
 

 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Tanah Ultisol 

 

 

Ultisol merupakan salah satu jenis tanah di Indonesia yang mempunyai 

sebaran luas, mencapai 45.794.000 ha atau sekitar 25% dari total luas daratan 

Indonesia.  Sebaran terluas terdapat di Kalimantan (21.938.000 ha), diikuti di 

Sumatera (9.469.000 ha), Maluku dan Papua (8.859.000 ha), Sulawesi (4.303.000 

ha),  Jawa (1.172.000 ha), dan Nusa Tenggara (53.000 ha) (Subagyo dkk., 2004). 

Prasetyo dan Suriadikarta (2006) mengatakan bahwa Ultisol dapat 

dijumpai pada berbagai relief, mulai dari datar hingga bergunung.  Penampang 

tanah yang dalam dan kapasitas tukar kation yang tergolong sedang hingga tinggi 

menjadikan tanah ini mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan 

pertanian lahan kering di Indonesia.  Hampir semua jenis tanaman dapat tumbuh 

dan dikembangkan pada tanah ini, kecuali terkendala oleh iklim dan relief.  

Kesuburan alami Ultisol umumnya terdapat pada Horizon A yang tipis dengan 

kandungan bahan organik yang rendah.  Unsur hara  makro seperti P dan K yang 

sering kahat, reaksi tanah asam hingga sangat asam, serta kejenuhan Al yang 

tinggi merupakan sifat-sifat tanah Ultisol yang sering menghambat pertumbuhan 

tanaman.  Selain itu terdapat Horizon Argilik yang mempengaruhi sifat fisika 

tanah, seperti: berkurangnya pori mikro dan makro serta bertambahnya aliran 

permukaan yang pada akhirnya mendorong terjadinya erosi tanah.  



14 

 

 

Pengapuran, sistem pertanaman lorong, serta pemupukan dengan pupuk 

organik maupun anorganik dapat mengatasi kendala pemanfaatan Ultisol. 

Pemanfaatan Ultisol untuk pengembangan tanaman perkebunan relatif tidak 

menghadapi kendala, tetapi untuk tanaman pangan umumnya terkendala oleh 

sifat-sifat kimia tersebut yang dirasakan berat bagi petani untuk mengatasinya, 

karena kondisi ekonomi dan pengetahuan yang umumnya lemah (Prasetyo dan 

Suriadikarta, 2006). 

Usaha pertanian di Ultisol akan menghadapi sejumlah permasalahan 

karena Ultisol umumnya mempunyai pH rendah yang menyebabkan kandungan 

Al, Fe, dan Mn terlarut tinggi sehingga dapat meracuni tanaman. Jenis tanah ini 

biasanya miskin unsur hara makro esensial seperti N, P, K, Ca, dan Mg dan unsur 

hara mikro Zn, Mo, Cu, dan B, serta bahan organik.  Umumnya tanah Ultisol atau 

Podsolik Merah Kuning (PMK) banyak mengandung Al dapat dipertukarkan 

kisaran 20-70% (Subandi, 2007). 

 

 

2.2  Toksisitas Aluminium pada Nanas 

 

Nanas umumnya ditanam pada tanah yang memiliki keasaman kuat, 

dengan konsentrasi Al tinggi yang sering meracuni perakaran tanaman.  Ujung 

akar adalah daerah yang paling sensitif terhadap toksisitas Al.  Pengaruh Al 

terhadap pertumbuhan akar di 4 klon nanas : Cayenne, Tainung No.6, Tainung 

No.13 and Tainung No.17 telah dievaluasi di Taiwan.  Perbedaan dalam jumlah 

kalus dan malondialdehyde (MDA) di ujung akar (1 cm dari ujung) antara klon 

nanas yang resisten Al dan sensitif Al diberi perlakuan 0 hingga 300 μM AlCl3.  
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Setelah perlakuan 300 μM AlCl3 dalam larutan hidroponik (pH 4,5) selama 72 

jam, pemanjangan akar klon Cayenne, Tainung No.6, Tainung No.13 dan Tainung   

No. 17  adalah 115, 85, 93 and 73%  dibanding kontrol (tanpa perlakuan Al).  

Perlakuan AlCl3 tidak  meningkatkan kandungan kalus dan MDA pada klon 

Cayenne, namun meningkat nyata di klon Tainung No.17.  Setelah terpapar Al, 

serapan Al di dinding sel ujung akar akan meningkat nyata sejalan waktu dan 

konsentrasi  AlCl3 untuk klon Cayenne dan Tainung No.17 relatif lebih besar 

daripada  Tainung No.17.  Ini menggambarkan bahwa klon Cayenne adalah klon 

yang resistan Al dan Tainung No.17 adalah klon sensitif Al.  Ketika ujung akar 

diberi perlakuan awal 1 dan 10 mM asam malat, serapan Al di dinding sel ujung 

akar klon Cayenne lebih rendah 18 dan 31%  dibanding tanpa pemberian 

perlakuan asam malat.   Ini mengindikasikan bahwa ujung akar klon Cayenne 

mampu menyekresikan asam malat yang mampu mengelat Al dan menurunkan  

Al terikat pada dinding sel sehingga menjadi lebih toleran terhadap toksisitas Al 

(Lin dan  Chen, 2011).  

Aluminum  adalah unsur biotoksik yang sering mempengaruhi penyerapan 

hara tanaman pada tanah asam.  Lin (2010) telah mengevaluasi pengaruh Al 

terhadap pertumbuhan akar, penyerapan hara makro P, K, Ca, Mg dan hara mikro 

Fe, Mn, Cu, Zn pada 2 klon nanas, yang resisten Al (Cayenne) dan yang sensitif 

Al (Tainung No.17).  Empat taraf perlakuan konsentrasi  digunakan dalam larutan 

hidroponik  0, 100, 200 dan  300 M AlCl3.  Setelah umur 4 minggu, pemanjangan 

akar klon Cayenne tetap meningkat dengan berbagai konsentrasi Al,  sedangkan 

klon  Tainung No.17 menurun.  Berat kering Cayenne meningkat dan Tainung 

No.17 menurun dengan perlakuan Al.  Penyerapan hara makro dan mikro tidak 
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berpengaruh pada klon Al resisten, Cayenne.  Sedangkan serapan Ca, Mg dan K 

terhambat dengan perlakuan AlCl3 200 M, dan  serapan Fe, Mn dan Cu terhambat 

secara nyata dengan perlakuan AlCl3 300 M pada klon Al sensitif Tainung No.17.  

Dengan kata lain  serapan hara Ca, Mg an  K meningkat nyata di Cayenne pada 

perlakuan AlCl3 200 M.  Hal ini mengindikasikan bahwa serapan Ca, Mg dan  K 

adalah petunjuk penting untuk membedakan klon nanas resisten Al dan sensitif 

Al. 

 

 

2.3  Pengaruh Pengapuran dan Bahan Organik terhadap Toksisitas  

 Aluminium 

 

 

Pertumbuhan yang tidak baik di tanah asam juga berhubungan dengan 

kekahatan Ca dan Mg.  Tembakau yang ditanam pada pH 4,2 dan 0,4 meq Ca/100 

gr  mengalami pertumbuhan akar yang terhambat baik oleh keracunan Al maupun 

oleh kekahatan Ca.  Jika Al diendapkan melalui pengapuran dengan MgCO3 

sampai pH 5,6 dengan mempertahankan Ca pada tingkat yang rendah maka 

pertumbuhan akar akan terhenti dalam 60 jam.  Apabila Al diendapkan dan 

bersamaan dengan itu tingkat Ca dinaikkan menjadi 4,4 meq/100 gr dengan 

pengapuran CaCO3 maka pertumbuhan akar akan berlangsung normal.  Di 

samping itu pada pH < 5,5 unsur mangan akan sangat mudah larut dan 

menyebabkan keracunan pada tanaman.  Pada pH < 5,5 keracunan Mn dapat 

terjadi bersamaan dengan keracunan Al. 

Mekanisme pertahanan tanaman terhadap efek toksik Al secara eksternal atau 

ekslusi melalui eksudasi asam organik dari apeks radikal dan secara internal 
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melalui pengkhelatan Al didalam sel dan disimpan dan dikomparmentalisasi 

dalam vakuola (Kochian, 1995; Ramgareeb dkk. dalam Blancheteau dkk., 2008). 

Al dalam larutan tanah akan menurun apabila kadar bahan organik 

meningkat karena bahan organik membentuk kompleks yang sangat kuat dengan 

Al.  Al di dalam larutan tanah akan meningkat dengan meningkatnya kandungan 

garam karena kation-kation lainnya kemudian menggusur Al dapat ditukar dengan 

aliran massa (Sanchez, 1992).  

Tinggi genangan dan bahan organik nyata meningkatkan P tersedia dan 

menurunkan kelarutan Fe dan Al pada tanaman padi.  Tanah marginal yang 

diberikan bahan organik 20 ton/ha dan penggenangan 10 cm dapat meningkatkan 

kesuburan tanah (Cyio, 2008).  Penelitian Isrun (2010) juga melaporkan bahwa 

aplikasi kompos legume dapat meningkatkan pH tanah, N total tanah, serapan N 

dan menurunkan Al dd.   

Keasaman tanah merupakan indikator potensial pertumbuhan tanaman dan 

indikator kebutuhan kapur bagi tanah (Donahue, 1999).  Upjon dkk. (2005) 

melaporkan bahwa keasaman tanah akan meningkatkan Al tersedia di tanah (Al
3+

) 

yang menyebabkan pemendekan perkembangan akar di tanaman sehingga 

berakibat pada penurunan kemampuan akar dalam mengakses kelembaban tanah 

dan menurunkan serapan hara, meningkatkan Mn tersedia di tanah (Mn
2+

) yang 

menyebabkan penurunan pertumbuhan tanaman, menurunkan kelarutan dan 

ketersediaan Mo, P, Mg dan Ca di tanah.  

Pengapuran berguna untuk menurunkan toksisitas Mn
2+

 dan Al
3+

, 

meningkatkan aktivitas mikroba tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan 

fiksasi nitrogen pada legum, sumber hara Ca
2+

 dan  Mg
2+

 yang murah dan 
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meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. (Donahue, 1999).  Kapur juga 

berguna sebagai bahan pemantap tanah yang baik karena dapat meningkatkan 

berbagai sifat tanah seperti KTK tanah, menurunkan indeks plastisitas tanah dan 

menurunkan kompaksi tanah (Negi dkk., 2013).   

Uchida dkk. (2000) menjelaskan bahwa pemberian kapur akan 

mengeliminasi ion Al
3+

 yang toksik menjadi tidak toksik dan mengikat ion H
+
  

dengan OH
-
 yang dihasilkan dari hasil hidrolisis kapur sehingga pH akan naik 

seperti digambarkan pada reaksi berikut ini : 

CaCO3  +  H2O (dalam tanah)                 Ca
2+

  + 2OH
-
  + CO2 

Lalu ion Ca
2+

 akan dipertukarkan dengan Al
3+

 dan H
+
 yang ada di tanah asam 

 

Kapur yang menghasilkan ion OH
-
 akan bereaksi dengan Al

3+
 menjadi bentuk 

padat Al (OH)3 yang tidak toksik ke tanaman dan juga bereaksi dengan ion H
+
 

membentuk H2O sehingga pH tanah manjadi naik. 

 3OH
-
   +  Al

3+
            Al(OH)3  (padat) 

  OH
-
  +  H

+
                   H2O 

Mekanisme pengendalian toksisitas Al di tanah dengan pemberian bahan 

organik terjadi melalui peningkatan pH tanah, karena asam-asam organik hasil 

dekomposisi bahan organik akan mengikat Al dan membentuk senyawa komplek 

(khelat), sehingga Al tidak terhidrolisis lagi.  Di samping itu muatan negatif pada 

humus yang berasal dari gugus karboksil (R-COOH) dan fenolik ( ) nya 

juga akan menetralisir ion H
+
 yang menjadi penyebab keasaman tanah.  
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Penambahan bahan organik pada tanah masam, seperti inseptisol, ultisol dan 

andisol akan mampu meningkatkan pH tanah dan mampu menurunkan Al tertukar 

tanah (Atmojo, 2003). 

Kejenuhan Al didefinisikan sebagai rasio antara Al dapat dipertukarkan 

dibagi dengan penjumlahan kation basa-basa ditambah Al  (Budianta dan 

Vanderdeelen,   1995).  Batas toleransi tanaman jagung dan kedelai terhadap 

kejenuhan Al adalah 30 dan 15%, sehingga kapur untuk jagung dan kedelai 

sebaiknya diberikan apabila kejenuhan Al lebih dari 30% dan 15%.  Oleh sebab 

itu pada tanah yang sama kebutuhan kapur untuk tanaman kedelai lebih tinggi 

dibandingkan jagung.  Selain itu pengapuran juga diberikan karena pH tanah 

rendah (pH < 5,5) (Anomim, 2005).  Ispandi dan Munip (2005) melaporkan 

bahwa aplikasi kapur 300 kg/ha meningkatkan serapan hara P, K, dan Ca pada 

tanaman ubikayu berturut-turut 68%; 10% and 113% dan meningkatkan produksi 

ubikayu sebesar17%.  

Di samping aplikasi pengapuran, penggunaan genotipe yang memiliki 

toleransi tinggi terhadap cekaman Al untuk lahan asam dengan kejenuhan Al    

30-35% dan pH 4,5–5,0, serta didukung oleh umur masak kedelai genjah (75 hari) 

telah dilakukan untuk pengembangan kedelai di luar Pulau Jawa. Tanaman yang 

memiliki sifat toleran dicirikan memiliki akar yang tetap dapat berkembang lebih 

baik pada tanah asam dibandingkan varietas rentan (Sudrajat, 2010).   

Tingkat toleransi 3 klon nanas di PT Great Giant Pineapple dan hubungannya 

dengan pemberian bahan amelioran kapur serta bahan organik akan menjadi 

bahan informasi yang penting untuk menentukan kebijakan pemupukan pada 
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tanaman nanas di tanah Ultisol pada umumnya dan khususnya di lahan PT Great 

Giant Pineapple. 

Penelitian Cahyono (2012) menyebutkan bahwa tingkat kejenuhan Al di tanah 

GGP menentukan jumlah dosis kebutuhan kapur dalam tanah.  Dosis yang 

direkomendasikan saat ini di PT GGP berada dalam kisaran 1-4 ton per ha. 

Bahan organik merupakan komponen penting di tanah yang menentukan 

status kesuburan tanah secara biologi, kimia dan fisika.  Bahan organik adalah 

sumber energi untuk aktivitas biologi tanah.  Di tanah marginal status bahan 

organik tanah akan menentukan upaya peningkatan produksi dan tingkat 

kebutuhan pupuk untuk tanaman (Craswell dan Lefroy, 2001). 

Peningkatan nilai pH disebabkan adanya kontribusi bahan organik yang 

melepaskan ion OH
-
 karena terjadi proses reduksi. Dalam kondisi demikian, pH 

pada tanah asam dapat meningkat hingga 6,5 bila tergenang beberapa minggu 

yang disertai dengan pemberian bahan organik.  Adanya pelepasan ion OH
-
 yang 

dapat meningkatkan pH tanah karena terjadi keseimbangan antara ion H
+
 dengan 

ion OH
-
 baik dari perubahan feri menjadi fero maupun dari nitrat menjadi nitrit, 

yang keduanya memberi kontribusi gugus hidroksil ke dalam larutan tanah (Cyio, 

2008). 

Arfian (2003) melaporkan bahwa aplikasi bahan organik dosis tinggi 200 

ton/ha dalam kondisi segar (dari berbagai jenis bahan organik seperti : onggok 

segar, extracted cake, kulit singkong segar, pupuk kandang segar ex PT GGL dan 

limbah organik cair ex PT UJF)  pada saat pengolahan tanah fase finishing harrow 

mampu meningkatkan distribusi bibit besar terpetik di pembibitan nursery nanas 

yang lebih tinggi, pertumbuhan vegetatif nanas (panjang, lebar dan indeks daun-D 
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serta berat batang dan berat tanaman), produksi buah nanas (berat per 100 buah 

dan distribusi buah besar ≥2 T) serta meningkatkan C organik dan pH tanah.  

Namun kandungan C organik dalam 4 bulan akan kembali turun mendekati nilai 

awal karena laju dekomposisi bahan organik yang tinggi.  Hal ini juga senada 

dengan studi Ziaurrahman (2015) yang menyebutkan bahwa pemberian dosis 

kompos mulai 50 hingga 200 ton/ha di nanas klon GP3 dengan cara ditebar di 

permukaan tanah nyata meningkatkan berat tanaman umur 6 bulan setelah tanam 

(BST) dan saat forcing (9 BST), rata-rata berat buah, distribusi buah besar ≥2 T, 

pH tanah, C organik dan kandungan hara P, K, Ca dan Mg tanah.  Serangan 

penyakit layu mealybug, erwinia dan phythopthora juga dilaporkan tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan tanpa kompos. 

Penggunaan kompos matang 20 ton/ha di tanaman nanas juga dilaporkan 

Ziaurrahman (2015) dapat meningkatkan indeks daun-D, berat daun-D,dan berat 

tanaman hingga umur 6 bulan serta berpotensi menurunkan penggunaan pupuk 

kimia hingga 30%.  Studi Pangarso (2014) juga membuktikan penggunaan 

vermicompost dari 0, 20, 40, 60, 80 dan 100 ton/ha mampu meningkatkan daya 

pegang air di tanah (water holding capacity) hingga 2 kali lipat dibandingkan 

kontrol sehingga berpotensi memperpanjang masa interval irigasi pada musim 

kering. 


