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Kebutuhan akan tanah produktif terus meningkat, tetapi ketersediaannya terbatas, 

sehingga perbaikan lahan marginal perlu dilakukan, salah satunya dengan 

introduksi C-Organik asal tumbuhan. Introduksi C-Organik dapat dilakukan dengan 

pemberian serasah atau penanaman vegetasi yang berpotensi memperbaiki sifat 

kimia tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perbedaan sifat kimia tanah 

dalam perakaran beberapa jenis tumbuhan dan mengetahui tumbuhan yang paling 

memengaruhi perbedaan sifat kimia tanah. Penelitian dilakukan di rumah kaca dan 

Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari bulan 

Januari sampai Maret 2013. Penelitian menggunakan Rancangan Split-Split Plot 

terdiri dari 3 faktor dengan 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

introduksi C-Organik melalui penanaman vegetasi Asystasia gangetica, Arachis 

pintoi, Widelia sp., Paspalum conjugatum, dan Pennisetum purpureum 

menyebabkan sifat kimia (pH, K-dd, dan C-Organik) tanah Jabung dan tanah 
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Tanjung Bintang berbeda, baik pada lapisan topsoil maupun subsoil.  Setelah 

penanaman, reaksi tanah pada tanah Jabung secara umum lebih asam dibandingkan 

tanah Tanjung Bintang, menunjukkan lebih tingginya kapasitas sangga tanah 

Jabung dalam menetralisasi alkalinisasi akibat tanaman.  A. pintoi mengakibatkan 

pH terendah pada tanah Jabung dan Widelia sp. juga mengakibatkan pH terendah 

pada tanah Tanjung Bintang, menunjukkan kedua tanaman ini menyebabkan tanah 

lebih asam. Kandungan C-Organik tanah Jabung lebih tinggi dibanding tanah 

Tanjung Bintang, di topsoil lebih tinggi daripada di subsoil pada kedua jenis tanah, 

tetapi tidak dipengaruhi jenis tumbuhan. Kandungan K-dd tanah Jabung lebih tinggi 

dibanding Tanjung Bintang, K-dd pada tanah dengan tanaman A. pintoi  lebih tinggi 

dibanding tanaman lain.  Bobot kering brangkasan tanaman di tanah Jabung secara 

umum lebih tinggi dibanding di tanah Tanjung Bintang dan di topsoil lebih tinggi 

daripada di subsoil.  Bobot kering brangkasan tertinggi didapat akibat ditanami P. 

purpureum dan terendah akibat ditanami A. pintoi.  Bobot kering akar pada tanah 

Jabung lebih tinggi dibanding pada Tanjung Bintang, dan lebih tinggi pada subsoil 

daripada pada topsoil.  Bobot kering brangkasan berbanding lurus dengan K-dd. 
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