
ABSTRAK

MORFOLOGI DAN BEBERAPA SIFAT FISIK TANAH DI BAWAH
VEGETASI UBIKAYU (Manihot esculenta Crantz) DAN KARET ALAM

(Hevea brasiliensis) DI DESA KALIBALANGAN LAMPUNG UTARA

Oleh
Derta Risti Ilyin

Tanah merupakan tubuh dipermukaan bumi yang tersusun atas horizon atau

lapisan. Faktor- faktor pembentuk tanah yaitu iklim, organisme, bahan induk,

relief, dan waktu. Proses pembentukan tanah berlangsung dengan berbagai reaksi

fisik, kimia, biologi dan proses pembentukan tanah berlangsung dengan tiga

tahapan (1) mengubah bahan mentah menjadi bahan induk tanah, (2) mengubah

bahan induk tanah menjadi bahan penyusun tanah, dan (3) menata bahan

penyusun tanah menjadi tubuh tanah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk

mengidentifikasi morfologi dan sifat fisika tanah pada lahan yang ditanami

vegetasi ubikayu secara monokultur dan karet alam akibat dari pola penggunaan

kedua lahan yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan di lahan pertanaman

ubikayu milik PT. Triharto dan kebun karet alam milik masyarakat di Desa

Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada bulan

November 2015 sampai dengan selesai. Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan metode survei dengan tahapan (1) Pra Survei, (2) Survei dan (3)

Analisis sifat fisika tanah. Analisis data dilakukan dengan membandingkan sifat-



sifat tanah antara kebun ubikayu dan kebun karet alam. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Warna tanah pada lahan karet alam cendrung lebih gelap

dibandingkan pada lahan pertanaman ubikayu, memiliki struktur Angular blocky

(gumpal bersudut) pada lapisan pertama di lahan ubi kayu serta pada lapisan

pertama lahan karet alam memiliki struktur tanah Crumb (remah). Sifat fisik tanah

pada pertanaman ubikayu memiliki kerapatan isi dan permeabilitas lebih rendah

dan kandungan liat total lebih tinggi dibandingkan di pertanaman karet alam dan

pada pertanaman karet alam kandungan pasir dan debu lebih tinggi. Distribusi

ruang pori drainase lambat dan cepat pada lapisan pertama di pertanaman ubikayu

dan karet alam memiliki nilai drainase rendah dan pada lapisan pertama untuk

pori air tersedia pada pertanaman ubikayu memiliki nilai yang lebih rendah

dibandingkan pada pertanaman karet alam serta kandungan C-organik pada

pertanaman ubi kayu lebih rendah dibandingkan pada pertanaman karet alam.
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