
6 
 

 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1.  Degradasi Tanah 

 

 

Degradasi tanah atau degradasi lahan didefinisikan sebagai lahan yang memiliki 

tingkat produktivitas yang rendah atau tidak produktif sama sekali bagi kegiatan 

pertanian.  Produktivitas lahan yang rendah atau bahkan tidak produktif untuk 

aktivitas pertanian, bisa disebabkan oleh cara pengolahan tanah yang tidak benar 

dan penggunaan lahan yang dapat memicu timbulnya erosi secara berlebihan 

(Suwardjo, dkk., 1991 dalam Banuwa, 2013).  

 

Menurut Arsyad (2010) kerusakan tanah atau degradasi tanah dapat disebabkan 

oleh : 

1. Hilangnya unsur hara dan bahan organik dari daerah perakaran.  Hilangnya 

unsur hara dan bahan organik tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti akibat perombakan cepat dari bahan organik, pelapukan mineral, 

pencucian unsur hara yang cepat di daerah tropika basah, terangkut saat 

panen, atau akibat pembakaran tanaman.  Dalam jangka panjang hal ini akan 

menyebabkan produktivitas tanah menjadi menurun. 

2. Terkumpulnya garam atau senyawa racun bagi tanaman di daerah perakaran.  

Pada daerah yang beriklim kering, musim kemarau akan menyebabkan 

garam-garam natrium akan terakumulasi di bagian atas tanah.  Pada daerah 
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pasang surut, tanah umumnya banyak mengandung liat asam, yang jika 

teroksidasi akan mengakibatkan pH tanah menjadi sangat asam.  Pada lahan 

yang banyak menggunakan herbisida, logam berat seperti Fe, Al, dan Zn akan 

banyak terakumulasi di daerah perakaran tanaman dan dapat membunuh 

organisme tanah di sekitarnya. 

3. Penjenuhan tanah oleh air (water logging).  Penjenuhan tanah oleh air bisa 

disebabkan karena proses alami dan bisa juga disebabkan akibat aktivitas 

manusia.  

4. Erosi.  Erosi didefinisikan sebagai berpindahnya tanah atau bagian 

permukaan tanah ke tempat lain yang disebabkan oleh air atau angin. 

 

Dari semua penyebab degradasi lahan diatas, erosi merupakan penyebab utama 

yang paling berperan dalam degradasi lahan.  Erosi menyebabkan hilangnya 

lapisan atas tanah yang subur dan baik bagi pertumbuhan tanaman, serta 

menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk menahan dan menyerap air 

(Banuwa, 2013). 

 

 

 

2.2.  Erosi 

 

 

Erosi adalah peristiwa berpindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian 

tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media air atau angin.  Pada daerah 

iklim tropik basah seperti Indonesia, air merupakan media utama sebagai 

penyebab terjadinya erosi, sedangkan angin tidak mempunyai pengaruh yang 

berarti (Arsyad, 2010).   
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Erosi menimbulkan dampak yang luas berupa penurunan produktivitas tanah di 

tempat terjadi erosi dan penurunan ekosistem pada bagian hilir akibat banjir, 

kekeringan, serta pendangkalan sungai dan danau.  Erosi tanah menyebabkan 

degradasi lahan karena dapat menurunkan kualitas tanah serta produktivitas alami 

lahan pertanian dan ekosistem hutan.  Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian 

tanah tersebut akan terkikis, terangkut, kemudian mengendap di tempat lain 

(Arsyad, 2010).  Menurut Banuwa (2013), erosi tanah (soil erosion) terjadi 

melalui dua proses, yaitu proses penghancuran partikel-partikel tanah dan proses 

pengangkutan partikel-partikel tanah tersebut.  Proses-proses ini terjadi jika 

adanya hujan dan aliran permukaan serta dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

seperti karakteristik tanah, penutupan lahan, kemiringan lereng, dan panjang 

lereng.   

 

Erosi adalah kejadian alami yang tidak dapat dihindari.  Pada lahan yang tidak 

datar, berapapun persen atau derajat kemiringan lerengnya pasti akan terjadi erosi.   

Besarnya erosi pada kondisi seperti ini sangatlah kecil jika dibandingkan dengan 

tebalnya lapisan tanah.  Erosi yang terjadi pada kondisi alami ini disebut dengan 

erosi alami, erosi normal, atau erosi geologi.  Ketiga jenis erosi tersebut 

merupakan proses pengangkutan tanah yang terjadi di bawah vegetasi alami 

dengan laju yang lambat dan pada kondisi vegetasi normal, tanpa campur tangan 

manusia (Arsyad, 2010).  Selanjutnya Banuwa (2013) menjelaskan bahwa ketika 

erosi alami, erosi normal, dan erosi geologi mendapat campur tangan manusia, 

maka erosi tersebut berubah menjadi erosi dipercepat.  Jadi, erosi dipercepat 

merupakan proses pengangkutan tanah yang menimbulkan kerusakan akibat 
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tindakan manusia yang mengganggu keseimbangan antara pembentukan dan 

pengangkutan tanah. 

 

Selain erosi alami dan erosi dipercepat, Banuwa (2013) membedakan erosi 

berdasarkan penyebabnya, yaitu erosi percik (splash erosion) dan erosi gerusan 

(scour erosion).  Erosi percik (splash erosion) adalah erosi yang disebabkan oleh 

pemecahan struktur tanah menjadi butir-butir primer tanah oleh energi kinetik 

butir-butir hujan.  Sedangkan erosi gerusan (scour erosion) adalah erosi yang 

disebabkan oleh gerusan aliran permukaan.  Apabila dibandingkan  daya erosi 

antara erosi percik dan erosi gerusan, maka diyakini bahwa erosi percik jauh lebih 

erosif daripada erosi gerusan.  Hal ini berkaitan dengan kecepatan jatuh butir-butir 

hujan yang jauh lebih cepat daripada aliran permukaan. 

 

Berdasarkan bentuknya, Banuwa (2013) membedakan erosi menjadi erosi lembar 

(sheet erosion), erosi alur (rill erosion), erosi parit (gully erosion), erosi tebing 

sungai (stream/river bank erosion), longsor (landslide), dan erosi internal 

1. Erosi Lembar 

Erosi lembar adalah pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari 

suatu permukaan tanah.  Karena erosi yang terjadi seragam maka bentuk erosi 

ini tidak segera tampak.  Jika proses erosi telah berjalan lanjut barulah 

disadari yaitu setelah tanaman mulai ditanam di atas lapisan bawah tanah 

yang tidak baik bagi pertumbuhan tanaman 

2. Erosi Alur 

Erosi alur terjadi karena aliran air permukaan terkonsentrasi dan mengalir 

pada tempat tertentu di permukaan tanah, sehingga proses pengangkutan atau 



10 
 

pemindahan tanah lebih banyak terjadi pada tempat tersebut.  Jika alur-alur 

yang tercipta masih dangkal maka hal tersebut masih dapat ditangani dengan 

tindakan pengolahan tanah. 

3. Erosi Parit 

Proses terjadinya erosi parit sama dengan proses terjadinya erosi alur, 

bedanya pada erosi parit alur-alur yang terbentuk sudah sedemikian dalamnya 

sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa.  Erosi parit 

yang baru terbentuk berukuran lebar sekitar 40 cm dengan kedalaman sekitar 

25 cm.  Erosi parit yang telah lanjut dapat mencapai kedalaman hingga 30 m. 

4. Erosi Tebing Sungai 

Erosi ini terjadi sebagai akibat pengikisan tebing oleh air yang mengalir dari 

bagian atas tebing atau terjangan arus air yang kuat pada kelokan sungai.  

Erosi tebing akan hebat terjadi jika vegetasi penutup tebing telah habis atau 

jika dilakukan pengolahan tanah terlalu dekat dengan tebing. 

5. Longsor 

Longsor terjadi sebagai akibat meluncurnya suatu volume tanah diatas suatu 

lapisan agak kedap air yang jenuh air.  Lapisan tersebut mengandung kadar 

liat yang tinggi yang setelah jenuh oleh air berperan sebagai bidang luncur.  

Longsor dapat terjadi jika terpenuhi tiga syarat, yaitu lereng yang curam, 

terdapat lapisan permukaan yang kedap air, dan terdapat cukup air dalam 

tanah sehingga lapisan tanah tepat di atas lapisan kedap air tersebut menjadi 

jenuh. 
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2.2.1.  Selektivitas Erosi 

 

 

Sedimen hasil erosi biasanya lebih kaya unsur hara dan bahan organik dibanding 

dengan tanah asalnya.  Pengayaan ini terjadi karena sifat selektif erosi terhadap 

partikel-partikel tanah yang lebih halus.  Hal ini sesuai dengan pernyataan Arsyad 

(1989, dalam Banuwa, 1994) yang menyatakan bahwa dalam peristiwa erosi 

fraksi halus tanah angkat terangkut lebih dulu dibandingkan fraksi kasar, sehingga 

kandungan liat pada sedimen lebih tinggi dari tanah asalnya, kejadian ini disebut 

dengan selektivitas erosi.  Tingginya kandungan liat di dalam sedimen karena 

lebih selektifnya erosi diikuti oleh tingginya konsentrasi C-organik dan unsur hara 

(N, P, K) di dalam sedimen.  Hal ini disebabkan bahan organik dan unsur hara 

umumnya terjerap pada partikel halus seperti liat (Henny, 2008).  Implikasi dari 

selektivitas erosi adalah bahwa tanah yang mengalami erosi akan menjadi miskin 

kandungan unsur hara dan bahan organiknya, yang mengakibatkan produksi suatu 

lahan akan rendah (Banuwa, 2009).  Menurut Wischmeier dan Smith (1978, 

dalam Banuwa, 2009) konsentrasi unsur hara dalam sedimen dapat mencapai 50% 

lebih tinggi daripada konsentrasinya di tanah asal. 

 

 

 

2.2.2.  Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Erosi 

 

 

Pada dasarnya erosi adalah akibat interaksi kerja antara faktor iklim, topografi, 

tumbuh-tumbuhan, tanah, dan manusia (Prayoto dan Sinukaban, 1988).  Ada 

banyak faktor yang menyebabkan terjadinya erosi.  Faktor-faktor yang sangat 

mempengaruhi diantaranya adalah iklim, sifat tanah, pengolahan tanah, dan jenis 

tanaman.  Di daerah yang beriklim tropis, faktor yang memiliki pengaruh besar 
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terhadap terjadinya erosi adalah curah hujan dan temperatur.  Curah hujan dan 

intensitas yang tinggi mempunyai daya penghancuran yang tinggi terhadap 

agregat tanah.  Hubungannya dengan temperatur yaitu dapat mempercepat 

terjadinya pelapukan bahan organik yang ada pada tanah, sehingga ketika terjadi 

hujan akan mudah terbawa oleh aliran air permukaan (Kartasapoetra, 2010).  

 

Topografi menurut Zachar (1982, dalam Banuwa, 2013) merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi aliran permukaan dan erosi.  Faktor topografi 

meliputi kemiringan lereng, panjang lereng, dan bentuk lereng.  Faktor topografi 

yang paling berpengaruh terhadap erosi adalah kemiringan lereng.  Arsyad (2010) 

menyatakan bahwa makin curam lereng jumlah tanah yang terpercik oleh 

tumbukan butir hujan akan semakin banyak.  Jika kecuraman lereng meningkat 

menjadi dua kali, maka jumlah erosi menjadi 2,0 – 2,5 kali.  Namun menurut 

Ispriyanto, Arifjaya, dan Hendriyanto (2001) faktor panjang dan kemiringan 

lereng tidak selalu berkorelasi positif dengan kejadian aliran permukaan dan erosi 

apabila faktor sifat fisik tanah dan vegetasi penutup lahan lebih dominan.  

 

Selain faktor alam, erosi juga bisa disebabkan oleh faktor manusia.  Usaha dalam 

meningkatkan produksi pertanian, khususnya pengolahan tanah, seringkali 

menjadi penyebab terbesar dalam proses erosi yang justru sangat merugikan usaha 

pertanian itu sendiri (Prayoto dan Sinukaban, 1988). 

 

 

2.2.3.  Upaya Pencegahan Erosi 

 

 

Pada prinsipnya upaya untuk mencegah dan memperkecil erosi yang terjadi 

adalah dengan menutup permukaan tanah serapat mungkin, baik oleh tajuk 
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tanaman secara bertingkat maupun serasah di lantai lahan, dan memperbanyak air 

yang masuk kedalam tanah, dengan demikian aliran permukaan yang terjadi kecil 

dan dengan kekuatan yang tidak merusak (Banuwa, 2013).  Hasil penelitian 

Zulkarnain (2012) pada lahan dengan luas 6,784 ha, sedimen yang terangkut oleh 

erosi mencapai 1.150,43 ton/th apabila tidak ada tindakan konservasi, dan 

menurun menjadi 25,53 ton/th setelah adanya tindakan konservasi.  Kemudian 

unsur hara N, P, dan K berturut-turut adalah sebesar 4.492 kg/th, 6,90 kg/th, dan 

7,35 kg/th, menurun menjadi masing-masing N, P, K menjadi 99 kg/th, 0,17 kg/th, 

dan 0,12 kg/th dengan adanya tindakan konservasi tanah.  Hal ini menunjukkan 

bahwa usaha konservasi tanah dapat menurunkan erosi dan kehilangan unsur hara. 

 

Salah satu metode dalam mencegah erosi adalah metode mekanik.  Metode 

mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan 

pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukan dan erosi, serta 

meningkatkan kemampuan penggunan tanah (Arsyad, 2010).  Selanjutnya 

Banuwa (2013) menjelaskan bahwa metode mekanik dalam konservasi tanah dan 

air berfungsi untuk : 

- Memperlambat aliran permukaan. 

- Menampung dan menyalurkan aliran permukan dengan kekuatan yang 

tidak merusak. 

- Memperbaiki atau memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah dan 

memperbaiki aerasi tanah. 

- Penyediaan air bagi tanaman. 

Arsyad (2010) menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam metode mekanik 

adalah olah tanah konservasi (conservation tillage), olah tanah menurut kontur     
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(contour cultivation), guludan dan guludan bersaluran menurut kontur, teras dan 

dam penghambat (check dam), rorak (silt pit), serta kolam/balong/embung (farm 

ponds) dan parit pengelak. 

 

 

 

2.3.  Sistem Olah Tanah 

 

 

2.3.1. Olah Tanah Konvensional 

 

 

Pengolahan tanah merupakan tindakan atau manipulasi agregat tanah dengan 

maksud untuk menyiapkan benih atau bibit untuk disebar atau ditanam dan 

diharapkan benih atau bibit tersebut mampu tumbuh dengan baik.  Pengolahan 

tanah sebenarnya adalah tindakan mengubah struktur tanah (agregat tanah).  

Kenyataannya yang ada sekarang tindakan pengolahan tanah lebih besar 

kontribusinya terhadap kerusakan struktur  tanah dan erosi tanah.  Selanjutnya 

strategi penggunaan atau pemanfaatan lahan di daerah tropika pada saat ini justru 

mempercepat proses terjadinya penurunan kualitas tanah atau degradasi yaitu 

akibat penggunaan tanah yang sangat intensif  dengan melakukan praktik 

pengolahan tanah yang intensif atau konvensional (Simanjuntak, 2006).  

 

Pada pengolahan tanah secara konvensional yang banyak dilakukan petani dengan 

membajak dan membalikkan tanah hingga dilakukan berkali-kali selain merusak 

struktur tanah juga memacu oksidasi tanah sehingga dekomposisi bahan organik 

tinggi.  Akibat lebih lanjut residu bahan organik tanah semakin habis.  Inilah yang 

menyebabkan erosi semakin diperbesar dan terjadinya degradasi tanah. Terjadinya 

degradasi tanah adalah akibat menurunnya kualitas tanah (Simanjuntak, 2006).  
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2.3.2. Olah Tanah Konservasi 

 

 

Pengolahan tanah konservasi (conservation tillage) adalah setiap cara pengolahan 

tanah yang bertujuan untuk mengurangi besarnya erosi, aliran permukaan, dan 

dapat mempertahankan atau meningkatkan produksi tanaman (Sinukaban, dkk., 

1989).  Sedangkan menurut Utomo, dkk. (2012) sistem olah tanah konservasi 

adalah suatu sistem olah tanah yang bertujuan untuk menyiapkan lahan agar 

tanaman dapat tumbuh dan berproduksi optimum, dengan tetap memperhatikan 

konservasi tanah dan air.  

 

Teknik olah tanah yang termasuk dalam rumpun Olah Tanah Konservasi (OTK) 

adalah olah tanah intensif bermulsa (OTIB), olah tanah minimum (OTM), dan 

tanpa olah tanah (TOT) (Utomo, 1990 dalam Utomo dkk., 2012).  Pada OTIB, 

pengolahan tanah dilakukan seperti olah tanah intensif (OTI), yaitu tanah dibajak 

minimal dua kali lalu permukaan lahan diratakan.  Tetapi berbeda dengan OTI, 

permukan lahan pada OTIB harus ditutupi mulsa sisa tanaman atau gulma 

sebelumnya, dengan tujuan konservasi tanah dan air (Utomo, 2012).  Menurut 

Sinukaban, dkk. (1989) OTI dapat meciptakan kondisi tanah yang baik bagi 

perkembangan akar sehingga akar dapat menyerap unsur-unsur hara yang tersedia.  

 

Pada teknologi OTM, tanah diolah seperlunya saja.  Apabila pertumbuhan gulma 

tidak begitu banyak, pengendaliannya dilakukan secara manual (dibesik) 

sekaligus membersihkan gulmanya.  Tetapi jika kurang berhasil, pengendalian 

gulma dapat dilakukan dengan menggunakan herbisida.  Sisa tanaman 

sebelumnya juga diperlukan sebagai mulsa.  Pada teknologi TOT, tanah dibiarkan 

tidak terganggu kecuali alur kecil atau lubang untuk penempatan benih.  Sebelum 
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tanam, gulma dikendalikan dengan herbisida ramah lingkungan.  Seperti teknologi 

OTK lainnya, sisa tanaman musim sebelumnya digunakan sebagai mulsa (Utomo, 

2012).  Melalui  mulsa, aliran permukaan dan erosi tanah TOT dapat ditekan 

sehingga bahan organik tanah dan kesuburan tanah dapat meningkat (Utomo, 

2004 dalam Utomo, 2012).  Hasil peneitian Monde (2010) menunjukkan bahwa 

pemberian mulsa sebanyak 6 ton/ha pada lahan kakao umur 3 tahun dapat 

menurunkan erosi sebesar 87 %. 

 

Pada teknologi OTK, sisa tanaman sebagai mulsa mempunyai fungsi yang sangat 

penting.  Mulsa tersebut mempunyai fungsi untuk : (1) menekan aliran permukaan 

dan erosi tanah, (2) meningkatkan siklus unsur-unsur hara, (3) meningkatkan 

keanekaragaman hayati tanah, (4) meningkatkan ketersediaan air, (5) 

meningkatkan agregasi tanah, (6) dan meningkatkan karbon tanah (Utomo, 2012). 

 

Melalui pemanfaatan sisa tanaman sebagai mulsa dan tanpa adanya manipulasi 

mekanis permukaan tanah yang berlebihan, pertanian TOT dapat meningkatkan 

bahan organik dan kesuburan tanahnya terutama pada permukaan lahan.  

Meningkatnya kesuburan tanah ini pada akhirnya akan meningkatkan 

produktivitas tanah dan pendapatan petani.  Selain itu, TOT juga dapat membantu 

mengurangi pemanasan global melalui penyimpanan C-organik dalam tanah dan 

pengurangan emisi CO2 (Utomo, 2012). 

 

Tidak semua tanah dan tanaman cocok untuk diterapkan dalam teknologi olah 

tanah konservasi.  Lal (1989, dalam Utomo, 2012) mengatakan bahwa sifat tanah 

yang mempengaruhi dalam penggunanan sistem ini adalah drainase tanah, 

topografi, ketebalan, dan tekstur tanah.  Untuk penerapan OTK lahan kering, 



17 
 

kondisi drainase merupakan sifat penting yang pertama kali harus diperhatikan.  

Tidak seperti OTK lahan sawah yang justru memerlukan tanah yang berdrainase 

buruk, OTK lahan pertanian kering akan berhasil baik jika diterapkan pada tanah 

yang berdrainase baik.  Sifat tanah berikutnya adalah topografi.  Budidaya 

tanaman pangan OTK cocok pada tanah bergelombang sampai berbukit, walaupun 

cocok untuk tanah datar asalkan berdrainase baik.  Keunggulan OTK 

dibandingkan OTI adalah dapat menekan erosi terutama pada tanah yang 

bergelombang.  Sifat tanah penting lainnya adalah tekstur tanah.  Tekstur yang 

ideal untuk diterapkan sistem OTK adalah lempung berpasir sampai lempung 

berliat (Utomo, 2012). 

 

Tanaman yang ditanam dengan biji dan bibit menunjukkan respon yang baik 

terhadap OTK.  Tanaman pangan yang cocok untuk budidaya lahan kering adalah 

jagung, padi gogo, kacang-kacangan (kedelai, kacang hijau, dan kacang tunggak), 

sedangkan tanaman hortikultura antara lain semangka, cabai, dan tomat. Hampir 

semua tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, kapas, dan tebu 

layak diterapkan sistem OTK (Utomo, 2012). 

 

 

 

2.4.  Herbisida 

 

 

Herbisida adalah bahan kimia atau kultur hayati yang dapat menghambat atau 

mematikan tumbuhan.  Herbisida dapat mempengaruhi satu atau lebih proses-

proses yang sangat diperlukan tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, seperti proses pembelahan sel, fotosintesis, respirasi, metabolisme 

nitrogen dan lain sebagainya (Sembodo, 2010). 
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Herbisida dapat diklasifikasikan atau dikelompokan berdasarkan beberapa cara, 

Sembodo (2010) dalam bukunya yang berjudul gulma dan pengelolaannya, 

mengklasifikasikan herbisida berdasarkan : 

a. Perbedaan derajat respon tumbuh-tumbuhan terhadap herbisida 

b. Waktu aplikasi herbisida 

c. Media atau jalur aplikasi herbisida 

d. Tipe translokasi herbisida dalam tumbuhan 

e. Golongan bahan aktif 

 

 

Herbisida memilki peran penting dalam kegiatan pertanian.  Mukhlis (2004) 

melaporkan bahwa penyiapan lahan dengan sistem olah tanah konservasi baik 

berupa tanpa olah tanah (TOT) maupun olah tanah minimum (OTM) dengan 

menggunakan herbisida terbukti mampu mengurangi secara nyata hilangnya top 

soil sekaligus menciptakan iklim mikro yang kondusif bagi pertumbuhan tanaman 

dan meningkatkan kesuburan tanah serta menghemat tenaga kerja.  Kemudian 

hasil penelitian Adnan, Hasanudin, dan Manfarizah (2012) menunjukkan bahwa 

penggunaan herbisida dapat mempengaruhi sifat kimia tanah, terjadi peningkatan 

konsentrasi K-dd dalam tanah setelah penggunakan herbisida.  Konsentrasi K-dd 

sebelum pemberian herbisida adalah sebesar 0,64 me/100g, meningkat menjadi 

1,57 me/100g setelah penggunaan herbisida.  Peningkatan K-dd tanah tidak 

terlepas dari sumbangan sejumlah unsur hara khususnya kalium yang dihasilkan 

dari gulma yang mati akibat penggunaan herbisida yang mengalami pelapukan 

dan mineralisasi menjadi unsur hara yang tersedia untuk diserap oleh tanaman. 
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2.5.  Dampak Erosi Terhadap Unsur Hara dan Bahan Organik Tanah 

 

 

Erosi menimbulkan pengaruh buruk tehadap kesuburan suatu tanah.  Erosi 

mengakibatkan kemerosotan kesuburan fisik tanah seperti terpecahnya agregat 

tanah, tersumbatnya pori-pori, dan terganggunya sirkulasi air dan udara.  Lebih 

buruk lagi apabila erosi terjadi terus-menerus mengakibatkan hilangnya lapisan 

atas tanah yang pada umumnya lebih subur.  Dengan terkikisnya lapisan atas 

tanah yang mengandung bahan organik, mengakibatkan kesuburan kimia akan 

merosot pula.  Menurut Jumin (2010) di Amerika Serikat setiap tahunnya terjadi 

pengikisan lapisan tanah sebesar 4.000 juta ton.  Jika hasil analisis tanah 

menunjukkan 0,1% nitrogen, 0,15% P2O5, dan 0,5% K2O, maka berarti bahwa 

lebih dari 50 juta ton unsur hara utama tadi hilang dari lahan pertanian dan 

kehutanan setiap tahunnya.  Pada olah tanah minimum peranan pemberian bahan 

organik 4 ton/ha, sangat nyata pengaruhnya terhadap peningkatan P-Tersedia, 

Mg-dd, dan K-dd dalam tanah (Bachtiar, 1996).  Unsur hara yang penting bagi 

tanaman diantaranya adalah N, P, K, Ca, Mg, dan C-Organik.  Unsur hara tersebut 

merupakan unsur hara esensial.  Unsur hara esensial adalah unsur hara yang tidak 

bisa digantikan oleh unsur lainnya sehingga jika jumlahnya tidak cukup akan 

menyebabkan gangguan pada tanaman. 

 

Nitrogen merupakan hara makro utama yang sangat penting untuk pertumbuhan 

tanaman dalam tanah.  Kadar nitrogen sangat bervariasi tergantung pada 

pengelolaan dan penggunaan tanah tersebut (Rosmarkam dan Yuswono, 2002). 

Bahan organik tanah ( C-organik) merupakan salah satu bentuk karbon yang 

tersimpan dalam tanah yang memiliki peranan penting dalam kesuburan tanah.  
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Melalui penerapan OTK pada tanaman pangan dalam jangka panjang, karbon 

tersimpan dalam tanah (C-storage, C-sink) dapat ditingkatkan (Utomo, 2012) . 

Tanah olah mengandung bahan organik kira-kira sebanyak 1-5 persen yang 

sebagian besar terdapat pada kedalaman 25 cm.  Bahan organik memainkan 

peranan penting dalam mencegah erosi dan desertifikasi.  Bahan organik karbon 

merupakan penyusun sebagian besar dibanding dengan unsur lainnya.  Dua 

bentuk karbon biologi yang paling terkenal adalah CO2 yaitu bentuk yang 

teroksidasi dan CH4 yaitu bentuk yang paling tereduksi.  Adanya oksigen, karbon 

organik pada akhirnya akan dioksidasi menjadi CO2 oleh organisme aerobik.  

Pada keadaan tanpa oksigen karbon organik ditemukan dalam bentuk metana 

(Yulipriyanto, 2010). 


