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ABSTRAK

PENGARUH OLAH TANAH DAN PEMUPUKAN NITROGEN JANGKA
PANJANG TERHADAP KEMANTAPAN AGREGAT PADA

PERTANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) DI LAHAN
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Oleh

MUHAMMAD ARIEYA PRATAMA

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang

terpenting selain gandum dan padi, salah satu penyebab rendahnya tingkat

produktivitas komoditas jagung dikarenakan kondisi kesuburan tanah yang

menurun. Upaya peningkatan produksi jagung dapat dilakukan dengan cara

pengolahan tanah dan pemupukan. Pengolahan tanah dan pemupukan yang tepat

dapat memperbaiki kemantapan agregat tanah yang dapat menunjang

pertumbuhan tanaman jaggung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh sistem olah tanah terhadap kemantapan agregat, mengetahui pengaruh

pemupukan nitrogen jangka panjang terhadap kemantapan agregat dan untuk

mengetahui interaksi antara dua perlakuan tersebut. Penelitian ini merupakan

penelitian jangka panjang tahun ke-31 yang telah dilaksanakan  pada bulan

November  2017 sampai Juni 2018 di lahan Politeknik Negeri Lampung.



Penelitian ini disusun secara faktorial (3x2) dalam rancangan acak kelompok

(RAK) dengan 3 kali ulangan.  Faktor pertama adalah sistem olah tanah dengan

taraf Olah Tanah Intensif (OTI), Olah Tanah Minimum (OTM), dan Tanpa Olah

Tanah (TOT). Faktor kedua adalah dosis pemupukan Nitrogen dengan taraf 0 kg

N ha-1 (N0) dan 200 kg N ha-1 (N2). Variabel pengamatan meliputi kemantapan

agregat tanah, produksi tanaman jagung dan C-Organik tanah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa olah tanah menghasilkan kemantapan

agregat terbaik dengan harkat mantap, sedangkan pada olah tanah intensif harkat

kemantapan agregat yang didapatkan adalah kurang mantap. Pemupukan Nitrogen

dengan dosis 0 kg N ha-1 dan 200 kg N ha-1 tidak berpengaruh terhadap

kemantapan agregat pada tanaman jagung dan tidak terjadi interaksi antara dua

perlakuan tersebut terhadap kemantapan agregat tanah pada pertanaman jagung

(Zea mays L.).
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang

terpenting selain gandum dan padi yaitu sebagai sumber karbohidrat utama di

Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di

Amerika Serikat. Jagung juga digunakan sebagai pangan pokok di beberapa

daerah di Indonesia (misalnya di Madura dan Nusa Tenggara). Selain sebagai

sumber karbohidrat, jagung yang telah direkayasa genetika juga sekarang ditanam

sebagai penghasil bahan farmasi. Menurut Badan Pusat Statistik (2016), pada

tahun 2015 Provinsi Lampung memiliki produksi jagung sebesar 1.502.800 ton

jagung pipilan dan memiliki tingkat produktivitas sebesar 5,12 ton.ha-1.  Posisi

tersebut menunjukkan salah satu provinsi penghasil jagung terbesar kelima di

Indonesia.

Perkembangan produksi jagung di Lampung menunjukkan penurunan yang

signifikan pada tahun 2014 san 2015 yang mencapai 12,60%.  Apabila penurunan

produksi ini terus terjadi, maka akan berdampak negatif pada bahan pakan dan

bahan pangan.  Upaya peningkatan produksi jagung dapat dilakukan dengan cara

pengolahan tanah dan pemupukan.
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Jagung dapat ditanam pada berbagai sistem olah tanah, sistem olah tanah

diantaranya adalah olah tanah konservasi (OTK) dan olah tanah intensif (OTI).

Olah tanah konservasi meliputi olah tanah minimum (OTM) dan tanpa olah tanah

(TOT). Olah tanah konservasi (OTK) adalah cara penyiapan lahan yang

menyisakan sisa tanaman di atas permukaan tanah sebagai mulsa dengan tujuan

untuk mengurangi erosi dan penguapan air dari permukaan tanah. Utomo (1995)

mendefinisikan OTK sebagai suatu cara pengolahan tanah yang bertujuan untuk

menyiapkan lahan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi optimum, namun

tetap memperhatikan aspek konservasi tanah dan air.  Olah tanah konservasi

dicirikan oleh berkurangnya pembongkaran/pembalikan tanah, penggunaan sisa

tanaman sebagai mulsa, dan kadang-kadang disertai penggunaan herbisida untuk

menekan pertumbuhan gulma atau tanaman pengganggu lainnya.

Salah satu penyebab rendahnya tingkat produktivitas komoditas pertanian,

khususnya jagung dikarenakan kondisi kesuburan tanah yang menurun dan

berkurangnya lahan pertanian.  Upaya meningkatkan produksi tanaman jagung

juga dapat dilakukan dengan pemupukan. Pemupukan merupakan suatu tindakan

pemberian unsur hara ke tanah atau tanaman sesuai yang di butuhkan untuk

pertumbuhan normal tanaman (Pulung, 2005).

Tanaman membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang optimum dinamakan unsur

hara makro yang keberadaannya tidak dapat digantikan.  Unsur hara makro seperti

N, P, K sangat dibutuhkan oleh tanaman pangan untuk menunjang petumbuhan

dan perkembangannya. tetapi ketersediaannya selalu rendah karena mobilitasnya

yang sangat tinggi (Utomo, 2012).
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Untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan tanaman agar dapat meningkatkan

produksi dan mutu hasil tanaman dilakukan pemupukan. Pemupukan N

merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam budidaya pertanian,

karena jumlah N ada di dalam tanah tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan

pertumbuhan tanaman (Sanchez, 1992). Pemupukan N yang dilakukan terus-

menerus pada musim tanam sebelumnnya dengan sistem olah tanah konservasi

memiliki kandungan N tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan olah tanah

intensif (Niswati dkk., 1994).

Agregat adalah kumpulan partikel organik seperti sel mikroba, pasir, pasir halus,

dan liat yang menggumpal karena adanya polisakarida dari alam yang mampu

meningkatkan viskositas (gum) atau metabolit lainnya yang disekresi mikroba.

Pembentukan agregat sangat ditentukan oleh induk penyusunnya, aktivitas

biologis, dan iklim dilingkungan tersebut yang didistribusikan menjadi tekstur

tanah yang menunjukkan sifat agregat (Irianto, 2002).

Agregat tanah terbentuk jika partikel-partikel tanah menyatu membentuk unit-unit

yang lebih besar. Kemper dan Rosenau (1986), mendefinisikan agregat tanah

sebagai kesatuan partikel tanah yang melekat antara satu dengan lainnya lebih

kuat dibandingkan dengan partikel partikel disekitarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam

pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah sistem olah tanah berpengaruh terhadap kemantapan agregat dalam

tanah pada pertanaman Jagung (Zea mays L.)?



4

2. Apakah pemupukan nitrogen jangka panjang berpengaruh terhadap

kemantapan agregat dalam tanah pada pertanaman Jagung (Zea mays L.)?

3. Apakah terjadi interaksi antara sistem olah tanah dan pemupukan nitrogen

jangka panjang terhadap kemantapan agregat dalam tanah pada pertanaman

Jagung (Zea mays L.)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian

ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh sistem olah tanah terhadap kemantapan agregat dalam

tanah pada pertanaman Jagung (Zea mays L.)

2. Mengetahui pengaruh pemupukan nitrogen jangka panjang terhadap

kemantapan agregat dalam tanah pada pertanaman Jagung (Zea mays L.)

3. Mengetahui pengaruh interaksi antara sistem olah tanah dan pemupukan

nitrogen jangka panjang terhadap kemantapan agregat dalam tanah pada

pertanaman Jagung (Zea mays L.)

1.4 Kerangka Pemikiran

Tanah sebagai media tumbuh tanaman yang didefinisikan sebagai lapisan

permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan

berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan penyuplai

kebutuhan air dan udara, secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai

hara atau nutrisi dan unsur-unsur esensial sedangkan secara biologis berfungsi
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sebagai habitat biota yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara bagi

tanaman (Hanafiah, 2005).

Menurunnya kualitas tanah akan berdampak pada menurunnya produktivitas

tanah, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan petani.

Pengolahan tanah merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kualitas

tanah, pengolahan tanah dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi mekanik

terhadap tanah.  Tujuannya adalah untuk mencampur dan menggemburkan tanah,

mengontrol tanaman pengganggu, mencampur sisa tanaman dengan tanah dan

menciptakan kondisi kegemburan tanah yang baik untuk pertumbuhan akar

(Gill dan Berg, 1967).

Jagung dapat ditanam pada berbagai sistem olah tanah, sistem olah tanah

diantaranya adalah olah tanah konservasi (OTK) dan olah tanah intensif (OTI).

Olah tanah konservasi meliputi olah tanah minimum (OTM) dan tanpa olah tanah

(TOT). Olah tanah konservasi (OTK) adalah cara penyiapan lahan yang

menyisakan sisa tanaman di atas permukaan tanah sebagai mulsa dengan tujuan

untuk mengurangi erosi dan penguapan air dari permukaan tanah. Utomo (1995)

mendefinisikan OTK sebagai suatu cara pengolahan tanah yang bertujuan untuk

menyiapkan lahan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi optimum, namun

tetap memperhatikan aspek konservasi tanah dan air. Olah tanah konservasi

dicirikan oleh berkurangnya pembongkaran/pembalikan tanah, penggunaan sisa

tanaman sebagai mulsa, dan kadang-kadang disertai penggunaan herbisida untuk

menekan pertumbuhan gulma atau tanaman pengganggu lainnya.
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Secara umum, olah tanah minimum atau tanpa olah tanah dapat memperbaiki sifat

fisika dan kimia tanah karena kandungan bahan organiknya yang cukup tinggi dan

menurunkan kerapatan isi serta kekerasan tanah karena agregasi yang terbentuk.

Dalam proses pembentukannya, agregat tanah tidak terlepas dari proses yang

bersifat tidak spesifik.  Pada hakekatnya, sejumlah bahan organik dalam tanah

mempengaruhi agregasi karena aktivitas-aktivitas mikroba yang dilakukan.

Menurut Irianto (2002), kemampuan organisme tanah dalam pembentukan agregat

tanah spesifik sesuai jenis dan organismenya.

Tanaman membutuhkan unsur hara dalam jumlah besar yang dinamakan unsur

hara makro yang keberadaannya tidak dapat digantikan.  Kegiatan penting yang

dilakukan dalam budidaya pertanian adalah pemupukan N, karena jumlah N ada

di dalam tanah tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan

tanaman.

Pengolahan tanah dan pemupukan dapat mempengaruhi agregat dalam tanah.

Agregat adalah kumpulan partikel organik seperti sel mikroba serta  pasir, pasir

halus, dan tanah liat yang menggumpal karena adanya polisakarida dari alam yang

mampu meningkatkan viskositas (gum) atau metabolit lainnya yang disekresi

mikroba. Agregat tanah dalam menjaga stabilitas tanah dan aerasi serta

mengontrol kandungan unsur hara tanah (Irianto, 2002).
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1.5 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kemantapan agregat pada sistem tanpa olah tanah lebih besar dibandingkan

dengan sistem olah tanah intensif dan olah tanah minimum.

2. Kemantapan agregat pada pemupukan nitrogen 200 kg ha-1 lebih besar

dibandingkan dengan tanpa pemupukan N.

3. Terdapat interaksi kemantapan agregat pada sistem olah tanah dan pemupukan

N jangka panjang.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Tanaman Jagung

Jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman berumah satu (Monoecious) yaitu letak

bunga jantan terpisah dengan bunga betina pada satu tanaman.  Jagung termasuk

tanaman C4 yang mampu berdaptasi baik pada faktor-faktor pembatas seperti

intensitas radiasi surya tinggi dengan suhu siang dan malam tinggi, curah hujan

rendah dengan cahaya musiman tinggi disertai suhu tinggi serta kesuburan tanah

yang relatif rendah.  Sifat-sifat yang menguntungkan dari jagung sebagai tanaman

C4 antara lain aktivitas fotosintesis pada keadaan normal relatif tinggi,

fotorespirasi sangat rendah, transpirasi rendah, serta efisien dalam penggunaan air

(Muhadjir, 1986).

Klasifikasi taksonomi tanaman jagung adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan)

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)

Sub Divisi : Angiospermae (berbiji tertutup)

Kelas : Monocotyledone (berkeping satu)

Ordo : Graminae (rumput-rumputan)

Familia : Graminaceae

Genus : Zea

Species : Zea mays L.
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Syarat tumbuh tanaman jagung adalah salah satunya kebutuhan air.  Tanaman

jagung membutuhkan air sekitar 100-140 mm/bulan.  Sehingga pada saat

penanaman harus memperhatikan curah hujan dan penyebarannya.  Penanaman

jagung juga harus menghendaki tanah yang subur untuk dapat berproduksi dengan

baik.  Hal ini dikarenakan tanaman jagung membutuhkan ketersediaan unsur hara

terutama nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K) dalam jumlah yang banyak

(Silawibawa, 2003).

2.2  Sistem Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah adalah kegiatan persiapan lahan (land preparation) yang

bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan

tanaman.  Pengolahan tanah dapat memperbaiki daerah perakaran tanaman,

kelembaban dan aerasi tanah, mempercepat infiltrasi serta mengendalikan

tumbuhan pengganggu .

Salah satu pengelolaan kesuburan dari tanah terletak dari pengaturan

keseimbangan empat faktor, yaitu oksigen, air, unsur toksik, dan unsur hara satu

bentuk upaya pengaturan keempat faktor tersebut dengan melakukan pengolahan

lahan. Tindakan olah tanah akan menghasilkan kondisi kegemburan tanah yang

baik untuk pertumbuhan akar (Rachman, dkk., 2003), sehingga membentuk

struktur dan aerasi tanah lebih baik dibanding tanpa olah tanah. Akan tetapi,

pengolahan tanah yang dilakukan secara intensif dapat menurunkan kualitas tanah

karena porositas tanah yang tinggi dan kemantapan agregrat yang menurun

sehingga evaporasi tinggi.  Tanpa olah tanah populasi gulmanya lebih rendah dan

menghasilkan kualitas tanah yang lebih baik secara fisik maupun biologi
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(meningkatkan kadar bahan organik tanah,  kemantapan agregrat dan infiltrasi)

serta hasil tanaman jagung yang relatif sama dibandingkan dengan perlakuan olah

tanah intensif (Silawibawa, 2003).

2.2.1 Olah Tanah Intensif

Pengolahan tanah konvensional dikenal juga dengan istilah Olah Tanah Intensif

(OTI) atau full tillage yang menjadi pilar intensifikasi pertanian sejak program

Bimas dicanangkan, dan secara turun menurun masih digunakan oleh petani.

Pada pengolahan tanah intensif, tanah diolah beberapa kali baik menggunakan alat

tradisional seperti cangkul maupun dengan bajak singkal.

Menurut Utomo (2012), pada sistem tersebut, permukaan tanah dibersihkan dari

rerumputan dan mulsa, serta lapisan olah tanah dibuat menjadi gembur agar

perakaran tanaman dapat berkembang dengan baik. Akan tetapi, pengolahan

tanah yang dilakukan terus menerus dapat menimbulkan dampak negatif terhadap

produktivitas lahan.

Pengolahan tanah secara berlebihan dan terus menerus juga dapat memacu emisi

gas CO signifikan.  LIPTAN (1994) juga menyatakan bahwa pengolahan tanah

dapat mempercepat kerusakan sumber daya tanah contohnya meningkatkan laju

erosi dan kepadatan tanah.  Hal tersebut karena permukaan tanah yang bersih dan

gembur tidak mampu menahan laju aliran permukaan yang mengalir deras,

sehingga banyak partikel tanah yang mengandung humus dan hara tergerus dan

terbawa air ke hilir (Utomo, 2012).  Sedangkan pemadatan tanah biasanya

disebabkan oleh penggunaan alat berat untuk kegiatan pertanian  di lahan.
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Selain itu pengolahan tanah secara intensif memerlukan biaya yang  tinggi

(LIPTAN, 1994).

2.2.2 Olah Tanah Minimum

Olah tanah minimum adalah adalah cara pengolahan tanah yang dilakukan dengan

mengurangi frekuensi pengolahan.  Pada olah tanah minimum, pengendalian

gulma biasanya cukup dilakukan secara manual (dibesik) atau dilakukan

penyemprotan herbisida ketika pembersihan secara manual tidak berhasil.  Mulsa

gulma atau tanaman sebelumnya juga diperlukan untuk menutupi permukaan

lahan (Utomo, 2012).

Pada olah tanah minimum bobot isi tanah lebih rendah dibandingkan olah

tanahintensif maupun tanpa olah tanah karena tanah hanya diolah seperlunya

sehingga masih terdapat bongkah-bongkahan tanah yang cukup besar, sehingga

tanah tidak mudah hancur dan terbawa erosi (Endriani, 2010).  Pengolahan tanah

minimum juga memberi keuntungan dari segi pembiayaan karena menggunakan

pekerja, bahan bakar dan peralatan yang lebih sedikit.

2.2.3 Tanpa Olah Tanah

Tanpa olah tanah (TOT) adalah penanaman yang tidak memerlukan penyiapan

lahan, kecuali membuka lubang kecil untuk meletakkan benih.  Tanpa olah tanah

biasanya dicirikan oleh sangat sedikitnya gangguan terhadap permukaan tanah

dan adanya penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa yang menutupi sebagian

besar (60 – 80%) permukaan tanah.  Pada sistem tanpa olah tanah (TOT) gulma



12

dikendalikan dengan cara herbisida dan sisa-sisa tanaman musiman sebelumnya,

biomassa dapat dimanfaatkan sebagai mulsa (Utomo, 2004).

Pada sistem tanpa olah tanah (TOT) yang terus menerus, residu bahan organik

dari tanaman sebelumnya mengumpul pada permukaan tanah, sehingga terdapat

aktivitas mikroba perombak tanah pada permukaan tanah yang lebih besar pada

tanah-tanah tanpa olah jika dibandingkan dengan pengolahan tanah sempurna

(Utomo, 2012).

Pengolahan tanpa olah tanah selalu berhubungan dengan penanaman yang cukup

menggunakan tugal atau alat lain yang sama sekali tidak menyebabkan lapisan

olah menjadi rusak dan di permukaan tanah masih banyak dijumpai residu dari

tanaman maupun gulma.  Cara ini dapat berjalan dengan baik untuk tanaman

serealia yang ditanam menurut larikan.  Residu tanaman yang banyak

dipermukaan tanah tidak  mengganggu perkecambahan dan pertumbuhan benih

(Utomo, 2012).

2.3  Pemupukan Nitrogen

Pemupukan merupakan kegiatan pemeliharaan tanaman yang bertujuan untuk

memperbaiki kesuburan tanah melalui penyediaan hara dalam tanah yang

dibutuhkan oleh tanaman.  Dalam pemupukan, hal penting yang perlu

diperhatikan adalah efisiensi pemupukan.  Agar pemupukan efektif dan efisien,

maka cara pemupukan harus disesuaikan dengan kondisi lahan, dengan teknologi

spesifik lokasi, dan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya alam

(Istiana, 2007).
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Nitrogen merupakan salah satu unsur hara makro bagi pertumbuhan tanaman yang

sangat diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan seperti daun, batang, dan

akar (Hakim, dkk., 1986).  Nitrogen diserap oleh tanaman dengan jumlah

terbanyak yaitu 55-60% dibandingkan dengan unsur lain yang didapatkan dari

tanah (Krisna, 2002).  Sumber nitrogen di dalam tanah adalah dari fiksasi oleh

mikroorganisme, air irigasi dan hujan, absorpsi amoniak, perombakan bahan

organik, dan pemupukan (Delwicer dalam Chapman, 1976).

Nitrogen di dalam tanah mempunyai dua bentuk utama, yaitu nitrogen organik

dan nitrogen anorganik berupa amonium (NH4
+), amoniak (NH3), nitrit (NO2

-) dan

nitrat (NO3
-) (Stevenson, 1982). Mineralisasi merupakan proses konversi nitrogen

bentuk organik menjadi bentuk mineral (Krisna, 2002). Unsur nitrogen

diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian vegetatif tanaman,

seperti daun, batang dan akar.  Berperan penting dalam hal pembentukan hijau

daun yang berguna sekali dalam proses fotosintesis, unsur N berperan untuk

mempercepat fase vegetatif karena fungsi utama unsur N itu sendiri sebagai

sintesis klorofil.

Klorofil berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang berguna untuk

pembentukan makanan dalam fotosintesis, kandungan klorofil yang cukup dapat

membentuk atau memacu pertumbuhan tanaman terutama merangsang organ

vegetatif tanaman.  Pertumbuhan akar, batang, dan daun terjadi dengan cepat jika

persediaan makanan yang digunakan untuk proses pembentukan organ tersebut

dalam keadaan atau jumlah yang cukup (Purwadi, 2011).
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Nitrogen dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar, umumnya menjadi

faktor pembatas pada tanah-tanah yang tidak dipupuk.  Nitrogen merupakan

bagian utuh dari struktur khlorofil, warna hijau pucat atau kekuningan disebabkan

kekahatan nitrogen, sebagai bahan dasar DNA dan RNA.  Bentuk NH3 (amoniak)

diserap oleh daun dari udara atau dilepas dari daun ke udara, jumlahnya

tergantung kosentrasi di udara (Ditoapriyanto, 2012).

2.4 Sifat Fisik Tanah

Tanah memiliki sifat-sifat kimia, biologi dan fisika. Fisika tanah adalah

penerapan konsep dan hukum-hukum fisika pada kontinum tanah-tanaman

atmosfer.  Sifat fisik tanah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan

tanaman.  Sifat fisik tanah, seperti kerapatan isi dan kekuatan tanah sudah lama

dikenal sebagai parameter utama dalam menilai keberhasilan teknik pengolahan

tanah (Afandi, 2005).

Sifat fisik tanah juga sangat mempengaruhi sifat-sifat tanah yang lain dalam

hubungannya dengan kemampuannya untuk mendukung pertumbuhan tanaman

dan kemampuan tanah untuk menyimpan air.  Walaupun sifat fisika tanah telah

lama dan secara luas dipahami sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan

keberhasilan tanaman, sampai dewasa ini perhatian terhadap kepentingan menjaga

dan memperbaiki sifat fisik tanah masih sangat terbatas (Utomo, 1994).

Keadaan sifat fisik tanah yang baik dapat memperbaiki lingkungan untuk

perakaran tanaman dan secara tidak langsung memudahkan penyerapan hara,

sehingga relatif menguntungkan pertumbuhan tanaman.
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Jagung dapat tumbuh pada kondisi struktur tanah yang baik maka kandungan

unsur hara di dalam tanah akan banyak tersedia. Struktur yang dapat

memodifikasi pengaruh tekstur dalam hubungannya dengan kelembaban,

porositas, ketersediaan unsur hara, kegiatan jasad hidup dan pengaruh permukaan

akar (Hakim, dkk., 1986).

2.5 Kemantapan Agregat

Agregat adalah kumpulan partikel organik seperti sel mikroba serta  pasir, pasir

halus, dan tanah liat yang menggumpal karena adanya polisakarida dari alam yang

mampu meningkatkan viskositas (gum) atau metabolit lainnya yang disekresi

mikroba.  Pembentukan agregat sangat ditentukan oleh bantuan induk

penyusunnya, aktivitas biologis, dan iklim  dilingkungan tersebut yang

didistribusikan menjadi tekstur tanah yang menunjukkan sifat agregat

(Irianto, 2002).

Kemantapan pembentukan agregat diakibatkan oleh pertumbuhan struktur

miselium yang terdapat dalam jamur serta polisakarida yang akan meningkat

apabila di inkubasi dalam waktu yang lama.  Hal tersebut menyebabkan tanah

memiliki kualitas tertinggi dalam membentuk agregat tanah dikarenakan

polisakarida mengandung komponen utama dan asam uronat yang besar dan

resisten terhadap degradasi, mikroba (Rao, 1994).

Kemantapan agregat tanah menurut Notohadiprawiro (1998), didefinisikan

sebagai ketahanan agregat pada tanah dalam melawan pukulan air hujan dan

penggenangan air yang mengakibatkan perceraian tanah.  Terdapat beberapa
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metode yang digunakan untuk menentukan kemantapan struktur dan agregat tanah

menurut Lal dan Shukla (2004), yaitu metode stabilitas terhadap air atau angin

dengan teknik pengayakan kering dan basah.  Teknik tersebut dilakukan dengan

menggunakan rata-rata bobot diameter pada metode pengayakan kering dan basah

dapat digunakan untuk menentukan kemantapan agregat yang dinyatakan ke

dalam indeks stabilitas agregat.   Indeks stabilitas agregat merupakan selisih

antara rata-rata bobot diameter agregat tanah pada pengayakan kering dengan

rata-rata bobot diameter pada pengayakan basah (Sitorus. dkk., 1983). Semakin

besar indeks stabilitas agregat maka tanah semakin stabil.

Agregat tanah terbentuk jika partikel-partikel tanah menyatu membentuk unit-unit

yang lebih besar. Kemper dan Rosenau (1986), mendefinisikan agregat tanah

sebagai kesatuan partikel tanah yang melekat antara satu dengan lainnya lebih

kuat dibandingkan dengan partikel partikel disekitarnya. Dua proses pembentukan

agregat yang dipertimbangkan sebagai proses awal dari pembentukan agregat

tanah, yaitu flokulasi dan fragmentasi. Flokulasi terjadi apabila partikel tanah

yang pada awalnya dalam keadaan terdispersi atau terpecah, kemudian bergabung

membentuk agregat, sedangkan fragmentasi terjadi jika tanah dalam keadaan

masif, kemudian terpecah-pecah membentuk agregat yang lebih kecil (Rachman

dan Adimiharja, 2006 ). Mekanisme agregasi tanah di dapatkan melalui proses

flokulasi dan fragmentasi.  Menurut Tisdall dan Oades (1982), pembentukan

agregat tanah dikelompokkan menjadi dua tingkatan ukuran agregat yaitu makro

agregat dan mikro agregat.  Makro agregat lebih peka terhadap olah tanah dan

bersifat porus dibandingkan dengan mikro agregat, mikro agregat terikat sangat

kuat oleh bahan organik persisten dan dapat terganggu oleh kegiatan pertanian.
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Mikro agregat merupakan flokulasi dari kumpulan individu klei yang membentuk

massa yang sangat halus.

Tingkatan pembentukan agregat dari pembentukan agregat mikro sampai

pembentukan agregat makro (Gambar 5) menurut Tisdall dan Oades (1982).

Agregat yang lebih besar terdiri dari aglomerasi agregat yang lebih kecil.

a. Agregat berdiameter < 2 μm. Merupakan flokulasi dari kumpulan individual

liat yang membentuk masa yang sangat halus. Liat kemudian disatukan oleh

gaya-gaya Van der Waals, ikatan hidrogen dan ikatan Coloumb. Agregat-

agregat yang berdiameter 2 μm - 20 μm terdiri dari partikel-partikel yang

berdiameter < 2 μm yang terikat sangat kuat oleh bahan organik persisten dan

tidak dapat terganggu oleh kegiatan pertanian.

b. Agregat berdiameter 20 μm - 250 μm. Agregat – agregat yang memiliki

diameter 20 μm - 250 μm. sebagian besar terdiri dari partikel-partikel

berdiameter 2 μm - 20 μm yang terikat oleh berbagai penyemen yang termasuk

ke dalam bahan organik persisten, kristalin oksida dan aluminosilikat. Lebih

dari 70 % dari agregat adalah berdiameter 20 μm - 250 μm. Agregat ini sangat

stabil bukan hanya karena ukurannya yang kecil, tapi juga karena agregat

tersebut mengandung agen-agen pengikat. Agregat ini termasuk ke dalam

mikroagregat ((Kl-P-MO) x) y.

c. Agregat berdiameter > 2000 μm. Agregat berdiameter lebih dari 2000 μm

terdiri dari agregat-agregat dan partikel partikel dan mikro agregat tanah yang

disatukan oleh akar – akar tanaman dan hifa dari fungi tanah yang kemudian

menjadi agregat makro (Tisdal dan Oades, 1982).



18

Gambar 1. Model penyusunan agregat dan agen pengikat utamanya (Tisdall dan
Oades 1982)



III. BAHAN DAN METODE

3.1  Waktu dan Tempat

Penelitian ini merupakan penelitian jangka panjang tahun ke-31 dilakukan di

kebun percobaan Politeknik Negeri Lampung terletak pada 105°13’45,5” –

105°13’48,0” BT dan 05°21’19,6” – 05°21’19,7” LS, dengan elevasi 122 m di

atas permukaan laut.  Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan November

2017 sampai Maret 2018 yaitu tahun kedua setelah dilakukan pengolahan tanah

kembali pada bulan Maret 2017.  Analisis tanah dan tanaman dilakukan di

Laboratorium Ilmu Tanah, Jurusan Agroteknologi , fakultas Pertanian,

Universitas Lampung.

3.2  Alat dan Bahan

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul,

plastik, label, karung, penimbang elektrik, satu set penyaring tanah dan alat-alat

lain untuk analisis tanah.

Sedangkan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah benih jagung

hibrida varietas Bisi, herbisida Roundup dan Rhodiamine, Urea, TSP, KCl,

sampel tanah utuh bongkahan, dan tanaman.
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3.3 Metode Penelitian

Variabel utama dalam penelitian ini adalah kemantapan agregat tanah pada

tanaman jagung. Penelitian ini disusun secara faktorial (3x2) dalam rancangan

acak kelompok (RAK) dengan 3 kali ulangan.  Faktor pertama adalah sistem olah

tanah dengan taraf Olah Tanah Intensif (OTI), Olah Tanah Minimum (OTM), dan

Tanpa Olah Tanah (TOT).  Faktor kedua adalah dosis pemupukan Nitrogen

dengan taraf 0 kg N ha-1 (N0) dan 200 kg N ha-1 (N2).

Sistem olah tanah dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. T0 = Tanpa Olah Tanah dengan ditambahkan mulsa jagung dan gulma in situ

2. T1 = Olah Tanah Minimum, tanah dikoret sedalam 5 cm dan ditambahkan

mulsa jagung dan gulma in situ

3. T2 = Olah Tanah Intensif, tanah diolah secara intensif dengan cara dicangkul

sedalam 20 cm, dan sisa-sisa pertanaman dibuang dari lahan.

Pengelompokan dilapangan dilakukan berdasarkan kemiringan lahan untuk

mengurangi bias/error pada data.  Kemudian,  data yang telah didapatkan diuji

homogenitas ragam antarperlakuan dengan menggunakan uji Bartlett dilanjutkan

dengan uji additivitas data yang diuji dengan uji Tukey.  Apabila asumsi analisis

ragam terpenuhi, maka dilakukan pemusahan nilai tengah dengan Uji BNT pada

taraf nyata 5%.
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3.4 Pelaksanaan

3.4.1   Pengolahan tanah

Pada petak tanpa olah tanah (TOT) tanah tidak diolah sama sekali, gulma

dikendalikan dengan mengaplikasikan herbisida berbahan aktif glifosat

(Roundup) dengan dosis 3 - 5 liter ha-1 dan herbisida Rhodiamine dengan dosis

0,5 liter ha-1 .  Pengaplikasian herbisida dilakukan pada satu minggu sebelum

tanam dan gulma dari sisa-sisa tanaman sebelumnya digunakan sebagai mulsa.

Pada petak olah tanah minimum (OTM) gulma yang tumbuh dibersihkan dari

petak percobaan menggunakan koret, kemudian gulma dari sisa-sisa tanaman

sebelumnya digunakan sebagai mulsa.  Pada petak olah tanah intensif (OTI) tanah

dicangkul dua kali sedalam 0-20 cm setiap awal tanam dan gulma dibersihkan

dari petak percobaan.

3.4.2 Pembuatan petak percobaan dan Penanaman

Lahan dibagi menjadi 24 petak percobaan dengan ukuran tiap petaknya 4 m x 6 m

dan jarak antarpetak percobaan yaitu 1 m.  Penanaman benih jagung varietas Bisi

dengan cara membuat lubang tanam dengan jarak 75 cm x 25 cm, setelah itu

ditanami 1 benih jagung per lubang tanam.

3.4.3  Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan cara dilarik diantara barisan tanaman.  Aplikasi

pupuk P dan K dilakukan pada 1 minggu setelah tanam.  Sedangkan pupuk urea
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dengan dosis 0 kg N ha-1, 200 kg N ha-1 diberikan dua kali yaitu sepertiga dosis

pada saat jagung berumur satu minggu setelah tanam dan duapertiga dosis pada

saat jagung memasuki fase vegetatif maksimum yakni delapan minggu setelah

tanam.

3.4.4  Pemeliharaan

Pemeliharaan meliputi penyulaman, penyiangan, serta pengendalian hama dan

penyakit.  Penyulaman dilakukan pada lubang tanam yang tidak tumbuh benih

jagung dan dilaksanakan satu minggu setelah tanam.  Penyiangan dilakukan

dengan diberikan herbisida dan mencabut, mengoret gulma yang tumbuh di petak

percobaan.

3.4.5  Pemanenan

Pemanenan dilakukan saat tanaman sudah mencapai matang fisiologis.

Pemanenan dilakukan dengan cara memotong pangkal batang jagung sekitar 5 cm

diatas permukaan tanah.  Kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dihitung

bobot tongkol dan kadar airnya.

3.4.6  Pengambilan Sampel Tanah

Pengambilan sampel tanah dilakukan dalam 2 waktu.  Pertama, sebelum

dilakukan pengolahan tanah kembali diseluruh petak OTM dan TOT pada bulan

Maret 2017.  Pengambilan sampel kedua, pada saat 2 musim setelah pengolahan

tanah kembali  diseluruh petak OTM dan TOT pada bulan Maret 2018.  Sampel



23

tanah ini digunakan untuk analisis Kemantapan agregat, C-organik, dan produksi

tanaman jagung

Berikut merupakan tata letak penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan
penelitian

Ulangan IV
T1N2 T3N1 T3N0
T1N1 T1N0 T2N1
T2N2 T3N2 T2N0

Ulangan III
T2N0 T1N0 T2N2
T2N1 T3N1 T3N0
T1N1 T3N2 T1N2

Ulangan II
T3N2 T3N1 T1N2
T1N0 T2N1 T2N2
T3N0 T2N0 T1N1

Ulangan I
T3N1 T1N2 T2N2
T1N1 T3N0 T1N0
T3N2 T2N1 T2N0

Ket :
: Petak yang tidak digunakan sebagai satuan percobaan

T1 : Olah Tanah Intensif, T2 : Olah Tanah Minimum, T3: Tanpa Olah Tanah
N0 : 0 kg N ha-1, N1: 100 kg N ha-1, N2 : 200 kg N ha-1

3.5 Variabel Pengamatan

Variabel utama yang diamati adalah :

3.5.1 Kemantapan Agregat

Kemantapan agregat adalah ketahanan rata-rata agregat tanah melawan

pendispersi oleh benturan tetesan air hujan, perendaman, beban alat-alat

olah tanah, traktor dan sebagainya. Struktur tanah dapat dievaluasi dengan

cara menentukan tingkat kemantapan agregat, dan sifat ruang pori. Pengambilan
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sampel tanah menggunakan alat berupa cangkul dengan kedalaman 0-20 cm dan

30-40 cm dengan bentuk bongkahan yang kemudian dapat di tentukan di

laboratorium. Agregasi tanah dapat dievaluasi melaui sebaran ukuran agregat

tanah >2 mm, bentuk agregat tanah di lapangan, kerapatan agregat tanah,  jumlah

dan kemantapannya agregat tanah.

1. Pengayakan Kering

Adapun metode yang digunakan untuk menentukan kemantapan agregat yaitu

dengan menggunakan metode ayakan kering dan ayakan basah. Metode ini

merupakan cara untuk menetapkan kemantapan agregat secara kuantitatif di

laboratorium.

Ayakan di susun berturut-turut dari atas ke bawah dengan ayakan 8 mm, 4,76

mm, 2,83 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm. Kemudian diambil 500 g agregat tanah

ukuran >1 cm dan dimasukkan diatas ayakan 8 mm, ditumbuk dengan penumbuk

kayu sampai semua tanah lolos ayakan 8 mm.

Ayakan dipegang dan digoncangkan lima kali kemudian lepaskan masing-masing

ayakan dan timbang agregat yang tertinggal di dalam masing-masing ayakan

(Afandi, 2005).

Table 1. Perhitungan kemantapan agregat dengan pengayakan kering

No
Agihan diameter

ayakan
Rerata

diameter
Berat agregat

yang tertinggal
Persentase

(mm) (mm) (g) (%)

1 0,00 - 0,50 0,25 A (A/G) x 100
2 0,05 -1,00 0,75 B (B/G) x 100
3 1,00 - 2,00 1,5 C (C/G) x 100
4 2,00 - 2,83 2,4 D (D/G) x 100
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No
Agihan diameter

ayakan
Rerata

diameter
Berat agregat

yang tertinggal
Persentase

(mm) (mm) (g) (%)

5 2,83 - 4,76 3,8 E (E/G) x 100
6 4,76 - 8,00 6,4 F (F/G) x 100

Total (A + B + C + D + E + F) = G

TOTAL (D + E + F) = H

1) Agihan (sebaran) Ukuran Agregat : Agihan agregat dapat dinyatakan

dalam persen berat, misal : agregat ukuran 6,40 mm = F/G x 100% = …%

2) Rerata berat diameter (RBD)

Nilai RBD menggambarkan dominasi agregat ukuran tertentu. RBD

dihitung hanya untuk agregat ukuran >2 mm, dengan urutan berikut.

a. Hitung persentase agregat ukuran .>2 mm :

D/H x 100 % = X; E/H x 100% = Y ; F/H x 100 %

b. Hasil pada a dikalikan dengan rerata diameter dan di jumlahkan dan

dibagi dengan 100, seperti pada persamaan :

RBD (g) = [(X x 2,4) + (Y x 3, 8) + (Z x 6,4)] / 100

3) Agihan (sebaran) Ukuran Agregat : Agihan agregat dapat dinyatakan

dalam persen berat, missal : agregat ukuran 6,40 mm = F/G x 100% = …%

Perhitungan Indeks Kemantapan Agregat

Kemantapan Agregat = x 100

4) Menentukan grafik persentase ayakan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua kelompok dalam

tingkat ukuran, yaitu mikroagregat dan makroagregat.  Diameter ayakan 0,25 –
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1,5 mm merupakan diameter ayakan yang termasuk dalam tingkat ukuran

mikroagregat.  Sedangkan diameter ayakan 2,4 – 6,4  mm merupakan diameter

ayakan yang termasuk dalam tingkat ukuran makroagregat.  Kemudian

dilakukan pembuatan grafik pada setiap perlakuan dan dapat diketahui

hasil nya.

2. Pengayakan Basah

Agregat-agregat yang diperoleh dari pengayakan kering, ditimbang dan masing-

masing diletakkan dalam mangkuk kecil (cawan). Banyaknya disesuaikan dengan

perbandingan ketiga fraksi agregat tersebut dan totalnya harus 100 gram.

Kemudian contoh tanah dibasahi menggunakan pipet atau sprayer sampai pada

kondisi lapang dan dibiarkan selama satu malam. Kemudian tiap-tiap

agregat dipindahkan dari mangkuk (cawan) ke satu set ayakan bertingkat

dengan diameter berturut-turut dari atas ke bawah 4,76 mm; 2,83 mm; 2

mm; 1 mm; dan 0,279 mm sebagai berikut ;

- Agregat antara 8 mm dan 4,76 mm diatas ayakan 4,76

- Agregat antara 4,76 mm dan 2,83 mm diatas ayakan 2,83

- Agregat antara 2,83 mm dan 2 mm diatas ayakan 2 mm

Selanjutnya ayakan tersebut dipasang pada alat pengayak yang di

hubungkan dengan benjana (ember besar) berisi air. Pengayakan dilakukan

selama 5 menit. Tanah yang tertampung pada setiap ayakan dipindahkan ke kertas

alumunium kemudian dioven dengan suhu 120°C. Setelah kering, tanah

pada masing-masing diameter ayakan ditimbang (Afandi, 2005).
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Tabel 2. Hasil Kemantapan Agrehat menurut Harkat

Kemantapan Agregat Harkat
Sangat mantap sekali >200

Sangat mantap 80-200
Mantap 61-80

Agak mantap 50-60
Kurang mantap 40-50
Tidak mantap <40

Sumber : Afandi, 2005

2. Variabel Pendukung

Sedangkan untuk variabel pendukung yang akan diamati yaitu :

3.5.2 Produksi Tanaman Jagung

Tanaman jagung dipanen di setiap baris 4-5 pada masing-masing plot dan masuk

0,5 m sehingga didapat 40 tanaman.  Tanaman jagung yang sudah dipanen

ditimbang berat tongkol keseluruhan, berat 5 tongkol  dan kadar airnya.  Lalu,

kadar air pipilan jagung diukur dengan menggunakan seed moisture tester dan

dikonversi kedalam 14%.

Bobot pipilan (kadar air 14%) =

x bobot pipilan K.A lapang

Bobot pipilan (kadar air 14%) per petak panen =

x bobot pipilan (kadar air 14%)

Bobot pipilan (kadar air 14%) per hektar =

x bobot pipilan (kadar air 14%) per petak panen
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3.5.3 C-Organik Tanah

Menurut Tim Dosen DDIT (2017), analisis C-organik menggunakan metode

Walkey and Black.  Menganalisis kandung C-organik cara yang dilakukan adalah

sebagai berikut.  Pertama, tanah ditimbang 0,5 gram tanah kering udara yang lolos

saringan 2 mm. Kemudian tanah dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml dan

ditambahkan 5ml K2Cr2O7 1 N, lalu goyang erlenmeyer secara perlahan-lahan

sehingga tanah terdispersi dalam larutan. Selanjutnya, ditambahkan 10 ml H2SO4

pekat untuk membentuk suspensi dan dikocok sampai homogen (tidak ada

partikel tanah yang terlempar ke dinding erlenmeyer).  Campuran dibiarkan 30

menit didalam ruang asam. Setelah itu ditambahkan 100 ml air destilata ke dalam

erlenmeyer.  Ditambahkan 5 ml asam fosfat pekat; 25 ml larutan Na-F 4% dan 3-4

tetes indikator difenil amin dan titrasi dengan larutan ammoiniumferosulfat 0,5 N.

Titik akhir dicapai jika larutan berubah dari coklat kehijauan ke biru keruh. Pada

saat itu tambahkan FeSO4 tetes demi tetes sampai warna berubah dari biru ke

hijau terang. Saat titrasi alasi erlenmeyer dengan kertas berwarna putih agar

perubahaan warna telihat jelas.  Untuk meyakinan data yang di dapat maka perlu

dibuat blanko sebagai pembanding.  Pembuatan blanko dilakukan dengan cara

yang sama tetapi tanpa sampel tanah.

Langkah terakhir adalah  menghitung kadar C-organik dengan rumus berikut.

%C-organik =

% Bahan Organik = % C-organik x 1,724
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3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh diuji homogenitasnya dengan uji Bartlett dan adifitasnya

dengan uji Tukey setelah asumsi terpenuhi data diolah dengan analisis ragam dan

dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %. Kemudian

dilanjutkan secara kuantitatif dan dilakukan perbandingan data yang diperoleh

pada saat di lapangan maupun analisis labolatorium. Kriteria yang digunakan

untuk mengetahui kemantapan agregat yang digunakan untuk membandingkan

nilai kemantapan agregat yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 2.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kemantapan agregat tanpa olah tanah dan olah tanah minimum lebih besar

dibandingkan dengan olah tanah intensif.

2. Kemantapan agregat pada pemupukan 200 N kg ha-1 tidak berbeda nyata.

3. Interaksi antara pemupukan dan sistem olah tanah tidak berpengaruh terhadap

kemantapan agregat tanaman jagung.

5.2 Saran

Penelitian ini merupakan penelitian berkelanjutan oleh karena itu di setiap

tahunnya lahan tersebut memiliki data pendukung yang akurat untuk menunjang

penelitian yang berkelanjutan ini. Saran yang dapat diajukan oleh penulis yaitu

perlunya data pendukung seperti akar dan hifa agar dapat mengetahui pengaruh

kemantapan agregat pada makro agregat tanah.
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