
 

 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1  Latar Belakang dan Masalah 

 

Pengolahan tanah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam persiapan lahan 

yang biasa dilakukan oleh petani.  Tujuan kegiatan pengolahan tanah yaitu selain 

untuk mengendalikan gulma juga meningkatkan produksi, namun tanpa disadari 

dalam jangka panjang olah tanah intensif berdampak meningkatkan degradasi 

lahan dan pada akhirnya lahan menjadi tidak produktif (Wardoyo, 2008).  

Menurut Efendi dan Suwardi (2009), penerapan sistem olah tanah intensif (OTI) 

pada lahan dapat mempercepat terjadinya degradasi tanah yang berpengaruh 

terhadap sifat fisik, biologi, dan kimia tanah.  Prinsip pelaksanaan olah tanah 

intensif yaitu menjadikan lahan bersih dan gembur dengan cara membakar atau 

membuang sisa tanaman di lahan dengan tujuan mempermudah penanaman benih, 

namun dapat berdampak negatif yaitu tanah tidak daapat menahan aliran air 

sehingga lapisan atas yang kaya akan bahan organik dan biota tanah juga ikut 

tergerus terbawa aliran air (Utomo, 2012).  

 

Sistem olah tanah minimum(OTM) merupakan salah satu bentuk sistem olah 

tanah konservasi.  Prinsip dari sistem OTM yaitu melakukan pengolahan tanah 

sekedarnya saja, misalnya hanya penggalian sekitar lubang penanaman dan 

frekuensi pengolahan tanah sedikit (Jayasumarta, 2012).  Sistem olah tanah 
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minimum memanfaatkan gulma atau serasah sisa tanaman budidaya sebelumnya 

sebagai mulsa.  Mulsa serasah yang dibiarkan di lahan tidak hanya berperan 

sebagai pelindung butiran agregat tanah dari air hujan melainkan juga sebagai 

penambah ketersediaan unsur hara di tanah (Mu’minah, 2009).  Menurut Ansory 

(2004), pemberian mulsa baik serasah segar maupun serasah kering berdampak 

baik dalam menjaga kelembapan tanah, sehingga dapat meningkatkan keberadaan 

biota tanah. 

 

Kegiatan olah tanah dalam persiapan lahan biasanya diikuti dengan kegiatan 

pengendalian gulma pada lahan.  Pengendalian gulma pada lahan yang cukup luas 

biasanya dilakukan secara kimiawi yaitu menggunakan herbisida kimia sehingga 

gulma lebih cepat diatasi.  Herbisida kimia memiliki bahan aktif yang dapat 

mempermudah dan mempercepat proses kematian gulma.  Bahan aktif yang 

terkandung di dalam herbisida dapat teresidu di tanah, sehingga tidak hanya 

bersifat toksin pada gulma tetapi juga dapat mempengaruhi aktivitas biota tanah.  

Hasil penelitian Emalinda (2003) menunjukkan bahwa peningkatan dosis 

herbisida berbahan aktif glifosat yang diaplikasikan pada media tanah dalam 

polybag yang ditanami tanaman kedelai berpengaruh nyata terhadap penurunan 

populasi dan keragaman biota tanah.   

 

Biota tanah merupakan salah satu indikator kesuburan tanah, karena biota tanah 

berperan dalam proses dekompossi bahan organik.  Salah satu biota tanah yang 

berperan dalam proses dekomposisi bahan organik adalah cacing tanah.  Cacing 

tanah merupakan salah satu jenis makrofauna tanah yang tidak hanya berperan 

sebagai agen dekomposisi tetapi juga berkontribusi dalam siklus unsur hara yang 
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terjadi di dalam tanah (Ansyori, 2004).  Bahan organik yang dimanfaatkan oleh 

cacing tanah sebagai makanan dikeluarkan sebagai kotoran yang kaya akan unsur 

hara yang akan diserap oleh tanaman untuk mendukung pertumbuhan sehingga 

produksi optimal.  Cacing tanah secara tidak langsung juga membantu pengolahan 

tanah secara alami melalui aktivitas geraknya di dalam tanah yang membuat 

lubang-lubang sebagai komposisi utama ruang pori makro tanah, yang dapat 

mendukung perbaikan kondisi tanah. 

 

Provinsi Lampung merupakan sentral produksi tanaman ubi kayu atau singkong.  

Mayoritas petani di Lampung memilih tanaman ubi kayu sebagai tanaman 

budidaya dengan teknik budidaya yang diterapkan adalah OTI dan aplikasi 

herbisida.  Teknik budidaya tersebut dapat mempengaruhi kehidupan biota tanah 

sebagai agen kesuburan tanah.  Munculnya masalah kesuburan tanah yang 

disebabkan oleh teknik budidaya yang kurang tepat tersebut, maka akan 

dilaksanakan penelitian untuk mempelajari dan memperoleh sistem olah tanah 

yang mendukung kesuburan tanah dengan melihat populasi dan biomassa cacing 

tanah sebagai indikator kesuburan tanah, serta menentukan pengaruh dari aplikasi 

herbisida terhadap populasi dan biomassa cacing tanah.  

 

1.2 Tujuan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Menghitung populasi dan biomassa cacing tanah akibat diterapkannya sistem 

olah tanah dan aplikasi herbisida pada lahan pertanaman ubi kayu. 

2. Mempelajari interaksi antara sistem olah tanah dan aplikasi herbisida 

terhadap populasi dan biomassa cacing tanah pada pertanaman ubi kayu. 



 
4 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Pengolahan tanah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan kondisi 

tanah untuk penetrasi akar, infiltrasi air, dan pengendalian hama serta 

menghilangkan sisa-sisa tanaman yang mengganggu pertumbuhan tanaman 

(Prasetyo, 2014).  Pemikiran tersebut menjadi kurang tepat dengan berbagai hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa OTI dapat mengakibatkan penurunan 

kesuburan tanah.  Efendi dan Suwardi (2009) menyatakan bahwa kegiatan olah 

tanah yang dilakukan secara intensif seperti pembajakan tanah beberapa kali 

kemudian digaru dan diratakan dapat menyebabkan berkurangnya bahan organik 

di tanah.  Dalam jangka pendek OTI memang berdampak baik dalam peningkatan 

produksi, namun dalam jangka panjang menunjukkan bahwa pengolahan tanah 

cenderung merusak tanah ( Wiroatmodjo, 1990).  Hasil penelitian Zhang dkk. 

(2012) menyatakan bahwa persiapan lahan dengan tanpa olah tanah (TOT) dan 

OTM lebih baik dalam perbaikan agregat tanah dibandingkan kegiatan OTI. 

 

Adanya berbagai masalah dari penerapan sistem OTI tersebut mengakibatkan 

munculnya konsep OTM.  Pengolahan tanah minimum sebenarnya sudah menjadi 

tradisi pertanian di Indonesia, namun dengan kemajuan teknologi OTM mulai 

digantikan dengan OTI dengan harapan perbaikan tanah yang maksimal.  Olah 

tanah minimum merupakan pengolahan tanah yang dilakukan sekedarnya, yaitu 

diawali dengan pengendalian gulma lahan kemudian pengolahan tanah dengan 

cara membalik tanah dan langsung dilanjutkan kegiatan pertanaman.  Menurut 

Anas dan Bangun (1990) sistem OTM dapat mengurangi efek samping dari 

kegiatan pengolahan tanah seperti perubahan sifat fisik, kimia, maupun biologi 
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tanah serta mengefisiensi energi.  Pengendalian gulma dilakukan dengan 

menggunakan herbisida, kemudian gulma dan sisa tanaman sebelumnya dibiarkan 

di lahan sebagai mulsa.  Mulsa berfungsi sebagai sumber bahan organik yang 

berdampak pada terjaganya kelembapan tanah (Lumbaranja, 2012).  Kelembapan 

tanah yang terjaga akan mimicu aktifitas biota tanah yang merupakan agen 

dekomposisi bahan organik.  

 

Salah satu biota tanah yang berperan aktif dalam proses peningkatan kesuburan 

tanah adalah cacing tanah, karena cacing tanah merupakan agen dekomposisi 

bahan organik.  Cacing tanah sensitif terhadap perubahan lingkungan dan jumlah 

bahan organik yang terkandung di dalam tanah, oleh sebab itu kesuburan tanah 

dapat digambarkan dengan populasi cacing tanah pada lahan tersebut.  Subowo 

(2011) mengungkapkan bahwa cacing tanah tidak hanya berperan dalam 

dekomposisi bahan organik tetapi dapat melakukan olah tanah alami yaitu 

mencampurkan bahan organik dengan tanah mineral hingga lapisan tanah bawah 

serta menghasilkan kasting yang didepositkan pada rizosfir. 

 

Keberadaan cacing tanah sangat penting di areal budidaya, oleh sebab itu teknik 

budidaya yang tepat harus diperhatikan dalam menjaga kelestarian cacing tanah.  

Bentuk teknik budidaya yang juga berpengaruh terhadap biota tanah adalah teknik 

pengendalian gulma secara kimiawi yaitu penggunaan herbisida.  Herbisida 

pratumbuh atau pascatumbuh yang diaplikasikan di lahan sebagian akan diserap 

gulma atau tanaman, sebagian akan hilang menguap, dan sebagian lagi akan 

tertinggal di tanah atau teresidu (Sriyani dan Salam, 2008).  Menurut Emalinda 

(2003), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaplikasian herbisida 
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berpengaruh nyata terhadap populasi biota tanah, semakin tinggi penambahan 

takaran herbisida maka semakin menurun populasi biota tanah.  Bahan aktif yang 

terkandung pada herbisida selain teresidu ditanah juga dapat teresidu pada bahan 

organik yang akan dimakan oleh biota tanah, sehingga dapat bersifat racun bagi 

biota tanah salah satunya yaitu cacing tanah. 

 

Menurut Hakim (1986), aktivitas biologi tanah dapat dicirikan dengan keberadaan 

populasi organisme tanah, biomassa organisme tanah atau bobot tiap unit 

perluasan, dan aktivitas metabolismenya.  Cacing tanah sangat sensitif terhadap 

perubahan lingkungan yang disebabkan oleh persiapan lahan yang kurang tepat.  

Menurut Muzammil (2004), persiapan lahan dengan sistem TOT cenderung 

memiliki dampak positif terhadap aktivitas biota tanah dibandingkan lahan yang 

diolah.  Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sembiring (2014) yang 

menyatakan bahwa populasi dan bomassa cacing tanah lebih tinggi pada lahan 

dengan perlakuanTOT dan OTM dibandingkan dengan lahan dengan perlakuan 

OTI. 

 

1.4 Hipotesis 

 

1. Populasi dan biomassa cacing tanah lebih tinggi pada sistem olah tanah 

minimum dibandingkan pada sistem olah tanah intensif. 

2. Populasi dan biomassa cacing tanah lebih tinggi pada lahan tanpa aplikasi 

herbisida. 

3. Terdapat interaksi antara sistem olah tanah dan aplikasi herbisida terhadap 

populasi dan biomassa cacing tanah.  


