
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Padi merupakan bahan pangan terpenting di Indonesia mengingat makanan pokok

penduduk Indonesia sebagian besar adalah beras.  Sementara itu, areal pertanian

di lahan sawah terus berkurang seiring perkembangan dan pembangunan di

bidang industri sehingga diperlukan pembukaan lahan baru, termasuk lahan

kering.

Menurut Prasetyo (2007) lahan kering Indonesia didominasi oleh jenis tanah

Podsolik Merah Kuning (PMK) dengan kondisi topografi bergelombang, mudah

tererosi, miskin unsur hara, tingkat kemasaman yang tinggi, dan bahan organik

tanah yang mudah sekali turun kadarnya jika lahan tersebut terus diusahakan.

Akibatnya, tingkat kesuburan tanah cenderung menurun dari waktu ke waktu.

Selama ini, sistem olah tanah intensif (OTI) lebih banyak diterapkan dalam

penyiapan lahan yang dapat mendukung tercapainya produksi tinggi.  Belakangan

ini diketahui bahwa cara penyiapan lahan yang dikenal juga dengan istilah olah

tanah secara konvensional atau olah tanah sempurna (OTS) jika ditinjau dari

aspek ekonomi maupun aspek kelestarian lingkungan (konservasi) banyak

menimbulkan kerugian (Prasetyo, 2007).
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Penyebab utama degradasi tanah di Indonesia adalah erosi oleh air, pencucian

hara, dan pemadatan tanah oleh alat-alat berat yang sebagian besar disebabkan

oleh pengolahan tanah intensif (Utomo, 2012). Oleh karena itu, diperlukan

pengolahan tanah yang dapat meningkatkan produktivitas tanah, mengurangi

degradasi tanah, sekaligus dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan waktu

persiapan lahan (Utomo, 2012).

Menurut Utomo (2012), teknologi olah tanah konservasi merupakan suatu tata

cara persiapan lahan yang bertujuan untuk mempertahankan kualitas tanah agar

pertumbuhan dan produksi tanaman optimum dengan tetap memperhatikan kaidah

konservasi tanah dan air.  Olah tanah konservasi meliputi tanpa olah tanah (TOT)

dan olah tanah minimum (OTM).  Kedua sistem olah tanah tersebut pada

prinsipnya hanya mengubah cara persiapan lahan sebelum budidaya tanaman

dilakukan (Prasetyo, 2007).

Pada dasarnya, setiap tindakan pengolahan tanah akan mempengaruhi kesuburan

tanah sehingga akan berpengaruh terhadap biota tanah, baik dari jenis flora

maupun fauna tanah.  Salah satu biota tanah yang sangat penting adalah fauna

tanah. Sugiyarto dkk. (2001) mengatakan bahwa beberapa jenis fauna tanah dapat

digunakan sebagai petunjuk atau indikator terhadap kesuburan tanah.  Fauna tanah

terbagi menjadi mikrofauna, mesofauna, dan, makrofauna. Mesofauna merupakan

kelompok fauna tanah terbesar yang menetap di atas permukaan maupun di dalam

tanah dibandingkan dengan fauna tanah lainnya.  Mesofauna yang paling penting

keberadaannya yaitu Collembola dan Acarina. Mesofauna merupakan salah satu

organisme tanah yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber makanannya.
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Selain sebagai konsumen, mesofauna juga berperan sebagai pengurai dalam

proses pelapukan dan pemecahan bahan-bahan organik tanah. Mesofauna

mempunyai kebiasaan makan dengan mencabik-cabik sisa-sisa tanaman sampai

halus sehingga mempercepat proses pelapukan serasah.

Selain sistem pengolahan tanah, pemberian unsur hara nitrogen (N) penting

terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah yang nantinya akan

berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman.  Kebutuhan N

untuk pertumbuhan tanaman tidak tersedia begitu saja dan N-organik yang berada

dalam tanah tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan tanaman. Kegiatan

pemupukan juga berpengaruh terhadap keberadaan biota tanah khususnya

mesofauna karena pemupukan N jangka panjang menyebabkan peningkatan

biomassa serasah pada lahan OTK dan penurunan rasio C/N bahan organik

(Utomo, 2012). Mesofauna sangat sensitif terhadap perubahan vegetasi dan

lingkungan. Jumlah dan keanekaragaman mesofauna berbanding lurus dengan

lingkungan yang mendukung bagi mesofauna untuk tumbuh dan berkembangbiak.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah  pada penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah dan keanekaragaman mesofauna pada serasah tanpa olah tanah

(TOT) lebih tinggi daripada olah tanah minimum (OTM) dan olah tanah

intensif (OTI)?

2. Apakah jumlah dan keanekaragaman mesofauna serasah pada lahan yang

diberi pupuk N lebih tinggi daripada lahan yang tidak diberi pupuk N?

3. Apakah terdapat interaksi antara sistem olah tanah dengan aplikasi pemupukan

N terhadap jumlah dan keanekaragaman mesofauna pada serasah?
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1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mempelajari pengaruh sistem olah tanah terhadap populasi dan

keanekaragaman mesofauna pada serasah tanaman padi gogo (Oryza sativa L.).

2. Mempelajari pengaruh pemberian pupuk nitrogen (N) jangka panjang terhadap

populasi dan keanekaragaman mesofauna pada serasah.

3. Menentukan kombinasi sistem pengolahan tanah dengan atau tanpa pemberian

pupuk nitrogen (N) yang mampu memberikan nilai keanekaragaman dan

kepadatan populasi tertinggi mesofauna serasah.

1.3 Kerangka Pemikiran

Pengolahan tanah adalah setiap kegiatan manipulasi mekanik tanah yang

diperlukan untuk menciptakan kondisi tanah yang baik bagi pertumbuhan

tanaman.  Tujuan pengolahan tanah diantaranya adalah untuk menyediakan

tempat tumbuh yang baik bagi tanaman dan untuk memberantas gulma (Prasetyo,

2007). Sistem pengolahan tanah terdiri dari olah tanah konservasi (OTK) dan

olah tanah intensif (OTI).  Olah tanah konservasi (OTK) terdiri dari tanpa olah

tanah (TOT) dan olah tanah minimum (OTM).

Menurut Utomo (2012), tanpa olah tanah (TOT) merupakan sistem pengelolaan

tanah yang dilakukan dengan tidak mengganggu tanah sama sekali kecuali alur

kecil atau lubang tugalan sebagai tempat peletakan benih, gulma dikendalikan

menggunakan herbisida ramah lingkungan, serta sisa tanaman sebelumnya

digunakan sebagai mulsa.  Olah tanah minimum (OTM) merupakan sistem
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pengelolaan tanah seperlunya (ringan) saja atau di sekitar lubang tanam.  Apabila

gulma tidak begitu banyak, pengendalian dilakukan secara manual menggunakan

kored, jika keadaan gulma banyak, pengendaliannya dapat dilakukan

menggunakan herbisida ramah lingkungan yaitu herbisida yang mudah

terdekomposisi dan tidak menimbulkan kerusakan tanah dan sumberdaya

lingkungan lainnya. Kemudian sisa tanaman sebelumnya dijadikan sebagai mulsa

atau penutup tanah.  Olah tanah intensif (OTI) yaitu cara persiapan lahan dengan

tanah diolah minimal dua kali, permukaan tanah bersih dari rerumputan dan

mulsa. Lapisan olah tanah diusahakan cukup gembur agar perakaran tanaman

dapat berkembang dengan baik.

Penggunaan sistem olah tanah konservasi dapat memperbaiki sifat-sifat tanah.

Hal ini disebabkan semakin membaiknya kondisi iklim mikro akibat penggunaan

mulsa. Keberadaan bahan organik berupa serasah merupakan substrat ataupun

sumber makanan dan energi bagi mesofauna.  Hasil penelitian Valentina (2013)

menjelaskan bahwa populasi dan keanekaragaman mesofauna pada serasah lebih

tinggi dibandingkan dengan tanah pada seluruh sampel di Taman Nasional Bukit

Barisan selatan (TNBBS). Keberadaan mesofauna juga dipengaruhi oleh faktor

lingkungannya, seperti tekstur tanah, kelembaban, suhu, kadar air, dan pH tanah

(Sugiyarto dkk., 2001).

Penggunaan mulsa pada sistem olah tanah konservasi (OTK) mampu mengurangi

pengaruh langsung sinar matahari dan angin, sehingga kehilangan air melalui

evaporasi menurun dan kelembaban tanah meningkat. Hal tersebut sesuai dengan

hasil penelitian pada kebun percobaan jangka panjang Utomo (2012), Olah tanah
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konservasi (OTK) dapat menyediakan ketersediaan air tanah sebesar 10% lebih

tinggi daripada OTI, sehingga suhu pada sistem olah tanah konservasi 10% lebih

rendah daripada OTI. Kadar air pada lahan OTK mendukung biota tanah

khususnya mesofauna untuk tumbuh dan berkembang biak. Lebih lanjut, Utomo

(2012) menyatakan bahwa keanekaragaman biota tanah di bawah permukaan

tanah dan di atas permukaan tanah lebih tinggi pada sistem olah tanah TOT

daripada OTI.  Begitu pula dengan hasil penelitian Valentina (2013) menunjukkan

bahwa kelembaban tanah berkorelasi positif dengan populasi mesofauna dengan

kelembaban rata-rata 38,83%.

Pada kebun percobaan jangka panjang sistem pengolahan tanah dan pemupukan

nitrogen yang teletak di Politeknik Negeri Lampung terjadi perubahan sifat fisika

tanah.  Setelah 23 tahun, kekerasan tanah lapisan atas pada lahan TOT lebih tinggi

dibandingkan dengan lahan OTM dan OTI. Hal ini terjadi karena permukaan

tanah yang tidak pernah diolah sehingga terjadi pemadatan tanah dan

menyebabkan porositas tanahnya menurun, sehingga dapat mengurangi aerasi

tanah. Porositas dan aerasi yang menurun pada lahan TOT akan berpengaruh

terhadap keberadaan mesofauna.  Mesofauna membutuhkan sirkulasi udara untuk

hidup dan berkembang biak.  Selain itu, mesofauna banyak dijumpai pada tanah

bagian atas dan mereka hidup pada ruang pori-pori tanah yang telah ada karena

mesofauna tidak dapat membuat lubang sendiri (Sugiyarto dkk., 2001).  Hal ini

sesuai dengan hasil penelitian pada kebun percobaan jangka panjang musim ke-21

(tahun ke-10) yang menunjukkan bahwa populasi mesofauna pada lahan OTM

lebih tinggi daripada TOT dan OTI.
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Pada sistem olah tanah intensif (OTI), permukaan lahan yang bersih dan gembur

memang memudahkan penanaman benih, tetapi tidak mampu menahan laju aliran

air permukaan yang mengalir deras, sehingga banyak partikel tanah yang

mengandung humus, hara, dan organisme tanah tergerus dan terbawa oleh air ke

hilir.  Selain itu, pada musim kemarau laju evaporasi yang cukup tinggi

mengakibatkan lapisan olah tanah tanpa mulsa tersebut tidak mampu menahan

aliran uap air ke atas, sehingga kelembaban pada tanah tersebut menurun dan suhu

semakin meningkat (Utomo, 2012). Akibatnya tanaman mengalami kekeringan,

produktivitas lahan menurun, dan keberadaan biota tanah, khususnya mesofauna

menurun. Selain itu, minimnya keberadaan bahan organik berupa serasah pada

lahan OTI, akan berpengaruh terhadap keberadaaan mesofauna karena bahan

organik merupakan substrat ataupun sumber makanan dan energi bagi mesofauna.

Nitrogen yang dikandung tanah pada umumnya rendah, sehingga harus selalu

ditambahkan dalam bentuk pupuk atau sumber lainnya pada setiap awal

pertanaman.  Selain rendah, nitrogen di dalam tanah mempunyai sifat yang

dinamis (mudah berubah dari satu bentuk ke bentuk lain) dan mudah hilang

(menguap dan tercuci bersama air drainase) (Pulung, 2005).

Pada lahan yang diberi pupuk N, pertumbuhan tanaman dan gulma akan lebih

baik.  Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan biomassa serasah pada

lahan OTK, diharapkan mesofauna juga lebih tinggi pada lahan dengan produksi

biomassa yang tinggi. Hasil penelitian Valentina (2013) menunjukkan bahwa

populasi mesofauna pada serasah berkorelasi nyata dengan biomassa serasah. Hal

ini karena keberadaan serasah sebagai sumber energi dan juga dijadikan sebagai
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tempat tinggal dan berlindung bagi mesofauna. Selain itu, penambahan N ke

dalam tanah akan menurunkan rasio C/N sehingga bahan organik lebih mudah

dihancurkan oleh mesofauna dan proses dekomposisi serasah akan lebih cepat.

Pada lahan tanpa pemberian pupuk N, pertumbuhan dan perkembangan tanaman

akan terhambat atau tidak optimum dan dapat meminimalisisir pertumbuhan

gulma. Hal ini menyebabkan penurunan biomassa serasah pada lahan OTK dan

akan mengurangi sumber makanan bagi mesofauna. Akan tetapi, pada lahan tanpa

pemberian pupuk N dapat menaikkan rasio C/N bahan organik sehingga proses

dekomposisi yang terjadi lebih lambat.

1.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Populasi dan keanekaragaman mesofauna serasah tanpa olah tanah (TOT)

lebih tinggi daripada olah tanah minimum (OTM) dan olah tanah intensif

(OTI).

2. Populasi dan keanekaragaman mesofauna serasah dengan aplikasi pemupukan

N lebih tinggi daripada lahan tanpa pemupukan nitrogen (N).

3. Terdapat interaksi antara sistem olah tanah dan aplikasi pupuk nitrogen (N)

terhadap populasi dan keanekaragaman mesofauna pada serasah.


