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ABSTRAK

INDENTIFIKASI MORFOLOGI DAN BEBERAPA SIFAT TANAH PADA
PERTANAMAN UBI KAYU (Manihot esculenta Crantz) DAN KEBUN

CAMPURAN DI DESA SEPUTIH JAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH
LAMPUNG TENGAH

Oleh

YOUNGKY MEILENDRA

Morfologi tanah merupakan proses-proses yang telah dialami dari suatu jenis

tanah selama pelapukan dan perkembanga. Tanah memiliki sifat fisik, sifat biologi

dan sifat kimia tanah yang berbeda-beda pada lingkungan. Penelitian ini

dilaksanakan di lahan pertanaman ubi kayu dan kebun campuran milik masyarakat

di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah. Pengamatan

contoh tanah dilaksanakan pada bulan April 2016, dan contoh tanah dianalisis di

Laboratorium departemen ilmu tanah dan sumber daya lahan institut pertanian

bogor.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan sifat morfologi dan

perbedaan sifat-sifat tanah pada lapisan permukaan di lahan pertanaman ubi kayu

dan kebun campuran. Penelitian ini menggunakan metode survei tanah dengan

tahapan studi pustaka, penentuan lokasi dan pembuatan profil di lapang,

pengamatan dan pengambilan contoh tanah di lapang, penyiapan contoh tanah,

serta analisis  tanah di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
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terdapat perbedaan morfologi tanah, sifat fisika tanah dan sifat kimia tanah pada

lahan campuran dan lahan ubi kayu.

Kata kunci : Sifat Fisik, Sifat Kimia, Olah Tanah, dan Ubi Kayu



INDENTIFIKASI MORFOLOGI DAN BEBERAPA SIFAT TANAH PADA 

PERTANAMAN UBI KAYU (Manihot escuenta Crantz) DAN KEBUN 

CAMPURAN DI DESA SEPUTIH JAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH 

LAMPUNG TENGAH 

 

 

Oleh 

 

YOUNGKY MEILENDRA 

 

SKRIPSI 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

 

SARJANA PERTANIAN 

 

Pada 

Jurusam Agroteknologi 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 
 







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kerinci pada tanggal 25 Mei 1993 sebagai anak kedua dari

tiga bersaudara pasangan Darwin S.E dan Leli Martini S.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi 1998, SD

Negeri123 Jambi tahun 2005, SMP Negeri 1 Gunung Sugih Lampung Tengah

tahun 2008, dan MAN Poncowati Lampung Tengah tahun 2011.  Pada tahun

2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Agroteknologi, Fakultas

Pertanian, Universitas Lampung Melalui Jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk

Perguruan Tinggi Negeri).

Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Umum di Balai Pengkajian Teknologi

Pangan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Juli sampai

Agustus 2015.  Pada bulan Januari sampai Februari 2015, penulis melaksanakan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Sapto Renggo Kecamatan Bahuga

Way Kanan Lampung.



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya

skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis persembahkan karya kecil ini buah perjuangan dan kerja keras untuk:

Almamater kebanggaanku

Universitas Lampung

Ayahanda tercinta Darwin S.E dan ibunda tercinta Leli Martini S.Pd

Telah memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang yang tidak

ternilai, juga kakak dan adik tersayang Wellza Kerinova, Amd. dan Agung

Prayuda



“Meskipun kita mengambil jalan yang berbeda, kalian harus hidup

sekuat tenaga kalian! Jangan menganggap hidup kalian itu tidak

berarti! Jangan pernah melupakan teman yang selamanya akan

mencintai kalian!” (Erza Scarlet)

“Ketika dunia ternyata jahat padamu, maka kau harus

menghadapinya”. ( Roronoa Zoro )

“Hidup itu yang penting Disiplin, disiplin dalam ibadah, belajar ,

dalam hal kegiatan apapun, makan bukan kita  yang mengikuti

kesuksesan tapi kesuksesan yang akan mengikuti kita”

(Ayahanda  Darwin S.E)

“hidup itu harus kayak mobil matik , maju terus tancap gas ”

(Didin Wiharso)



SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat

dan hidayah-Nyaskripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Didin Wiharso, M.Si., selaku Pembimbing Utama atas bantuan,

bimbingan, semangat, nasehat, kesabaran, dan waktu dalam membimbing

penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi.

2. Bapak Ir. Hery Novpriansyah, M.Si., selaku Pembimbing Kedua atas

bimbingan, bantuan, nasehat, motivasi, dan kesabaran dalam menyelesaikan

skripsi.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Karden E.S. Manik, M.S., selaku Penguji atas saran,

pengarahan, dan nasehat untuk perbaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Cipta Gnting, M.Sc.,selaku Pembimbing Akademik atas ilmu,

bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

5. Ibu Prof. Dr. Ir. Sri Yusnaini, M.Si., selaku Ketua Jurusan Agroteknologi.

6. Ibu Prof. Dr. Ir. Ainin Niswati, M.S., M.Agr.Sc., selaku Ketua Bidang Ilmu

Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung atas koreksi, saran, dan

persetujuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas

Pertanian Universitas Lampung yang telah mengesahkan skripsi ini.



8. Bapak Muhizar dan Ibu Maryatul yang telah mengizinkan penulis untuk

melaksanakan penelitian di lokasi.

9. Terima kasih Kepada Herlita Sari yg selalu memberikan semangat, motivasi

dan doa nya kepada penulis.

10. Teman seperjuangan penulis, Diki S.P, Dika S.P dan Hiday S.P atas bantuan

dan semangat Selama pelaksanaan penelitian.

11. Sahabat-sahabat AK tercinta: Minak dr. David, Irvan S.P, Pri S.P, Son S.P,

Kalbi S.P, Daus S.P, Taufik S.P, Tio S.P, Redman S.P, Thoriq S.P, Yanu S.P,

Praditya S.P, Rony S.P, Rudy S.P, Septa S.P, Nanda S.P, Suhendra S.P dan

Prayoga S.P yang selalu setia menemani penulis serta memberikan bantuan ,

semangat dan hal gila dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman Agroteknologi: Tika, Viska, Candra, Sidik, Putu, Aan, Fadil,

Dina, Alm Agung Susilo S.P, Yohan, Anggun, Karolina, Heni, Frans S.P,

heru Dan Semua teman-teman Agroteknologi 2011yang telah menemani

penulis serta memberikan semangat.

13. Teman-teman KKN Seru Sapto Renggo: Hindun, Tri pujiana, Bobi, Arif ,

Keny, Novi, dan Yuli

Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, Maret 2017
Penulis

Youngky Meilendra



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ......................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................... xv

I. PENDAHULUAN ...................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ................................................................. 3

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................. 3

1.4 Kerangka Pemikiran ............................................................. 4

II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 6

2.1 Morfologi Tanah ................................................................ 6

2.1.1  Warna Tanah ........................................................... 6

2.1.2  Tekstur Tanah ........................................................... 7

2.1.3  Struktur Tanah ......................................................... 8

2.1.4  Konsistensi Tanah ................................................... 8

2.2 Sifat Tanah ......................................................................... 9

2.2.1 Sifat Kimia Tanah ................................................... 9

2.2.2  Sifat Fisik Tanah ..................................................... 10

2.2.3  Sifat Biologi Tanah ................................................. 11

2.3 Olah Tanah ......................................................................... 12

2.4 Ubi Kayu (Manihot esculenta) ........................................... 14

III. BAHAN DAN METODE ........................................................... 16

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .......................................... 16



3.2 Alat dan Bahan ................................................................ 16

3.3 Metode Penelitian ............................................................ 17

3.3.1 Pengumpulan Data .................................................. 17

3.3.2  Studi Pustaka ......................................................... 17

3.3.3  Penentuan lokasi dan pembuatan profil ................ 17

3.3.4 Pengamatan dan pengambilan contoh tanah di lapang  . 18

3.3.5  Penyiapan contoh tanah ........................................ 18

3.3.6 Analisis yang dilakukan ........................................ 18

3.4 Analisis Data .................................................................... 19

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.................................................... 20

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian ..................................... 20

4.1.1 Lokasi Penelitian ...................................................... 20

4.1.2 Topografi Lokasi Penelitian ..................................... 20

4.1.3 Geologi ..................................................................... 20

4.1.4 Iklim ......................................................................... 21

4.1.5 Riwayat Lahan ......................................................... 21

4.2 Morfologi Tanah ............................................................... 22

4.2.1 Lapisan Tanah .......................................................... 24

4.2.2 WarnaTanah ............................................................ 25

4.2.3 Struktur Tanah .......................................................... 27

4.2.4 Konsistensi Tanah .................................................... 29

4.3 Sifat Fisik Tanah ................................................................ 31

4.3.1 Tekstur Tanah ........................................................... 31

4.3.1.1  Persentase Fraksi Pasir Total ...................... 33

4.3.1.2  Persentase Fraksi Debu Total ...................... 34

4.3.1.3  Persentase Fraksi Liat Total ....................... 35

4.3.2 Kerapatan Isi Tanah ................................................ 37

4.3.3 Ruang Pori Total ..................................................... 38

4.4 Sifat kimia Tanah Total ..................................................... 40

4.4.1 C-organik Tanah ....................................................... 41

4.4.2 Kemampuan Tukar Kation Tanah (KTK) ................ 43



4.4.3 PH Tanah .............................................................. 45

V. KESIMPULAN DAN SARAN .............................. .................. 47

5.1 Kesimpulan ........................................................................ 47

5.2 Saran ...................................................................... 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data Morfologi Tanah Di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah ..................................... 23

2. Lapisan tanah pada profil tanah lahan ubi kayu monokultur dan
kebun campuran di Desa Seputih Jaya kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah .............................................. 24

3. Warna tanah pada profil tanah lahan ubi kayu monokultur dan
kebun campuran di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah .............................................. 26

4. Struktur tanah pada profil tanah lahan ubi kayu monokultur dan
kebun campuran di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah .............................................. 28

5. Konsistensi tanah pada profil tanah lahan ubi kayu monokultur
dan kebun campuran di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah .................................... 30

6. Kelas Tekstur Tanah ................................................................ 32

7. Data Curah Hujan Rata–Rata Tahunan dan Bulanan daerah
Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah ................................................................................. 52

8. Data Analisis Sifat Fisik Tanah Pada Lahan Pertanaman Ubi Kayu
dan Kebun Campuran Di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah .................................... 53

9. Data Analisis Tekstur Tanah Pada Lahan Pertanaman Ubi Kayu
dan Kebun Campuran Di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah .................................... 54

10. Kandungan C–organik Tanah Pada Lahan Pertanaman Ubi Kayu
dan Kebun Campuran Di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah ................................... 55



11. Kandungan Ph Tanah Pada Lahan Pertanaman Ubi Kayu dan
Kebun Campuran Di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah .................................... 56

12. Kandungan KTK Tanah Pada Lahan Pertanaman Ubi Kayu dan
Kebun Campuran Di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah .............................................. 57

13. Data Analisis Sifat Kimia Tanah Pada Lahan Pertanaman Ubi
Kayu dan Kebun Campuran Di Desa Seputih Jaya Kecamatan
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ...................... 58

14. Deskripsi Profil Tanah Pada Lahan Pertanaman Ubi Kayu Di Desa
Seputih Jaya Kabupaten Lampung Tengah ......................... 59

15. Deskripsi Profil Tanah Pada Lahan Kebun Campuran Di Desa
Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah ................................................................................. 60



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Data Curah hujan rata-rata tahunan dan bulanan 10 tahun terakhir
(2005–2014) di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah. .................................................... 21

2. Penyebaran fraksi pasir total (%) pada lahan ubi kayu monokultur
dan kebun campuran di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung
Sugih  Kabupaten Lampung Tengah .......................................... 33

3. Penyebaran fraksi debu total (%) pada lahan ubi kayu dan kebun
campuran di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah .................................................... 34

4. Penyebaran fraksi liat total (%) pada lahan ubi kayu dan kebun
campuran di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah .................................................... 35

5. Kerapatan isi tanah (g/cm3) pada lahan ubi kayu dan kebun
campuran di Desa Seputih JayaKecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah ..................................................... 37

6. Ruang Pori Total (%) pada lahan ubi kayu dan kebun campuran di
Desa Seputih Jaya  Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah ....................................................................................... 39

7. Kandungan C-organik tanah (%) pada lahan ubi kayu dan kebun
campuran di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah .................................................... 41

8. Kemampuan Tukar Kation tanah pada lahan ubi kayu dan kebun
campuran di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah .................................................... 43

9. Kandungan PH tanah pada lahan ubi kayu dan kebun campuran di
Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah ....................................................................................... 45

10. Ubi Kayu Monokultur  ................................................................. 61



11. Profil Tanah Ubi Kayu     ............................................................. 61

12. Kebun Campuran     ...................................................................... 62

13. Profil Tanah Kebun Campuran ................................................. 62



2

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanaman ubi kayu (Mannihot esculenta) merupakan tanaman yang sangat

potensial, memiliki berbagai varietas atau klon yang dapat langsung dikonsumsi

sebagai makanan atau menjadi bahan baku bagi industri untuk berbagai macam

industri seperti makanan,makanan ternak, kertas, kayu lapis dan lainnya seperti

bahan baku pembuatan ethanol (Pramudita dkk.,2014).

Di Indonesia, ubi kayu dijadikan makanan pokok nomor 3 setelah padi dan

jagung. Penyebaran tanaman ubi kayu meluas ke semua propinsi di Indonesia.

Daerah sentrum produksi ubi kayu yang masuk 5 besar terluas areal panennya

tahun 1991 adalah propinsi Jawa Timur (295.244 ha), Jawa Tengah (272.912 ha),

Jawa Barat (160.215 ha), Lampung (144.478 ha), dan NTT (73.929 ha).

Pada masa yang akan datang areal tanaman ubi kayu amat mungkin di perluas

keluar pulau Jawa karena sumber daya lahan yang belum di manfaatkan secara

optimal masih tersedia cukup luas. Potensi ubi kayu sebagai bahan pangan yang

sangkil di dunia ditunjukkan dengan fakta



2

bahwa tiap 300 juta ton ubi–ubian di hasilkan di dunia dan dijadikan bahan

makanan sepertiga penduduk di negara-negara tropis. Di sampingitu, sekitar 45%

dari total produksi ubi–ubian dunia langsung dikonsumsi olehp rodusen sebagai

sumber kalori di beberapa Negara (Thamrin, 2013).

Penanaman ubi kayu yang dilakukan para petani umumnya dilakukan secara

monokultur secara terus menerus, pengolahan tanah secara intensif (dengan

pembajakan), dan pengolahan yang tidak menerapakan teknik-teknik budidaya

yang tepat dan teknik konservasi tanah sehingga dapat mempercepat laju

degradasi tanah. Sedangkan pada kebun campuran ialah pengolahan tanah yang

dilakukan adalah tanpa olah tanah.

Menurut Triyanto (2002), dalam jangka panjang sistem olah tanah intensif

diperkirakan mempengaruhi struktur tanah terutama pada lapisan permukaan.

Semakin rendahnya kandungan bahan organik pada olah tanah intensif, akan

menyebabkan terjadinya perubahan struktur dari remah manjadi gumpal.

Ubi kayu merupakan tanaman pangan terpenting ketiga setelah beras dan jagung,

dengan kondisi daerah penelitian yang cocok dalam mengembangkan ubi kayu

akan sangat mudah mendapatkan keuntungan, disamping itu ubi kayu memiliki

biaya penanaman dan pemeliharaan yang lumayan rendah, sementara hasilnya

atau produksinya sangat berpengaruh terhadap pasar dan permintaanakan ubi kayu

yang cukup tinggi. Di beberapa daerah yang sulit diperoleh beras, ubi kayu

digunakan sebagai bahan makanan cadangan sehingga digunakan masyarakat

sebagai bahan makanan pokok (Purwono dan Purnamawati, 2009).
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Permasalahan umum pada pertanaman ubi kayu adalah produktivitas dan

pendapatan yang rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh belum

diterapkannya teknologi budidaya ubi kayu dengan benar (Balai Pengkajian

Tanaman Pangan, 2008).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka dipandang perlu untuk

mengidentifikasi morfologi dan klasifikasi tanah yang ditanami vegetasi ubi kayu

lebih dari 10 tahun (olah tanah intensif) dan vegetasi campuran (tanpa olah tanah)

sehingga kita dapat mengetahui perbedaan sifat-sifat profil tanah seperti jenis dan

susunan horizon, kedalaman solum tanah, sifat kimia dan sifat-sifat fisik tanahnya

yang sangat berguna dalam pemanfaatan sumber daya lahan yang lebih baik dan

terarah.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan sifat morfologi lapisan permukaan di lahan

pertanaman ubi kayu dan kebun campuran ?

2. Apakah terdapat perbedaan sifat fisika tanah pada lapisan permukaan di

lahan pertanaman ubi kayu dan kebun campuran ?

3. Apakah terdapat perbedaan sifat kimia tanah pada lapisan permukaan di

lahan pertanaman ubi kayu dan kebun campuran ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan sifat morfologi lapisan permukaan di lahan

pertanaman ubi kayu dan kebun campuran.

2. Untuk mengetahui perbedaan beberapa sifat fisika tanah pada lapisan

permukaan di lahan pertanaman ubi kayu dan kebun campuran.

3. Untuk mengetahui perbedaan beberapa sifat kimia tanah pada lapisan

permukaan di lahan pertanaman ubi kayu dan kebun campuran

1.4 Kerangka Pemikiran

Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

didominasi lahan pertanaman ubi kayu. Tanaman ubi kayu lebih mudah, baik

dalam perawatan, ketahanan terhadap hama dan penyakit. Pertanaman ubi kayu

yang dilakukan para petani umumnya dengan sistem monokultur dan dilakukan

pengolahan tanah setiap musim tanamnya. Tujuan dari pengolahan tanah, yaitu

untuk memperbaiki struktur tanah, menekan pertumbuhan gulma, mencampur sisa

tanaman dengan tanah, dan menciptakan kondisi tanah yang baik untuk daerah

perakaran tanaman (Rukmana, 1997).

Penanaman monokultur secara berkesinambungan dapat menurunkan

produktivitas  tanah apabila tidak dikelola dengan baik. Pengusahaan ubi kayu

pada sebidang lahan secara terus menerus tanpa ada pemupukan akan

mengakibatkan terjadinya degradasi unsur hara tanah, yang berakibat lebih lanjut

penurunan kesuburan tanah baik kimia, maupun fisik terutama menurunkan
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jumlah ruang pori total tanah yang cepat serta terjadinya penurunan produksi ubi

kayu dari tahun ketahun (Nugroho dkk., 1984).

Selain membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, pengolahan tanah

mempercepat kerusakan struktur dan komposisi bahan organic tanah, yang pada

gilirannya akan meningkatkan laju erosi, terutama di lahan berlereng. Erosi

menyebabkan berkurang atau hilangnya lapisan olah yang relatif lebih subur dan

menurunnya produktivitas tanah akibat buruknya sifat fisika tanah dan hilangnya

hara bersama erosi (Arsyad, 1989).

Berdasarkan informasi penelitian olah tanah intensif dan tanpa olah tanah

sebelumnya, maka diduga tingkat kekerasan tanah lapisan bawah untuk vegetasi

ubi kayu lebih padat dibandingkan untuk vegetasi campuran. Selain itu, bahan

organik yang ada pada horizon permukaan akan cepat hilang dan merusak

agregasi atau granul yang telah terbentuk dengan mantap.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Morfologi Tanah

Sifat morfologi tanah adalah sifat-sifat tanah yang dapat diamati dan dipelajari di

lapang. Sebagian dari sifat-sifat morfologi tanah merupakan sifat-sifat tanah

tersebut. Ciri-ciri dari morfologi profil tanah merupakan petunjuk dari proses-

proses yang telah dialami suatu jenis tanah selama pelapukan dan perkembanga

nya. Untuk menentukan sifat dan morfologi tanah, ada beberapa hal yang harus

diperhatikan, antara lain horizon tanah, warna tanah, tekstur tanah, struktur tanah,

dan konsistensi (Purnomo,2003)

.
Tanaman bervegetasi tanaman sejenis monokultur lebih berkembang

dibandingkan tanah bervegetasi campuran. Hal ini disebabkan tanah tersebut telah

mengalami proses pencucian yang intensif sehingga proses pembentukan horizon-

horizon berjalan cepat (Purnomo,2003).

2.1.1 Warna Tanah

Warna tanah adalah sifat tanah yang paling jelas dan mudah ditentukan.

Walaupun warna mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kegunaan tanah, tetapi

kadang-kadang dapat dijadikan petunjuk adanya sifat-sifat khusus dari tanah.
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Misalnya, warna tanah gelap mencirikan kandungan bahan organik tinggi. Warna

kelabu menunjukkan bahwa tanah sudah mengalami pelapukan lanjut. Warna

tanah ditentukan dengan cara membandingkan dengan warna baku yang terdapat

pada “Munsell Soil Color Chart”. Penentuan ini meliputi penetapan warna dasar

tanah (matriks), warna bidang struktur dan selaput liat, warna karatan dan

konkresi, warna plintit dan warna humus. Warna tanah dinyatakan dalam tiga

satuan, yaitu: kilap (hue), nilai (value), dan kroma (chroma). Kilap berhubungan

erat dengan panjang gelombang cahaya. Nilai berhubungan dengan kebersihan

warna. Kroma kadang-kadang disebut kejenuhan, yaitu kemurnian relative dari

spektrum warna (Prasetyo, 2006).

2.1.2 Tekstur Tanah

Menurut Nugroho (2009) tekstur tanah adalah sifat tanah yang sangat penting

yang mempengaruhi sifat kimia, fisika dan biologi tanah yang berguna bagi

penetrasi akar dan kemampuan pengikatan air oleh tanah Tekstur tanah

menunjukkan perbandingan butir-butir pasir (diameter 2,00 - 0,05 mm), debu

(0,005 - 0,02 mm) dan liat (<0,002 mm) di dalam tanah. Butir-butir yang paling

kecil adalah butir liat, diikuti oleh butir debu (silt), pasir, dan kerikil. Selain itu,

ada juga tanah yang terdiri dari batu-batu. Tekstur tanah dikatakan baik apabila

komposisi antara pasir, debu dan liatnya hampir seimbang.



8
2.1.3 Struktur Tanah

Struktur tanah merupakan gumpalan-gumpalan kecil dari tanah akibat

melekatnya butir-butir tanah satu sama lain. Struktur menunjukan kombinasi atau

susunan partikel-partikel tanah primer (pasir, debu dan liat) sampai dengan

partikel-partikel sekunder atau ped (Nugroho, 2009). Peranan struktur mengubah

pengaruh tekstur dengan memperhatikan hubungan kelembaban dan udara.

Deskripsi lapang susunan struktur tanah meliputi:

1. Tipe yang menunjukan bentuk dan susunan ped,

2. Kelas yang menunjukan ukuran ped,

3. Gradasi yang menunjukan ketentuan prihal ped.

Gradasi dari struktur merupakan derajat agregasi atau perkembangan struktur

yang menunjukan perbedaan diantara kohesi dalam ped dan adhesi antara ped

suatu gradasi ditentukan dilapangan terutama oleh ketahan ped dan imbangan

diantara bahan ped dan bukan ped.

2.1.4 Konsistensi Tanah

Konsistensi adalah ketahanan tanah terhadap perubahan bentuk atau perpecahan.

Keadaan ini ditentukan oleh sifat kohesi dan adhesi. Konsistensi tanah

menunjukkan kekuatan daya kohesi butir-butir tanah atau daya adhesi butir-butir

tanah dengan benda lain (Nugroho, 2009). Konsistensi digambarkan untuk tiga

tingkat kelembaban basah, lembab dan kering. Suatu tanah tertentu dapat menjadi

lekat bila basah, teguh bila lembab dank eras bila kering (Radjit et.al., 2014).
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2.2 Sifat Tanah

Tanah memiliki sifat fisik, sifat biologi dan sifat kimia tanah yang berbeda-beda

pada lingkungan yang berbeda pula. Tanah memiliki sifat heterogen dari suatu

tempat dengan tempat lainya karena tanah sebagai tempat manusia, hewan, dan

tumbuhan untuk melakukan aktifitas

2.2.1 Sifat Kimia Tanah

Sifat kimia tanah berperan dalam menentukan sifat, ciri tanah dan kesuburan

tanah pada umumnya (Sumarni, 2010). Sifat-sifat kimia tanah antara lain yaitu:

1. C-organik, berperan dalam menentukan keberhasilan suatu budidaya

pertanian.  Penetapan kandungan bahan organik dilakukan berdasarkan

jumlah C-Organik.

2. N total, Nitrogen merupakan unsur hara makro esensial, menyusun sekitar

1,5 % bobot tanaman dan berfungsi terutama dalam pembentukan protein.

3. PH tanah atau kemasaman tanah atau reaksi tanah menunjukkan sifat

kemasaman atau alkalinitas tanah yang dinyatakan dengan nilai pH.

4. Kejenuhan basa, perbandingan dari jumlah kation basa yang ditukarkan

dengan kapasitas tukar kation yang dinyatakan dalam persen.

5. Kapasitas tukar kation (KTK), sifat kimia yang sangat erat hubungannya

dengan kesuburan tanah. Tanah-tanah dengan kandungan bahan organik

atau kadar liat tinggi mempunyai KTK lebih tinggi dari pada tanah-tanah

dengan kandungan bahan organik rendah atau tanah-tanah berpasir
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6. Unsur Fosfor (P) berasal dari bahan organik, pupuk buatan dan mineral-

mineral di dalam tanah. Fosfor paling mudah diserap oleh tanaman pada

pH sekitar 6-7 (Hardjowigeno 1992).

7. Kalium, unsur hara ketiga setelah Nitrogen dan Fosfor yang diserap oleh

tanaman dalam bentuk ion K+. Muatan positif dari Kalium akan

membantu menetralisir muatan listrik yang disebabkan oleh muatan

negatif Nitrat, Fosfat, atau unsur lainnya.

8. Natrium, berperan penting dalam menentukan karakteristik tanah dan

pertumbuhan tanaman terutama di daerah kering dan agak kering

9. Kalsium, tergolong dalam unsur-unsur mineral essensial sekunder seperti

Magnesium dan Belerang. Ca2+ dalam larutan.

10. Magnesium, unsur pembentuk klorofil kekurangan magnesium

mengakibatkan perubahan warna yang khas pada daun.

2.2.2 Sifat Fisik Tanah

Sifat-sifat fisik tanah yang digunakan untuk menentukan indeks erodibilitas suatu

tanah adalah tekstur, struktur dan permabilitas tanah.  Pengelolaan tanah yang

intensif secara terus-menerus tanpa mengistirahatkan tanah dan tanpa penambahan

bahan organik berakibat merusak struktur tanah dan berakibat pada permabialitas

tanah.  Permabialitas lambat laju infiltrasi yang rendah dan mengakibatkan

tingginya limpasan permukaan, yang berakibat pada meningkatnya kehilangan

tanah (Rusdiana, 2012).
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Sifat fisika tanah diketahui sangat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman.

Fisika tanah menentukan penetrasi akar didalam tanah, retensi air, drainase aerasi

dan nutrisi tanaman (Manfarizah, 2011).

2.2.3 Sifat Biologi Tanah

Tanah merupakan suatu komponen penting dalam modal dasar pertanian. Biologi

tanah adalah ilmu yang mempelajari mahluk-mahluk hidup didalam tanah.

Karena ada bagian-bagian hidup di dalam tanah, maka tanah itu disebut sebagai

Living Sistem contohnya akar tanaman dan organisme lainnya di dalam tanah.

Biologi tanah adalah ilmu yang mempelajari mahluk-mahluk hidup didalam tanah.

Tanah dihuni oleh bermacam-macam mikroorganisme.  Jumlah tiap

mikroorganisme sangat bervariasi, ada yang terdiri dari beberapa individu, akan

tetapi ada pula yang jumlahnya mencapai jutaan per gram tanah. Mikroorganisme

tanah akan bertanggung jawab atas pelapukan bahan organik dan pendauran unsur

hara (Manfarizah, 2011).

Menurut Handayanto (1998) dalam Intara (2011) bahan organik yang diberikan

didalam tanah akan mengalami proses pelapukan dan perombakan yang

selanjutnya akan mengahasilkan humus.  Humus bersifat koloid hidrofil yang

dapat menggumpal dan berbentuk gel sehingga humus sangat penting dalam

pembentukan tanah.
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2.3 Olah Tanah

Pengolahan tanah (tillage) akan diperlukan ketika kondisi sifat fisik tanah kurang

mendukung bagi pertumbuhan tanaman seperti tanah yang padat, keras dan aerasi

yang minim. Intensitasnya akan tergantung pada kondisi tanah dan jenis tanaman.

Menurut Winarso (2005), pemadatan tanah, hardpans dan pembentukan lapisan

keras (crusting) merupakan penyebab utama degradasi fisik tanah. Pemadatan

tanah dapat meningkatkan berat isi yang berpengaruh pada penetrasi akar,

konduktifitas hidrolik dan aerasi. Untuk mengurangi pemadatan tanah,

pengolahan tanah hingga lapisan dalam diikuti pemberian bahan organik dapat

dilakukan.

Selain untuk persiapan lahan, pengolahan tanah juga dilakukan untuk

pemeliharaan tanaman. Pengolahan tanah selama musim tumbuh dilakukan

terutama untuk memecahkan kerak-kerak keras yang disebabkan pukulan air

hujan untuk menjamin aerasi yang cukup serta mematikan tanaman pengganggu

(Buckman dan Brady, 1969).

Menurut Arsyad (2000), pengolahan tanah menyebabkan tanah menjadi longgar

dan lebih cepat menyerap air hujan sehingga mengurangi aliran permukaan, akan

tetapi pengaruh ini bersifat sementara karena tanah yang telah diolah dan menjadi

longgar akan lebih mudah tererosi. Kondisi tersebut tentu akan menyebabkan

dampak negatif terhadap lapisan permukaan tanah.  Foth (1978), menyatakan

bahwa beberapa praktek persiapan lahan dan kegiatan merubah kondisi fisik zona

perakaran ternyata dapat menyebabkan:

1. Hilangnya lapisan atas tanah dan lapisan bahan organik
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2. Terkikisnya lapisan humus dan serasah yang belum terdekomposisi yang

menyebabkan lapisan mineral tanah menjadi terbuka

3. Tercampurnya bahan organik pada permukaan tanah dengan lapisan

mineral tanah

4. Persiapan lahan secara mekanik juga dapat  memusnahkan vegetasi

lainnya

Oleh karena itu pada tanah yang berlereng curam pengolahan tanah sebaiknya

diminimumkan, bahkan ditiadakan.  Kegiatan pengolahan tanah biasa atau

konvensional (dengan cara mencangkul atau membajak tanah dua kali dan diikuti

dengan menghaluskan bongkahan tanah satu atau dua kali sebelum bertanam)

lebih banyak bertujuan untuk memberantas gulma. Jika gulma dapat diatasi

misalnya dengan penggunaan mulsa atau penggunaan herbisida, maka pengolahan

tanah dapat dikurangi atau malah ditiadakan. Selain itu, pada umumnya tanaman

tahunan hampir tidak memerlukan pengolahan tanah terutama untuk tujuan

pengendalian gulma. Hal ini dimungkinkan karena setelah tajuknya berkembang

menaungi permukaan tanah, pertumbuhan gulma akan sangat berkurang

(Fahmuddin dan Widianto, 2004).

Namun demikian perlu tidaknya pengolahan tanah juga tergantung pada jenis

yang akan ditanam.  Karena ada jenis-jenis yang mampu tumbuh pada lahan yang

tidak diolah dan ada pula yang memerlukan pengolahan tanah secara intensif agar

dapat tumbuh baik dan optimal (Hendromono et al., 2003 dalam Puslitbang Hutan

Tanaman, 2006).
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Evans (1992) menyatakan bahwa seberapa besar tingkat persiapan lahan dan

pengolahan tanah juga tergantung pada kemampuan suatu spesies untuk bersaing

mendapatkan cahaya, kelembaban dan hara pada suatu tapak.  Sebagai contoh:

1. Kebanyakan Eukaliptus memerlukan pengolahan tanah dan lahan yang

bebas gulma agar pertumbuhan awalnya cepat

2. Beberapa jenis Pinus termasuk P. oocarpa, P patula dan P. caribea adalah

toleran terhadap kompetisi dengan rumput

3. Jenis Araukaria akan tertekan jika berkompetisi dengan rumput dan hanya

tumbuh lambat bahkan sering mengalami khlorosis.

Contoh diatas menjelaskan bahwa setiap spesies menghendaki persiapan lahan

yang berbeda. Tidak selalu persiapan lahan dengan pengolahan tanah secara total

akan memberikan hasil yang baik bagi pertumbuhan awal suatu jenis tanaman.

Berikut ini beberapa hasil penelitian penyiapan lahan dan praktek pengolahan

tanah untuk beberapa spesies pohon dari hasil penelitian yang dirangkum dalam

(Puslitbang Hutan Tanaman, 2006).

2.4 Ubi Kayu (Manihot esculenta)

Ubi kayu (Manihot esculenta) merupakan sumber bahan makanan ketiga

diIndonesia setelah padi dan jagung. Tanaman ubikayu juga termasuk tanaman

yang memiliki berbagai varietas atau klon yang dapat langsung dikonsumsi

sebagai makanan atau menjadi bahan baku. Selama iniproduksi ubi kayu yang

berlimpah sebagian besar digunakan sebagai bahan bakuindustri tapioka. Industri



15
tapioka merupakan industri skala besar yang paling berkembang di Lampung

(Pramudita, 2014).

Menurut Wargiono (1990) dalam Sulilawati (2008) tingkat produksi, sifat fisik

dan kimia ubi kayu akan bervariasi menurut tingkat kesuburan yang ditinjau dari

lokasi penanaman ubi kayu.Sifat fisik dan kimia pati seperti bentuk dan ukuran

granula, kandungan amilosa dan kandungan komponen non pati sangat

dipengaruhi oleh faktor genetik, kondisi tempat tumbuh dan umur tanaman.
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III. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di lahan pertanaman ubi kayu dan kebun campuran

milik masyarakat di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Lampung

Tengah. Lokasi tanah ubi kayu dan kebun campuran terletak pada ketinggian 61 m

dpl. Secara geografis tanah ubi kayu berada pada koordinat 105°12'43" BT dan

4°57'40" LS dan tanah kebun  campuran terletak pada koordinat 105”11’56” BT

dan 4°56’15” LS. Topografi pada lahan ubi kayu dan kebun campuran adalah

datar sampai landai dengan kemiringan 0-3%.

Pengamatan contoh tanah dilaksanakan pada bulan April 2016, dan selanjutnya

contoh tanah dianalisis di Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumber

Daya Lahan Institut Pertanian Bogor.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah bor tanah, cangkul, gancu, pisau pandu, Munsell Soil

Color Chart, kantong plastik, karet, karung, spidol, label penetrometer saku,

meteran, ayakan 2 mm, stop watch, alat tulis, serta alat-alat yang digunakan untuk

analisis tanah di laboratorium. Bahan yang digunakan berupa contoh tanah

terganggu dan contoh tanah utuh yang menggunakan ring sampel.
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3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei tanah untuk

menentukan lokasi yang sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Dalam

pelaksanaannya penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, yaitu

studi pustaka, penentuan lokasi dan pembuatan profil di lapang, pengamatan dan

pengambilan contoh tanah di lapang, penyiapan contoh tanah, serta analisis tanah

di laboratorium.

3.3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer berupa

morfologi tanah yaitu deskripsi profil berupa lapisan tanah, warna (matriks dan

karat), struktur, tekstur di lapang, konsistensi tanah, vegetasi yang ada di atasnya

dan perakaran yang ada pada tiap lapisan tanah sedangkan analisis sifat fisika

tanah yang terdiri dari : tekstur tanah (metode pipet), kerapatan isi (metode contoh

tanah utuh dalam tabung), dan RPT (ruang pori total) . Sedangkan kimia tanah

yang di lakukan adalah C-organik dengan metode Walkley and Black,

Kemampuan Tukar Kation (KTK), dan pH tanah.

3.3.2 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi guna

menunjang kelancaran dalam penelitian.

3.3.3 Penentuan lokasi dan pembuatan profil

Lokasi penelitian di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten

Lampung Tengah yaitu pada lahan pertanaman ubi kayu milik rakyat dan kebun
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campuran milik masyrakat. Profil tanah dibuat sebanyak 1 buah pada tiap jenis

penggunaan lahan. Sebelum penggalian, terlebih dahulu dilakukan pengeboran

dengan tiga titik disekitar lokasi yang akan dibuat profil sehingga akan diketahui

homogenitas tanahnya. Pembuatan profil tanah dilakukan sampai menemukan

batuan induk.

3.3.4 Pengamatan dan pengambilan contoh tanah di lapang

Profil tanah yang telah dibuat, kemudian diamati untuk mendapatkan data

deskripsi tanah di lapang yang berupa lapisan tanah, warna (matriks dan karat),

struktur, tekstur di lapang, konsistensi tanah, vegetasi yang ada diatasnya dan

perakaran yang ada pada tiap lapisan tanah. Pendeskripsian dilakukan berdasarkan

kriteria Soil Survey Manual (1993). Contoh tanah terganggu yang diambil pada

masing-masing profil sebanyak 2 kg pada tiap lapisan dan contoh tanah utuh

(tidak terganggu) dengan menggunakan ring sampel pada tiap lapisan tanah

dengan tiga ulangan.

3.3.5 Penyiapan contoh tanah

Contoh tanah terganggu yang telah diambil dikeringkan terlebih dahulu kemudian

ditumbuk dan diayak dengan menggunakan ayakan 2 mm sedangkan contoh tanah

utuh yang diambil akan disiapkan untuk analisis laboratorium.

3.3.6 Analisis yang dilakukan

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah morfologi, fisika tanah dan

kimia tanah. Morfologi meliputi warna, lapisan dan struktur tanah, fisika tanah
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meliputi tekstur , ruang pori total , dan kerapatan isi tanah.  Kimia tanah meliputi

C-organik ,Kemampuan Tukar Kation (KTK), dan pH tanah.

3.4 Analisis Data

Data dianalisis dengan membandingkan data sifat fisik dan kimia tanah pada

lahan pertanaman ubi kayu (Manihot esculenta Crantz) monokultur dengank tanah

kebun campuran secara kualitatif.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan, maka

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan morfologi tanah, yaitu pada lahan kebun campuran

lapisan permukaan tanah lebih tebal dan warna tanah lapisan permukaan

lebih gelap dibandingkan lahan ubi kayu. Sementara struktur tanah dan

konsistensi tanah pada kedua lahan relatif sama.

2. Terdapat perbedaan sifat fisik tanah, yaitu pada lahan ubi kayu tingginya

fraksi liat tanah, rendahnya kerapatan isi dan kekerasan tanah pada lapisan

permukaan tanah, ruang pori total lebih tinggi pada lapisan permukaan

dibandingkan kebun campuran. Pada kebun campuran, fraksi pasir lebih

tinggi, dan fraksi debu pada lapisan permukaan lebih tinggi.

3. Terdapat perbedaan sifat kimia tanah, yaitu pada lahan kebun campuran

kandungan C-organik tanah lapisan pertama lebih tinggi,pH lebih tinggi

dibandingkan lahan ubi kayu, KTK lapisan pertama kebun campuran lebih

tinggi dibandingkan ubi kayu.
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5.2 Saran

Adapun saran untuk penelitian ini sebaiknya penelitian ini terus dilanjutkan agar

selalu mendapat informasi terbaru tentang olah tanah yang dilakukan pada ubi

kayu sehingga data yang didapatkan berguna untuk masyrakat.
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