
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Sistem Olah tanah 

 

Olah tanah merupakan kegiatan atau perlakuan yang diberikan pada lahan dengan 

tujuan menciptakan suatu kondisi yang mendukung pertumbuhan tanaman yang 

ditanam pada lahan tersebut.  Perlakuan pengolahan tanah diperlukan dalam 

beberapa kondisi yaitu, kepadatan tanah yang tinggi, aerasi tanah, kekuatan 

resisten tanah dan dalamnya perakaran tanaman tidak mendukung penyediaan air 

dan perkembangan akar (Albayudi, 2005 dalam Azwir, 2012).  Kegiatan 

pengolahan tanah diharapkan dapat mendukung pertumbuhan tanaman sehingga 

produktivitas tanah optimal.  Foth (1984) menyatakan bahwa dalam jangka 

panjang akan terlihat dampak negatif dari pengolahan tanah yaitu pemadatan 

tanah dan perubahan struktur tanah yang berdampak kurang baik pada sifat fisik, 

kimia, dan biologi tanah.   

 

2.1.1 Sistem Olah Tanah Intensif 

 

Menurut Fuady (2010), kegiatan olah tanah ditujukan untuk membuat struktur 

tanah menjadi gembur, sehingga aerasi tanah menjadi baik dan mendukung 

aktivitas aktivitas mikroorganisme.  Kartasapoetra (1989) menyatakan bahwa olah 

tanah memang perlu dilakukan dalam budidaya tanaman, namun dalam kegiatan 
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pengolahan tanah harus memperhatikan syarat-syarat dan keadaan tanah sehingga 

tidak menurunkan produktivitas tanah tersebut.  Menurut Utomo (2012), pada 

prinsipnya pelaksanaan olah tanah intensif yaitu menjadikan lahan bersih dan 

gembur yang dilakukan dengan cara membakar atau membuang sisa tanaman di 

lahan, kemudian lahan dibajak beberapa kali dengan menggunakan bajak 

tradisional seperti cangkul maupun bajak singkal.  Penggunaan alat pengolahan 

tersebut membutuhkan banyak tenaga, baik manusia, hewan ternak maupun mesin 

yang memberikan tekanan pada tanah sehingga dapat menyebabkan pemadatan 

tanah (Foth, 1984).  

 

Pengolahan tanah secara maksimal dalam jangka pendek memang terlihat 

memperbaiki kondisi tanah, namun dalam jangka panjang dampak OTI akan 

terlihat dengan penurunan produktivitas tanah.  Pengolahan tanah yang terlalu 

sering dapat menyebabkan terganggunya aktifitas fauna tanah, kehilangan air 

akibat penguapan, dan mempercepat kehilangan bahan organik tanah (Hakim, 

1986).  Terdapat perubahan sifat fisik tanah seperti adanya  perubahan struktur 

dan komposisi bahan organik tanah yang menyebabkan daya serap air melemah 

sehingga tanah mudah tererosi (Arsyad, 2001).  Dengan tererosinya lapisan 

permukaan tanah, maka akan menyebabkan berkurangnya bahan organik sehingga 

berpengaruh terhadap aktivitas biota tanah sebagai agen kesuburan. 

 

2.1.2 Sistem Olah Tanah Minimum  

 

Olah tanah minimum merupakan salah satu bentuk olah tanah konservasi yang 

pada prinsipnya yaitu melakukan olah tanah sebelum pertanaman yang 

dikombinasikan dengan penambahan bahan organik dari serasah sisa tanaman 
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sebelumnya.  Dalam pelaksanaanya kegiatan OTM lebih sederhana, karena selama 

masa pertanaman apabila kondisi tanah dalam keadaan baik maka pengolahan 

lebih lanjut tidak perlu dilakukan (Foth, 1984).  Olah tanah minimum dikatakan 

sebagai sistem olah tanah yang tetap mempertahankan keberadaan tanaman 

penutup permukaan tanah dengan tujuan sebagai sumber bahan organik 

pendukung kesuburan tanah (Fahmuddin dan Widianto, 2004). Hasil penelitian 

Adrinal, (2012) menunjukkan bahwa perlakuan OTM yang dikombinasikan 

dengan pemulsaan menggunakan serasah sisa tanaman menciptakan kondisi yang 

optimum bagi pertumbahan tanaman. 

 

Keberadaan tanaman penutup yang berasal dari serasah gulma atau sisa tanaman 

sebelumnya sangat bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas tanah.  Menurut 

Efendi dan Suwardi (2009), sisa tanaman atau gulma yang dibiarkan di areal 

budidaya akan terdekomposisi menjadi pupuk organik yang mendukung 

pertumbuhan tanaman dan kehidupan biota tanah.  Gulma atau sisa tanaman yang 

dibiarkan di lahan dapat berperan dalam mempertahankan kelembapan tanah 

(Adrinal, Saidi A., dan Gusmini, 2012).  Selain itu juga dapat berfungsi sebagai 

mulsa yang dapat melindungi tanah dari energi kinetik hujan, sehingga mencegah 

atau mengurangi pecahnya agregat (Foth, 1984). 

 

2.2 Pengendalian Gulma  

 

Dalam teknik budidaya, pengendalian gulma merupakan tindakan yang penting 

untuk dilakukan.  Pengendalian gulma yang sering dilakukan oleh petani yaitu 

secara kimiawi (aplikasi herbisida) karena dianggap lebih efisien.  Menurut 

Adnan, (2012), pengendalian gulma secara kimiawi yaitu dengan aplikasi 
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herbisida kimia dapat menyebabkan terjadinya perubahan unsur hara yang tersedia 

pada tanah.  Bahan aktif yang terkandung dalam herbisida kimia dapat teresidu 

didalam tanah dan berpengaruh terhadap aktivitas biologi tanah.  Menurut hasil 

penelitian Emalinda (2003) terdapat kecenderungan penurunan populasi biota 

tanah dengan penambahan takaran herbisida di lahan.   

 

Salah satu herbisida yang banyak digunakan peta adalah herbisida berbahan aktif 

isopropilamina glifosat.  Glifosat merupakan herbisida yang mempunyai spektrum 

pengendali yang luas dan bersifat tidak selektif.  Glifosat digunakan untuk 

mengendalikan gulma tahunan, berdaun lebar dan digunakan pada peringkat pra-

tumbuh.  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 (Sriyani dan Salam, 2008).  Persistensi 

herbisida  glifosat  dalam  tanah  yakni  174  hari  tergantung  tipe  tanah  dan  

keadaan  iklim  daerah setempat.  Menurut Ngawit dan Budiarto (2011), herbisida 

berbahan aktif glifosat merupakan herbisida yang dapat teresidu di tanah dan 

memiliki dampak negatif bagi kelangsungan hidup organisme tanah.   

 

2.3 Cacing Tanah 

 

Cacing tanah termasuk dalam invertebrata, kelas Oligochaeta yang jumlahnya 

mencapai 6.000 spesies di alam dengan peranannya yaitu sebagai pelapuk dan 

penghancur bahan-bahan organik (Sutedjo dan Kartasapoetra, 2010).  Ciri yang 

paling menonjol dari cacing tanah yaitu tubuh bersegmen yang tidak hanya pada 

bagian luar tetapi juga pada struktur bagian dalam tubuh (Yulipriyanto, 2010).  

Berbeda dengan binatang yang lainnya, cacing tanah tidak mempunyai sistem 
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respirasi melainkan bernapas dengan kulitnya, oleh sebab itu kulit cacing tanah 

harus selalu dalam keadaan lembab.   

 

Menurut Subowo (2011), cacing tanah dianggap memiliki manfaat yang sangat 

besar di dalam tanah yaitu, merangsang aktivitas mikroorganisme pada 

kotorannya.  Cacing tanah dijadikan indikator kesuburan tanah karena peranannya 

yaitu sebagai dekomposer bahan organik..  Menurut Anwar (2008), cacing tanah 

memakan daun atau serasah tanaman yang melalui metabolismenya menghasilkan 

kotoran yang tercampur dengan bahan organik atau yang disebut vermikompos.  

Menurut Zulfadli (2012), cacing tanah memiliki kemampuan mengurai bahan 

organik 3-5 kali lebih cepat daripada proses penguraian secara alami, oleh sebab 

itu kandungan hara kotoran cacing tanah jauh lebih tinggi dibandingkan tanah 

biasa dari lapisan 0 cm – 40 cm karena mengandung bahan organik tinggi (Hakim, 

1986). 

 

Cacing tanah berada pada lapisan-lapisan tanah teratas yang kaya akan bahan 

organik sampai lapisan-lapisan yang hanya mengandung sedikit bahan organik 

(Yulipriyanto, 2010).  Secara tidak langsung cacing tanah juga berperan sebagai 

pengolah tanah alami, yaitu melalui aktivitasnya geraknya dalam tanah dan 

mencampurkan bahan organik kasar dan halus antar lapisan tanah sehingga 

menyebabkan tanah gembur dan penyebaran bahan organik merata (Hakim, 

1986).  Menurut Adianto, (2003)  inokulasi cacing tanah berpengaruh terhadap 

perbaikan sifat fisik dan kimia tanah yang ditandai dengan meningkatnya 

permeabilitas, porositas serta kandungan unsur hara tanah sehingga mendukung 

pertumbuhan tanaman. 
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Keberadaan cacing tanah pada suatu areal sangat dipengaruhi oleh lingkungan.  

Cacing tanah akan lebih banyak ditemukan pada lapisan tanah yang kaya akan 

bahan organik dibandingkan lapisan tanah bawah yang miskin bahan organik 

(Yulipriyanto, 2010).  Bahan organik seperti serasah daun, ranting, kotoran 

hewan, dan lain sebagainya merupakan makanan bagi cacing tanah, namun tidak 

semua serasah daun disukai oleh cacing tanah contohnya daun serai, jeruk yang 

mengandung tanin dan minyak.  Cacing tanah menyukai bahan organik dengan 

C/N rasio rendah.  Cacing tanah lebih menyukai bahan makanan yang mudah 

membusuk, artinya bahan organik yang mudah dicerna oleh cacing tanah 

(Catalan, 1981).  Keberlangsungan hidup cacing tanah sangat dipengaruhi oleh 

jenis makanannya.  Jenis bahan organik yang dimakan oleh cacing tanah akan 

berpengaruh terhadap kerja hormon yang berperan dalam produksi dan 

pertumbuhan kokon serta daya tetas kokon cacing tanah.  Hasil penelitian Nofyan 

(2009) menyatakan bahwa bahan organik yang teresidu bahan kimia dari aplikasi 

pestisida mengakibatkan penurunan produksi, jumlah, dan viabilitas kokon. 

 

Siklus hidup cacing tanah yaitu diawali dengan kopulasi antara cacing dewasa 

yang kemudian setelah 7-10 hari akan menghasilkan kokon yang berbentuk 

lonjong dan berukuran sekitar 1/3 besar kepala korek api, setelah berumur 3 

minggu setiap kokon akan menghasilkan 2-20 ekor cacing muda (Yulipriyanto, 

2010). 

 

Berdasarkan habitat dan kebiasaan hidupnya, cacing tanah dikelompokkan 

menjadi lima jenis yaitu : 
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1. Epigaesis, yaitu jenis cacing tanah yang aktif dipermukaan tanah, yaitu pada 

kedalaman hingga 8 cm.  cacing ini memiliki warana tubuh yanag gelap 

sehingga penyamaran efektif.  Cacing ini tidak aktif membuat lubang pada 

tanah.  jenis cacing ini memakan serasah dipermukaan, tidak memakan tanah, 

dan kotoran tidak nampak.  

2. Endogaesis, merupakan jenis cacing tanah yang hidup didalam tanah yang 

tidak terlalu dalam.  Cacing tanah jenis ini aktif membuat lubang dalam tanah, 

merupakan cacing pemakan tanah dan bahan organik, serta tubuhnya tak 

berwarna.  

3. Aneciqueik merupakan jenis cacing tanah yang memiliki ukuran tubuh besar.  

Cacing ini aktif membuat lubang terbuka yang sifatnya permanen ke 

permukaan tanah yang terdapat pada kedalaman 1-2,5 m.  Jenis cacing  

pemakan serasah di permukaan tanah dan membawa ke dalam tanah. 

4. Coprophagic merupakan jenis cacing yang sering ditemui pada pupuk 

kandang.  Warna tubuh cacing ini gelap, sehingga tidak terlalu nampak. 

5. Arboricolous merupakan jenis cacing tanah yang hidup didalam suspense 

tanah pada hutan tropic basah.  Warna tubuh cacing ini tidak terlalu gelap 

sehingga mudah ditemui. 

 (Edwards, 1998; Paoletti, 1999; Batubara, 2005)  

 

Cacing tanah tidak menyukai daerah yang terlalu lembab, dan tidak juga daerah 

yang terlalu kering.  Menurut Rukmana (1999), kelembapan tanah optimum yang 

mendukung kehidupan cacing tanah yaitu berkisar antara 15-50%.  Cacing tanah 

dapat hidup dengan baik pada daerah dengan curah hujan antara 2.000-4.000 

mm/tahun.  Pada curah hujan <2.000 mm/tahun terlalu kering untuk mendukung 
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untuk peningkatan populasi cacing tanah, sedangkan pada currah hujan > 4.000 

mm/tahun terlalu basah untuk mendukung kehidupan cacing di tanah 

(Yulipriyanto, 2010).  

 

2.4 Ubi Kayu 

 

2.4.1 Prospek Ubi Kayu 

 

Ubi kayu (Manihot utilissima) merupakan salah satu tanaman pangan yang saat ini 

sudah menjadi komoditas agroindustri seperti produk tepung tapioka, industri 

fermentasi, produk industri makanan dan lain sebagainya.  Semakin meningkatnya 

kebutuhan ubi kayu untuk bahan baku olahan industri, maka tidak heran bila 

sebagian besar petani Indonesia khususnya di Provinsi Lampung memilih 

membudidayakan tanaman ubi kayu untuk meningkatkan pendapatan.  

Berkembangnya industri - industri baru yang memanfaatkan ubi kayu sebagai 

bahan dasar olahan, maka permintaan akan ubi kayu semakin meningkat.   

 

Peningkatan kebutuhan akan ubi kayu ternyata tidak dibarengi dengan 

keberhasilan penyediaan tanaman tersebut.  Di Provinsi Lampung, dalam periode 

2011-2013 produksi ubi kayu terus mengalami penurunan yaitu rata-rata sebesar 

4,73 % per tahun. Pada tahun 2012 produksi mencapai 9,19 juta ton, sedangkan 

pada tahun 2013 produksi turun menjadi 8,33 juta ton. Untuk rata-rata luas panen 

ubi kayu selama tahun 2011-2013 adalah sekitar 336,98 ribu hektar dengan 

penurunan rata-rata sebesar 6,91 persen per tahun (Anonim, 2014).  Oleh sebab 

itu, untuk memenuhi kebutuhan produksi ubi kayu nasional tersebut diperlukan 

program peningkatan produksi dan perbaikan kualitas ubi kayu.  
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2.4.2 Syarat Tumbuh  

 

a. Keadaan iklim 

 

Ubi kayu merupakan salah satu tanaman pangan yang dapat beradaptasi luas pada 

daerah beriklim panas.  Di Indonesia ubi kayu banyak ditemui didaerah dataran 

rendah sampai dataran tinggi yaitu antara 10 m - 1.500 m dpl.  Kondisi iklim yang 

ideal yaitu daerah yang bersuhu minimum 10
0
C, curah hujan antara 700 mm -

1.500 mm/tahun, dan kelembapan udara 60%-65% dengan penyinaran matahari 

sekitar 10 jam/hari.  Pada daerah yang beriklim kering akan menyebabkan 

produksi ubi kayu kurang baik, sedangkan pada iklim basah tanaman ubi kayu 

akan cenderung selalu kearah vegetatif (Rukmana, 1997). 

 

b. Keadaan tanah 

 

Tanaman ubi kayu merupakan tanaman pangan yang memiliki toleransi yang 

cukup baik pada semua jenis tanah pertanian, namun jenis tanah yang paling ideal 

adalah jenis tanah aluvial, podsolik merah-kuning, latosol, mediteran, grumosol, 

dan andosol (Rukmana, 1997).  Keadaan tanah yang baik untuk membudidayakan 

ubi kayu yaitu tanah yang memiliki struktur remah atau gembur, sirkulasi O2 dan 

CO2 di dalam tanah berjalan dengan baik sehingga mendukung aktivitas jasad 

renik dan akar dapat bekerja secara optimal dalam penyerapan hara. 

 

 

  


