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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.

Kata kunci : Tanah, Morfologi, Fisika Tanah
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Tanah merupakan tubuh dipermukaan bumi yang tersusun atas horizon atau

lapisan yang berada di atas bahan induk atau batuan yang terbentuk sebagai hasil

interaksi faktor- faktor pembentuk tanah yaitu iklim, organisme, bahan induk,

relief, dan waktu (Tarigan dkk., 2014).  Ilmu tanah memandang tanah dari dua

konsep utama, yaitu (1) sebagai hasil pelapukan bahan induk melalui proses

biofisika-kimia, dan (2) sebagai habitat tumbuhan.  Waktu dimasukan faktor

karena semua proses maju sejalan dengan waktu sehingga tidak ada proses yang

mulai dan selesai secara seketika.  Tetapi evaluasi yang dicapai tanah tidak selalu

bergantung pada lama kerja berbagai faktor, karena intensitas faktor dan

interaksinya berubah-ubah sepanjang perjalanan waktu.  Tanah yang belum lama

terbentuk memperlihatkan perkembangan profil yang jauh.  Sebaliknya, ada tanah

yang sudah lama menjalani proses pembentukan akan tetapi perkembangan

profilnya masih terbatas (Notohadiprawiro, 2006).

Faktor pembentuk tanah ialah keadaan lingkungan yang berfungsi menggerakkan

proses pembentukan tanah.  Proses pembentukan tanah berlangsung dengan

berbagai reaksi fisik, kimia dan biologi.  Reaksi menghasilkan sifat-sifat tanah

dan karena memiliki sifat maka tanah dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu.

Proses pembentukan tanah berlangsung dengan tiga tahapan (1) mengubah bahan
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mentah menjadi bahan induk tanah, (2) mengubah bahan induk tanah menjadi

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

(Notohadiprawiro, 2006).

Bahan induk tanah dapat berasal dari batuan atau longgokan biomassa mati

sebagai bahan mentah yang berasal dari batuan akan menghasilkan tanah mineral,

sedangkan yang berasal dari longgokan biomassa mati akan menghasilkan tanah

organik (Notohadiprawiro, 2006). Vegetasi adalah sumber utama bahan organik

tanah.  Pengaruh tidak langsung lewat vegetasi menentukan seberapa besar

pengaruh yang dapat dijalankan oleh faktor organisme.  Faktor ini terbagi dua,

yaitu hidup di dalam tanah dan hidup di atas tanah.  Berlainan dengan batuan

induk dan iklim yang merupakan faktor mandiri (independen), vegatasi

bergantung pada hasil interaksi antara batuan, iklim dan tanah  (Notohadiprawiro,

2006).  Iklim berpengaruh langsung atas suhu tanah dan kelembaban tanah serta

berdaya pengaruh tidak langsung pula lewat vegetasi.  Hujan dan angin dapat

menimbulkan degradasi tanah karena pelindian (hujan) dan erosi (hujan dan

angin) dan semua proses kimia dan biologi tergantung pada suhu.  Air merupakan

pelaku proses utama di alam, menjalakan proses transformasi dan translokasi

dalam tubuh tanah, pengayakan sedimentasi, dan penyingkiran bahan dari tubuh

tanah dengan erosi, perkolasi dan pelindian (Notohadiprawiro, 2006).

Topografi adalah perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah, termasuk

perbedaan kecuraman dan bentuk lereng. Peran topografi dalam proses genesis

dan perkembangan profil tanah adalah melalui empat cara, yaitu lewat

pengaruhnya dalam menentukan (1) jumlah air hujan yang dapat meresap atau
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disimpan oleh massa tanah, (2) kedalaman air tanah, (3) besarnya erosi yang dapat

terjadi, dan (4) arah pergerakan air yang membawa bahan-bahan terlalut dari

tempat yang tinggi ke tempat yang rendah (Hanafiah, 2007).

Tanaman secara tidak langsung dapat melindungi tanah dari kerusakan sifat

fisiknya, terutama kerusakan akibat aliran permukaan dan erosi. Adanya tanaman

akan menyebabkan air hujan yang jatuh tidak menghantam permukaan tanah

melainkan terlebih dahulu ditangkap oleh tajuk daun tanaman (Arifin, 2010).

Besarnya intersepsi hujan oleh tajuk daun tanaman juga sangat ditentukan oleh

populasi dalam hal ini berhubungan dengan jumlah dan kerapatan tanaman.

Vegetasi berperan sebagai pemantap agregat tanah karena akar akarnya dapat

mengikat partikel partikel tanah dan juga mampu menahan daya tumbuk butir

butir air hujan secara langsung ke permukaan tanah sehingga penghancuran tanah

dapat dicegah. Selain itu seresah yang berasal dari daun-daun yang dapat

meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Hal inilah yang dapat

mengakibatkan perbaikan terhadap sifat fisik tanah, yaitu pembentukan struktur

tanah yang baik maupun peningkatan porositas yang dapat meningkatkan

perkolasi, sehingga memperkecil erosi (Kartasapoetra, 1988).

Menurut Wargiono dkk. (2000) dalam Muddarisna, (2009) area produksi ubikayu

umumnya berada dilahan kering yang umumnya didominasi oleh tanah dengan

status unsur hara yang rendah dan bahan organik yang rendah serta rentan

terhadap erosi. Pertanaman ubikayu dilakukan para petani umumnya dilakukan

secara monokultur dengan pengolahan tanah intensif.
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Sistem olah tanah intensif akan memberikan dampak yang baik apabila dilihat

dalam jangka waktu yang pendek namun apabila dilakukan secara terus menerus

tanpa penerapan teknik pengolahan lahan yang tepat maka akan menurunkan

produktivitas lahan yang akan tercermin pada morfologi tanahnya dan

produktivitas yang semakin menurun (Foth, 1991).

Pengolahan tanah harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Sebab

kesalahan dalam pengolahan tanah dapat merusak struktur tanah, mempercepat

terjadi erosi, terjadinya perombakan bahan organik dengan cepat dan memadatkan

tanah (Al-Hadi, 2012).

Apabila terjadi pemadatan pada tanah, disamping sulit di tembus akar, tanah akan

memiliki volume pori aerasi yang lebih sedikit karena jumlah pori-pori aerasi

relatif rendah dan dapat meningkatkan kekuatan tanah. Tanah yang padat

merupakan pembatas mekanis pertumbuhan akar sehingga pertumbuhan tanaman

akan terganggu dan menurunkan produksi  (Sarief, 1989).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu

apakah terdapat perbedaan morfologi dan sifat fisik tanah pada profil tanah di

lahan pertanaman ubikayu (Manihot esculenta Crantz) monokultur dan karet alam

(Hevea brasiliensis).

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi morfologi dan sifat fisika tanah

pada lahan yang ditanami vegetasi ubikayu secara monokultur dan karet alam
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akibat dari pola penggunaan kedua lahan yang berbeda di Desa Kalibalangan

Kabupaten Lampung Utara.

1.4 Kerangka Pemikiran

Tanah merupakan media yang amat penting untuk pertumbuhan vegetasi. Tanah

menyediakan nutrisi untuk tanaman yang digunakan untuk pertumbuh dan untuk

menyimpan air. Jenis tanah yang berbeda akan memiliki perbedaan karakteristik

dalam hal sifat fisik, biologi, maupun kimiawi tanah. Sifat-sifat tanah dapat

menentukan jenis nutrisi atau zat makanan dalam tanah, banyak air yang dapat

disimpan dalam tanah, dan sistem perakaran yang mencerminkan sirkulasi

pergerakan air di dalam tanah (Setyowati, 2007).

Pola pertanaman ubikayu umumnya dilakukan secara monokultur. Tanah pada

lahan pertanian monokultur memiliki kandungan bahan organik yang rendah

karena pengolahan tanah intensif tanpa tambahan bahan organik dan penanaman

yang terus menerus sepanjang musim dapat mengakibatkan tanah tersebut

kehilangan bahan organik yang cepat terutama setelah penanaman dimulai (Arifin,

2010).

Salah satu faktor produksi tanaman yang tergolong sangat penting adalah sifat

fisik tanah.  Meskipun suatu jenis tanah mempunyai sifat kimia yang baik, tanpa

disertai dengan sifat fisik yang baik maka produksi tanaman tidak akan mencapai

maksimal.  Hal ini disebabkan karena perkembangan akar tanaman akan

terganggu karena sulitnya akar tersebut menembus tanah atau berkembang dalam

tanah sehingga menghambat penyerapan unsur-unsur hara yang berada di sekitar

tanaman (Haridjaja, 2010).
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Pengalaman para peneliti menunjukkan bahwa pengolahan tanah terlalu sering

cenderung menyebabkan tanah kehilangan air lebih banyak, hal ini disebabkan

tanah menjadi terlalu jarang, daya pegang air oleh butir butir tanah menjadi lemah

sehingga air mudah menguap oleh sinar matahari yang terik. Penguapan

merupakan salah satu faktor penyebab terbesar kehilangan air dari permukaan

tanah yang menyebabkan berkurangnya air tersedia bagi tanaman budidaya

sehingga hasil tanaman tidak memuaskan (Endriani, 2010).

Ubikayu memiliki luas kanopi daun yang rendah sehingga dianggap kurang

mampu melindungi tanah dari pukulan air dan menjadikan lahan ubikayu peka

terhadap erosi.  Di sisi lain, ubikayu dianggap sebagai tanaman yang

menguruskan tanah, karena terlalu banyak menyerap unsur hara lebih banyak

dibandingkan dengan tanaman lain (Muddarisna, 2009).

Tanaman karet termasuk vegetasi stratum A dan B yaitu jenis vegetasi yang

tingginya lebih dari 10 meter, sehingga tanah yang dinaunginya tidak terlindungi

dengan baik sehingga akan mengakibatkan terjadinya proses erosi dan pencucian

intensif. Kebun karet rakyat umumnya masih berupa hutan karet dan belum

dikelola dengan teknologi  budidaya yang baik seperti yang diterapkan oleh

perusahaan perkebunan besar. Kerusakan paling cepat terjadi pada saat

penanaman karet generasi pertama, sebab pada saat itu tanah terbuka sehingga

pencucian hara-hara berjalan dengan sangat insentif (Sihotang, 1989 dalam

Purnomo 2003).

Petani karet rakyat melakukan penanaman karet dengan sistem tumpang sari

karena dapat membantu pada masa tanaman karet belum produktif (4-5 tahun).
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Penanaman karet tumpang sari dapat meningkatkan produktivitas persatuan lahan

karet yang dikelola petani, selain itu juga sebagai pengganti resiko kegagalan

panen (Budiman, 2012).

Secara sederhana, kebun campuran berarti kebun yang ditanami berbagai jenis

tanaman dengan minimal satu jenis tanaman berkayu. Beberapa tanaman jenis

lain, berupa tanaman tahunan atau tanaman setahun yang tumbuh sendiri maupun

ditanam, dibiarkan hidup di kebun campuran selama tidak mengganggu tanaman

pokok (Martini dkk., 2010). Vegetasi karet mempunyai sistem perakaran yang

besar-besar dan menembus jauh kelapisan bawah tanah. Kemudian jumlah

serasah yang dihasilkan hanya sedikit sehingga lapisan atas tanahnya tidak

terlindungi dari pukulan air hujan.

Lahan yang ditanami dengan beberapa macam vegetasi, dalam hal ini vegetasi

campuran menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan lahan yang ditanami

dengan satu jenis vegetasi, sebab vegetasi campuran secara langsung

mempengaruhi sifat-sifat fisik tanah melalui penutupan tanah sehingga mencegah

kerusakan tanah akibat erosi dan pencucian, sistem perakaran yang memperbaiki

struktur tanah, meningkatkan laju infiltrasi dan memperlambat aliran permukaan

(Sihotang,1989 dalam Purnomo, 2003).



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Morfologi Tanah

Menurut Darmawijaya (1992) morfologi bukan suatu ilmu melainkan sarana suatu

ilmu, merupakan cara yang digunakan dalam penyelidikan-penyelidikan ilmiah.

Morfologi merupakan suatu keahlian yang memerlukan pengamatan tajam dan

kemampuan untuk melukiskan dan melaporkan dengan kata-kata dan gambar-

gambar suatu obyek yang dibahas. Sedangkan tujuan morfologi tanah yang utama

adalah menggambarkan mengenai kemampuan-kemampuan, ciri-ciri, dan sifat-

sifat umum yang diperhatikan oleh profil tanah.

Profil tanah merupakan suatu irisan melintang pada tubuh tanah, dibuat dengan

cara mengalami lubang dengan ukuran (panjang dan lebar serta kedalaman)

tertentu sesuai dengan keadaan tanah dan keperluan penelitian. Profil tanah yang

akan diamati ciri-cirinya harus memenuhi syarat-syarat: (1) tegak, (2) baru,

artinya belum terpengaruh dengan keadaan luar, (3) jangan memantulkan cahaya

(profil tanah pada waktu pengamatan tidak langsung terkena sinar matahari)

(Darmawijaya, 1992).

2.1.1 Warna Tanah

Salah satu sifat tanah yang tampak jelas baik di permukaan lahan maupun pada

penampang horizon, adalah warnanya. Warna tanah sangat dipengaruhi oleh
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kadar kelembaban di dalamnya. Perubahan warna sehubungan dengan

kelembaban itu terjadi karena koloid-koloid kehilangan air oleh pengaruh

drainase, penguapan (evaporasi) dan daya serap akar tumbuhan. Perbedaan warna

tanah pada dasar empat bahan penting, yaitu oleh (1) persenyawaan besi, (2)

kandungan bahan organik, (3) persenyawaan kuarsa dan (4) persenyawaan

mangan (Rafi’i, 1985).

Pengukuran warna didasarkan kepada tiga sifat, yaitu sifat warna cahaya (colour

of light); yaitu heu, value dan chroma. Heu adalah panjang gelombang dominan

atau disebut juga warna cahaya (colour of light). Value disebut juga

kecemerlangan (brilliance) cahaya ialah jumlah berkas cahaya (total quantity of

light). Value ini ditunjukan dengan peningkatan nilai dari warna gelap (dark)

kenilai terang (light). Chroma ialah kemurnian (purity) nisbi (relatif) panjang

gelombang cahaya dominan. Peningkatannya didasarkan kepada susutnya

perimbangan cahaya putih (Rafi’i, 1985).

2.1.2 Struktur Tanah

Struktur tanah adalah susunan atau agregasi atau partikel tanah primer (pasir, debu

liat) menjadi berbagai kelompok partikel yang satu sama lain berbeda dalam

ukuran, bentuk dan warnanya. Struktur tanah dari berbagai macan horizon

penampang tanah dapat berbeda-beda dan hal ini salah satu ciri khas penting,

karena komposisi kimia, warna dan teksturnya itu sendiri adalah faktor

pembedanya (Rafi’i, 1985).
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2.1.3 Konsistensi Tanah

Konsistensi tanah adalah ketahanan tanah terhadap perubahan bentuk atau

perpecahan. Sedangkan struktur menentukan bentuk, ukuran dan agregat tanah

tertentu. Konsistensi tanah tetap menentukan kekuatan dan keadaan alami gaya-

gaya diantara partikel. Konsistensi itu penting untuk dipertimbangkan dalam

pengolahan tanah. Konsistensi digambarkan untuk tiga tingkat kelembaban: (1)

tanah basah tidak lekat, lekat, tidak plastis dan plastis, (2) tanah lembab: mudah

lepas, mudah pecah, teguh, dan (3) tanah kering: lepas halus keras (Foth, 1991).

2.2 Sifat Fisik Tanah

Sifat fisik tanah merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan

tanaman. Sering kali sifat fisik tanah lebih penting daripada sifat kimia tanah

dalam menentukan pengolahan tanah, karena sifat fisik tanah relatif sulit

diperbaiki. Sifat fisik tanah mempunyai kemampuan untuk menjadi keras dan

menyangga. Kapasitas drainase dan kapasitas untuk melakukan drainase dan

menyimpan air, plastisitas, kemudahan untuk ditembus akar, aerasi dan

kemampuan menahan retensi unsur-unsur hara tanaman (Foth, 1991).

2.2.1 Tekstur Tanah

Tekstur tanah menunjukkan komposisi partikel penyusun tanah (separat) yang

dinyatakan sebagai perbandingan proporsi (%) relatif antara fraksi pasir (sand)

(berdiameter 2,00-0,20 µm atau 200-2 µm) dan liat (clay) (<2µm). Tekstur tanah

dibagi menjadi 12 kelas (Hanafiah, 2007).
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Gambar 1. Diagram segitiga tekstur menurut USDA (Soil Survey Staff, 1990).

Tekstur merupakan sifat fisik tanah yang relatif stabil dan tidak berubah. Tanah

dikatakan bertekstur pasir jika kandungan pasirnya lebih dari 70%, tanah yang

termasuk tekstur ini mempunyai kemampuan menahan air dan hara yang rendah.

Sedangkan tanah digolongkan tekstur liat jika kandungan liatnya lebih dari 35%,

tanah ini mempunyai kemampuan menahan air dan hara sangat lambat serta

sirkulasi udaranya kurang lancar (Islami dan Utomo, 1995).

2.2.2 Permeabilitas

Permeabilitas adalah sifat yang menyatakan laju pergerakan suatu fluida di dalam

tanah melalui suatu media berpori-pori yang berhubungan, makro maupun mikro

baik daerah vertikal maupun horizontal. Besaran permeabilitas tanah tergantung

pada beberapa faktor, yaitu: viskositas, tekstur, struktur, kekerasan permukaan
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butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah (Halauddin dan Suhendra,.2011) serta

kadar bahan organik (Syarif, 1989).

2.2.3 Distribusi Ruang Pori Total

Pori tanah adalah ruang-ruang yang terletak antara padatan bahan tanah. Ketika

partikel-partikel pasir menyatu membentuk sebuah agregat tanah, akan terbentuk

rongga-rongga diantara partikel tanah yang tidak ditempati oleh padatan tanah.

Pori tanah terdiri dari berbagai ukuran.  Secara kualitatif pori tanah dibagi

menjadi tiga kelompok yaitu: pori mikro, pori meso dan pori makro.  Secara teori,

dalam keadaan normal (Kapasitas Lapang), air menempati pori mikro dan

sebagian pori meso, sedangkan udara mengisi sebagian pori meso dan pori makro.

Dalam keadaan basah, misalnya pada saat dan setelah hujan , seluruh pori diisi

oleh air.  Udara yang sebelumnya mengisi pori tanah terdesak keluar oleh pori

tanah.  Sebaliknya dalam keadaan kering seluruh pori tanah berisi udara.

Keberadaan air dan udara dalam pori tanah sangat dinamis, sehingga berubah dari

waktu ke waktu dipengaruhi oleh keberadaan air tanah (Salam, 202).

Distribusi ruang pori tanah sangat dipengaruhi oleh tekstur tanah dimana semakin

tinggi kandungan liat semakin tinggi pula kandungan airnya pada setiap pF.

Sebaliknya semakin tinggi kandungan pasirnya maka semakin rendah kandungan

airnya (Sarief, 1989).

Kurva pF adalah kurva yang menggambarkan kemampuan tanah memegang air.

Dari kurva ini dapat diketahui apakah tanah tersebut lebih cepat meloloskan air

atau dapat menahan air dalam waktu yang lebih lama.  Semakin curam kurva pF,

semakin cepat tanah tersebut meloloskan air, dan semakin landai kurva pF,
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semakin bagus tanah tersebut menahan air.  Kurva pF dapat dibuat dengan cara

memplot data kadar air tanah pada saat kapasitas lapang dan titik layu permanen

(sumbu X) terhadap masing-masing tegangan matriknya yang dicerminkan oleh

nilai minus logaritma dari hisapan matrik (pF) pada saat kondisi kapasitas

lapangan (pF 2,54) dan titik layu permanen (pF 4,2) (sumbu Y).  Dengan

demikian data kadar air tersebut sangat diperlukan untuk menilai kemampuan

tanah memegang air (Anonim. 2006).

2.3 Vegetasi

Vegetasi merupakan kumpulan  komunitas tumbuhan penutup tanah, yang

mempengaruhi tanah melalui sumbangan bahan organik, siklus unsur hara,

penutupan tanah agar terhindar dari erosi, pencucian dan memperbaiki struktur

tanah. Disamping itu vegetasi mempengaruhi tanah melalui pembentukan suhu

tanah melalui pembentukan suhu tanah yang relatif konstan, intersepsi air hujan,

memperlambat aliran air dipermukaan tanah, mempengaruhu evaporasi dan sifat-

sifat air tanah (Sarief, 1989).

2.3.1 Vegetasi Ubikayu (Manihot esculenta Crantz)

Ubikayu (Manihot esculenta Crantz) merupakan salah satu komoditas andalan

Indonesia. Berdasarkan urutan produsen ubikayu di dunia, Indonesia adalah

produsen ubikayu terbesar ke-4 di dunia setelah Nigeria, Brazil, dan Thailand.

Provinsi Lampung merupakan produsen ubikayu terbesar Indonesia yang

memiliki luas areal tanam 31% dari total areal tanam ubikayu (BPS, 2012). Pada

tahun 2011, produksi ubikayu nasional sebesar 23,9 juta ton dengan areal seluas

1,18 juta hektar dan produktivitas 20,2 ton/ha (BPS, 2011).
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Menurut Sundari (2010) Permintaan ubikayu dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan, baik untuk pemenuhan kebutuhan pangan maupun industri. Peran

ubikayu dalam bidang industri akan terus mengalami peningkatan seiring dengan

adanya program pemerintah untuk menggunakan sumber energi alternatif yang

berasal dari hasil pertanian. Untuk dapat mendukung program pemerintah

tersebut, maka produksi ubikayu harus ditingkatkan. Peningkatan produksi

ubikayu dapat dilakukan melalui peningkatan luas panen dan penerapan teknik

budidaya yang tepat.

Ubikayu merupakan salah satu tanaman pangan yang dapat tumbuh dan

berproduksi pada lingkungan dimana tanaman pangan yang lain seperti padi dan

jagung tidak dapat. Meskipun demikian, untuk dapat tumbuh, berkembang dan

menghasilkan umbi dengan baik, ubikayu menghendaki kondisi lingkungan

tertentu, baik kondisi lingkungan di atas permukaan tanah (iklim) maupun di

bawah permukaan tanah (Sundari, 2010).

Ubikayu dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Pada daerah di mana jagung dan

padi tumbuh kurang baik, ubikayu masih dapat tumbuh dengan baik dan mampu

berproduksi tinggi apabila ditanam dan dipupuk tepat pada waktunya. Sebagian

besar pertanaman ubikayu terdapat di daerah dengan jenis tanah Aluvial, Latosol,

Podsolik dan sebagian kecil terdapat di daerah dengan jenis tanah Mediteran,

Grumusol dan Andosol. Tingkat kemasaman tanah (pH) untuk tanaman ubikayu

minimum 5 (Sundari, 2010) dan tanaman ubikayu memerlukan struktur tanah

yang gembur untuk pembentukan dan perkembangan umbi. Pada tanah yang

berat, perlu ditambahkan pupuk organik (Wargiono, 1979)
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2.3.2 Pengolahan Tanah Ubikayu (Manihot esculenta Crantz)

Pengolahan tanah merupakan manipulasi mekanis tanah yang bertujuan untuk

menciptakan keadaan tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman yang

bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah untuk pentrasi akar, infiltrasi air dan

peredaaran udara, menyiapkan tanah untuk irigasi permukaan dan pengendalian

hama serta menghilangkan sisa-sisa tanaman yang menggaanggu pertumbuhan

tanaman (Prasetyo, 2014).

Pengolahan tanah berdasarkan jenis tanah dapat dikelompokkan menjadi tiga,

yaitu:

1. Tanah ringan atau gembur : tanah cukup dibajak atau dicangkul satu kali,

kemudian diratakan dan dapat langsung ditanami.

2. Tanah agak berat : tanah dibajak atau dicangkul 1-2 kali, kemudian diratakan

dan ibuat bedengan atau guludan, untuk selanjutnya ditanami.

3. Tanah berat dan berair : tanah dibajak atau dicangkul sebanyak dua kali atau

lebih, kemudian dibuat bedengan atau guludan sekaligus sebagai saluran

drainase. Penanaman dilakukan di atas guludan (Wargiono, 1979).

2.3.3 Vegetasi Karet Alam

Di Indonesia, areal pertanaman karet tersebar hampir di seluruh nusantara. Dari

sebaran itu, sebanyak 83% dikelola oleh rakyat (perkebunan rakyat), 8% dalam

bentuk perkebunan negara, dan 9% dalam bentuk perkebunan swast.  Data ini

menunjukkan bahwa perkebunan karet yang dikelola rakyat memberikan

kontribusi dominan dalam ekspor nasional (Siregar, 2013).
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Tanaman karet tidak membutuhkan persyaratan jenis tanah tertentu untuk tumbuh

dengan baik. Faktor pembatas pertumbuhannya, yaitu kesamaan dan topografi.

Karet dapat tumbuh baik di pH tanah yang sangat variatif, yakni kisaran 3 -8,

dalam kondisi nutrisi tanah yang subur sampai marginal. Pada dasarnya tanaman

karet tidak layak dikelola pada topografi dengan bukit terjal >40% dan tinggi

tempat >600m dpl. Karet tumbuh baik pada curah hujan 1.500-3.000 mm/tahun.

Tanaman karet dilaporkan toleran pada suhu 23,1o-27,5 oC dengan rata-rata suhu

pada 25 lokasi perkebunan karet 25,6 oC. Suhu yang ideal bagi karet adalah 18-33

oC (Siregar, 2013).

Tanah di bawah vegetasi karet mengalami proses perkembangan yang lebih lanjut,

yang ditunjukan oleh warna tanah yang cenderung lebih merah dan horizon

penampang profil yang semakin kompleks. Menurut Soepandi (1983) dalam

Purnomo (2003) tanah yang ditutupi lahan bervegetasi karet, termasuk kedalam

katagori tanah dewasa dimana tanah yang berada dalam keseimbangan dinamik

dengan iklim dan vegetasi serta profil tanah yang tidak cepat berubah baik secara

fisik daripada secara kimia.

2.4 Pengaruh  Pemadatan Tanah Terhadap Pertumbuhan Tanaman

Pemadatan tanah adalah penyusunan partikel-partikel padatan didalam tanah

karena ada daya tekan pada permukaan tanah sehingga ruang pori tanah menjadi

sempit (Pamungkas, 2004 dalam Haridjaja, 2010). Pemadatan tanah merupakan

hal yang tidak diinginkan dalam pertanian karena dapat mengurangi aerasi tanah,

mengurangi ketersediaan air bagi tanaman dan menghambat pertumbuhan akar

dan perkecanbahan tanaman. Tanah yang padat akan mengurangi kapasitas
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memegang air, mengurangi kandungan udara, memberikan hambatan fisik yang

besar pada penerobosan akar hingga mengendalikan kapasitas kemampuannya

memanen air, udara, dan hara (Haridjaja, 2010).

Pada awalnya aspek pemadatan tanah pada lahan pertanian dianggap sebagai

konsep yang sederhana, dianggap sebagai sifat tanah yang mudah diukur atau

diuraikan, akan tetapi pada kenyataannya pemadatan tanah mempunyai hubungan

nyata dengan sifat fisika, mekanika, kimia, biologi dan termasuk faktor

lingkungan seperti iklim, cuaca, perlakuan pengolahan tanah, agronomos dan

pertumbuhan tanaman (Al-Hadi, 2012).

2.4.1 Pengaruh Terhadap Perkembangan Akar

Akar merupakan bagian tanaman yang masuk menembus tanah, dengan demikian

pemadatan tanah berpengaruh langsung terhadap perkembangan akar. Dalam

pertumbuhannya, akar akan menembus tanah melalui lubang pori-pori tanah.

Ujung-ujung akar tanaman akan masuk menembus tanah sambil menghisap air

dan unsur hara yang terlarut.

2.4.2 Penyerapan Air dan Unsur Hara oleh Akar

Penyerapan air dan unsur hara dipengaruhi oleh faktor-faktor tersedianya hara,

temperatur tanah, air yang tersedia, suplai oksigen, dan konsentrasi CO2 dalam

tanah. Akar akan menyerap hara yang larut dalam air pada kedalaman tanah

tertentu, tergantung pada perkembangan akar yang tidak normal akibat adanya

rintangan dalam menembus tanah, maka unsur hara yang terdapat jauh di bawah

jangkauan daya isap akar tidak akan terserap.
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2.4.3 Beberapa Usaha untuk Mengurangi Pemadatan Tanah

Usaha untuk mengurangi dan mencegah pemadatan tanah ialah dengan sistem

pengolahan tanah yang baik, yaitu dengan cara pengolahan tanah yang dalam

dengan menggunakan sub-soiler. Sub-soiler akan menghancurkan tanah-tanah

yang dalam, sehingga lapissan-lapisan tanah yang memadat akan hancur.

Beberapa ahli telah menyebutkan cara-cara untuk mengurangi pemadatan tanah,

yaitu:

1. Menghindari tanah-tanah lembab bila mesin akan beroperasi.

2. Mengurangi traffic mesin-mesin selama pertumbuhan tanaman.

3. Mengurangi bahan yang tidak diperlukan pada mesin-mesin yang akan

beroprasi.

4. Menggunakan traktor dengan roda rantai, bila hal tersebut memungkinkan.

5. Mempergunakan roda sangkar untuk mengurangi tekanan pada tanah,

(Sarief, 1989).



III. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu

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. Pengamatan contoh tanah dilaksanakan pada bulan November 2015, dan

selanjutnya contoh tanah dianalisis di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan

Laboratorium Ilmu Tanah Universitas Lampung.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan berupa contoh tanah terganggu dan contoh tanah utuh

dengan menggunakan ring sampel. Alat yang digunakan adalah bor tanah,

cangkul, gancu, pisau pandu, Munsell Soil Color Chart, kantong plastik, karet,

karung, kardus, spidol, label, penetrometer saku, meteran, GPS, ayakan 2 mm,

stop watch, alat tulis, serta alat-alat yang digunakan untuk analisis sifat fisik tanah

di laboratorium.

3.3   Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan tahapan

sebagai berikut :
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3.3.1 Pra survei

Pertama-tama dilakukan penentuan lokasi dengan kondisi yang telah ditentukan

yaitu lahan pertanaman ubikayu secara monokultur yang ditanam jangka panjang

serta kebun karet alam yang terletak tidak jauh dari lahan pertanaman ubi kayu.

Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada

pemilik lahan meliputi sejarah penggunan lahan, teknik pengolahan tanah dan

pemupukan. Pengamatan kondisi lingkungan dengan mengukur kordinat masing-

masing lahan, ketinggian dari permukaan laut, kemiringan bentuk wilayah dan

vegetasi.

Setelah itu dilakukan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi mengenai

kondisi daerah tempat penelitian. Informasi dari peta geologi dan peta topografi

digunakan untuk melihat letak dan formasi geologi di daerah yang akan dilakukan

penelitian dan memastikan lahan ubikayudan karet alam yang akan digunakan

adalah lahan yang memiliki formasi geologi yang sama sehingga keduanya dapat

dibandingkan.

Setelah kedua lahan tersebut dinyatakan berbeda pada kondisi yang relatif sama,

selanjutnya dikalukan pengeboran ditiga titik sekitar tempat yang akan dibuat

profil dimasing-masing lahan untuk mengetahui homogenitas. Setelah itu

dilanjutkan dengan pembuatan satu buah profil tanah pada masing-masing lahan

yaitu ubikayudan karet alam.

3.3.2 Survei

Diskripsi profil tanah dilakukan dengan pengamatan morfologi tanah dimulai dari

melihat warna tanah pada profil, kemudian dilakukan pembatasan pada setiap



21

lapisan agar dapat mengetahui jumlah lapisan yang terdapat pada profil, kongkresi

dan karat, clay skin, struktur, tekstur, dan perakaran. Penampang yang diamati

adalah penampang yang mendapat pencahayaan cukup namun tidak terpapar sinar

matahari secara langsung dan juga tidak ternaungi. Pengamatan dilakukan pada

pagi hari, namun tidak terlalu pagi atau sore ketika sinar matahari masih lemah.

Setelah itu dilakukan pengambilan sampel tanah terganggu secukupnya dan

pengambilan contoh tanah utuh dengan menggunakan ring sampel pada setiap

horizon di masing-masing profil tanah. Contoh tanah terganggu yang telah

diambil dikering udarakan kemudian ditumbuk dan diayak dengan menggunakan

ayakan 2 mm sedangkan contoh tanah utuh yang diambil disiapkan untuk analisis

di Laboratorium.

3.3.3 Analisis sifat fisika tanah

Dalam penelitian ini sifat fisik tanah yang dianalisis yaitu tekstur tanah,

kerapatan isi (bulk density), permeabilitas, karakteristik lengas tanah pada (pF1,

pF 2, pF 2,54 dan pF4,2), dan C-Organik.

3.3.3.1 Penetapan Tekstur Tanah menggunakan Hydrometer

Menimbang 50 g tanah dan dimasukkan kedalam gelas enlenmeyer 250 ml lalu

menambahkan 100 ml calgon dikocok dan dibiarkan selama 10 menit kemudian

memasukan suspensi tanah tersebut kedalam gelas pengadukdan menambahkan

400ml air aquades lalu dikocok selama 5 menit.  Selanjutnya memindahkan

suspensi tersebut kedalam gelas ukur 100 ml dan menambahkan air aquades

sampai volume mencapai 100 ml kemudian diaduk sampai 2 menit. Setelah

diaduk selama 2 menit lalu masukkan hydrometer  dan termometer kedalam gelas
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ukur secara bergantian selama 40 detik kemudian baca angka yang ditunjukkan

oleh hydrometer dan termometer. Ulangi langkah tersebut setelah 2 jam

kemudian.

3.3.3.2 Penetapan Kerapatan Isi

Cara penentuan kerapatan isi tanah ialah menentukan volume tanah terlebih

dahulu dengan mengukur tinggi ring (t), diameter (d) dan tentukan volume (V).

Volume tanah = volume ring = 3,14 x (d/2)2 x t

Menentukan kerapatan isi yaitu = g/cm3

3.3.3.3 Permeabilitas

Mengambil contoh tanah dengan menggunakan ring sampel selanjutnya tanah

dengan ring sampel direndam dalam wadah air sampai setinggi 3 cm dari dasar

wadah tersebut selama 24 jam, kemudian setelah perendaman selesai contoh tanah

disambung dengan satu ring sampel lagi kemudian ring sampel dipindahkan kealat

penetapan permeabilitas lalu menambahkan air secara hati-hati setinggi ring

sampel dan dipertahankan tinggi air tersebut. Kemudian, melakukan pengukuran

volume air yang mengalir melalui alat penetapan permeabilitas tanah tersebut

dalam waktu tertentu dan melakukan pengukuran volume air tersebut sbanyak

lima kali, kemudian hasilnya dirata-ratakan. Menghitung permeabilitas tanah

dengan rumus : K = × ×
Ket :
K = Permeabilitas tanah (cm/jam)
Q = Banyak air yang mengalir setiap pengukuran (ml)
t  = Waktu pengukuran ( jam)
L = Tebal contoh tanah (cm)
h = Tinggi permukaan air dari permukaan contoh tanah (cm)
A = Luas permukaan contoh tanah (cm2)
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3.3.3.4 Penetapan Karakteristik Lengas Tanah

Penetapan kadar lengas menggunakan metode piring sarang tekan yaitu dengan

cara mengambil tanah dari ring sampel menjadi tiga bagian masing-masing untuk

pF1 (tekanan 10 cm air), pF2 (tekanan 100 cm air) dan pF 2,54 (tekanan 1/3

atmosfir), untuk pF 4,2 ( tekanan 15 atmosfir) digunakan contoh tanah kering

udara < 2 mm. Kemudian contoh tanah diletakkan diatas piringan dalam alat

Pressure Plate Apparatus, sesuai dengan nomor piringan dan dijenuhi dengan air

sampai kelebihan dan biarkan selama 24 jam, lalu tutup alat tersebut rapat-rapat,

kemudian biarkan tekanan sesuai dengan pF yang dikehendaki. Keseimbangan

akan tercapai setelah kira-kira 48 jam tekanan tersebut berkerja. Setelah

keseimbangan tersebut tercapai, contoh tanah dikeluarkan untuk menentukan

kandungan airnya lalu membuat kurva pF di atas kertas grafik sebagai absis

setelah kandungan air dan sebagai ordinat adalah pF.

3.3.3.5 Penetapan C-organik tanah

Menimbang 0,5 g tanah kering udara kemudian dimasukkan kedalam elenmeyer

250 ml kemudian menambahkan 5 ml K2Cr2O7 1N sambil menggoyangkan

elenmeyer perlahan lahan agar berlangsung pencampuran dengan tanah. Lalu

segera tambahkan 10 ml H2SO4 pekat dengan gelas ukur di ruang asap sambil

digoyang perlahan selama 2 menit hingga tercampur rata. Kemudian biarkan

campuran tersebut di ruang asap selama 30 menit hingga dingin. Setelah itu

nemanbahkan perlahan lahan 100 ml aquades dan biarkan hingga dingin, lalu

menambahkan 5 ml asam fospat pekat ; 2,5 ml larutan Na-F 4% dan lima tetes

indikator difenilamin. Kemudian dititrasi sampel dengan larutan ferro amonium

sulfat 0,5 N hingga warna larutan berubah dari coklat kehijauan menjadi biru
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keruh, lalu titrasi tetes demi tetes dan goyang labu terus menerus hingga mencapai

titik akhir yaitu pada saat warna berubah dengan tajam menjadi hijau terang.

Penetapan blangko dilakukan sama seperti cara kerja diatas tetapi tanpa

menggunakan contoh tanah.

Perhitungan :

%C-organik =
×( )

Ketrangan :

T = ml titrasi blangko

S = ml titrasi sampel

% bahan organik = %C-organik x 1,724

3.3.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan membandingkan sifat-sifat tanah antara

pertanaman ubikayu dan kebun karet alam. Kemudian dideskripsikan pada hasil

penelitian dan pembahasan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa:

1. Warna tanah pada lahan karet alam cenderung lebih gelap dibandingkan pada

lahan pertanaman ubikayu dan 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) hal ini dikarenakan

tingginya kandungan C-organik pada lahan karet alam.

2. Sifat fisik tanah pada pertanaman ubikayu memiliki kerapatan isi,

permeabilitas, kandungan pasir dan kandungan debu lebih rendah serta

kandungan liat total lebih tinggi dibandingkan pada pertanaman karet alam

yang dikarenakan pada lahan ubikayu dilakukan pengolahan tanah yang

intensif.

3. 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.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa lahan dalam penelitian ini memiliki

kandungan liat di atas 65% sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk

memperoleh potensi lain yang lebih baik selain dari pemanfaatan lahan yang

digunakan untuk penanaman ubikayu dan karet alam saat ini.
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