyediaan terhadap unsur hara.

Lahan yang mempuyai lapisan krokos pada kedalaman kurang dari 50cm,

sebaiknya tidak ditanami tanaman pangan karena akan menemui banyak masalah

dalam pertumbuhan tanaman. Tanaman pangan akan mengalami keracunan

alumunium sehingga perkembangan akar sangat terbatas dan pertumbuhan

tanaman akan kerdil.

Krokos termasuk dalam mineral fraksi kerikil tanah. Fragmentasi batu-batuan

didefinisikan sebagai partikel yang berdiameter kurang lebih atau sama dari 2mm.
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Fragmentasi batu-batuan yang tertanam ditanah mempunyai pengaruh terhadap

sifat fisik tanah seperti kepadatan tanah, kapasitas porositas air, dan juga

berpengaruh kepada proses hydrologikal tanah seperti infiltrasi, evaporasi dan

runoff. Evaporasi pada tanah juga bisa terjadi oleh fragmentasi batu batuan.

Kandungan yang terdapat pada fragmentasi batu-batuan berfungsi untuk

mengurangi evaporasi pada tanah, setelah membandingkan produksi pada

tanaman pada tanah yang tidak mempunyai fragmentasi batu batuan (Foth, 1998).

Tanah yang mengandung batuan fragmentasi atau krokos juga mempunyai

kepadatan tanah yang tinggi sehingga kapasitas penyimpanan air didalam tanah

pun menjadi semakin besar yang berpengaruh pada tingkat evaporasi atau

penguapan pada permukaan tanah menjadi kecil dibandingkan dengan tanah yang

mengandung batuan fragmentasi atau krokos (Kosmas dkk., 1993). Kandungan

yang terdapat pada fragmentasi batu-batuan berfungsi untuk mengurangi

evaporasi pada tanah, setelah membandingkan produksi pada tanaman pada tanah

yang tidak mempunyai fragmentasi batu batuan (Wilcox dan Wood, 1988).

Dari penelitian yang telah dilakukan di negara Belgia, Nilai Persentase krokos di

suatu lahan mencapai 50% dengan persentase terendahnya sebesar 30%,

menunjukkan bahwa tanah yang berasal dari batu pasir dan golongannya yang

mengandung fragmen batuan atau krokos, mempunyai tingkat kesuburan yang

rendah, namun lebih baik dalam mengatasi tingkat kekeringan pada permukaan

tanah daripada tanah yang tidak mengandung batuan fragmentasi atau krokos

(Poesen ,dkk., 1995). Pada tanah di wilayah Washington (Arkansas), Nilai bulk
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density lebih dari 2,8g cm-3, Nilai-nilai kerapatan isi yang sangat besar ini terjadi

karena hasil dari total volume yang terangkat terbagi dari massa krokos dan massa

tanah yang digali (Brye, dkk., 2004).

Permukaan dari tanah yang mengandung batu-batuan fragmentasi atau krokos bisa

memperlambat runoff, meningkatkan rata rata infiltrasi secara stabil, dan

mengurangi kerusakan akibat runoff, selain itu, fragmentasi batu-batuan juga

dapat meningkatkan air perkolasi dan mengurangi erosi dengan cara menahan

erodibilitas dan runoff. Selain itu ada korelasi positif diantara fragmentasi batu-

batuan dan kandungan fragmentasi batu-batuan, berpengaruh terhadap mereduksi

kerusakan pada permukaan tanah secara langsung (Hardjowigeno, 2003).

Infiltrasi juga berhubungan dengan posisi dan bentuk dari fragmentasi batu-batuan

di dalam tanah. Jika fragmentasi batu-batuan distribusikan secara acak pada

permukaan tanah, akan dapat mencegah kerusakan pada permukaan tanah dan

meningkatkan infiltrasi pada tanah. Evaporasi pada tanah juga bisa terjadi oleh

fragmentasi batu batuan. Efek fragmentasi batu-batuan terhadap infiltrasi pada

tanah, menunjukkan bahwa hubungan antara fragmentasi batu-batuan dan

infiltrasi sangat sangat kompleks, dan fragmentasi batu-batuan bisa jadi betambah

atau mengurangi jumlah dari infiltrasi tersebut (Foth, 1998).


