
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Kehilangan karbon di sektor pertanian disebabkan oleh cara praktik budidaya yang 

tidak berkelanjutan.  Pertanian dengan olah tanah intensif di lahan kering merusak 

agregat tanah sehingga partikel-partikel tanah menjadi lepas dan karbon tanah hilang 

terbawa erosi, dan memacu oksidasi bahan organik tanah sehingga menurunkan 

cadangan karbon tanah dan meningkatkan emisi gas CO2 ( Utomo, 2004 ). 

 

Aktivitas sektor pertanian menyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) anthropogenik 

dalam pemanasan global sebesar 23%, dan 90% nya berasal dari pertanian daerah 

tropik (Houghtoun, 1995).  Jika keadaan ini terus berlanjut, dikhawatirkan bukan 

hanya akan meningkatkan pemanasan global, tetapi juga akan menurunkan ketahanan 

pangan nasional.  Hal ini berdampak negatif terutama pada bidang pertanian.  

Diantaranya penurunan produksi tanaman pangan yang berakibat peningkatan resiko 

kekurangan pangan. Serta perubahan pola distribusi hewan dan serangga sebagai agen 

pembawa penyakit tanaman.  Oleh karena itu, diperlukan pertanian alternatif yang 

mampu menjawab permasalahan tersebut.  Dengan memanfaatkan residu tanaman 

dan mengurangi pengolahan tanah, olah tanah konservasi (OTK) mempunyai potensi 
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untuk mengurangi pemanasan global melalui penyerapan C ke dalam tanah dan 

pengurangan emisi CO2 (Tjitrosemito, 2005) 

 

Hasil penelitian tahun sebelumnya (tahun ke-22), sistem OTK mampu secara 

konsisten mengurangi emisi gas CO2 secara signifikan dan meningkatkan penyerapan 

C pada tanaman dan gulma lebih tinggi dibanding OTI, tetapi belum nyata dalam 

meningkatkan C tanah(Utomo, Henri dan Banuwa, 2010). 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem tanpa olah tanah dan 

pemupukan N terhadap respirasi rizosfer dan non rizosfer pada lahan  pertanaman 

jagung. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Jagung (Zea mays L.) adalah komoditas pangan yang penting dan menempati urutan 

kedua setelah padi di Indonesia. Jagung mengandung 8 g protein dan 73 g karbohidrat 

dalam setiap 100 g. Kebutuhan masyarakat akan tanaman ini semakin meningkat 

setiap tahunnya seimbang dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan sektor 

industri yang memanfaatkan jagung sebagai bahan baku utama.  

 

Pengolahan tanah yang berlebihan (intensif) dalam jangka panjang dapat menjadikan 

suatu lahan terdegradasi yang berpengaruh juga terhadap sifat fisik, kimia, dan 

biologi tanah.  Manik et al. (1998) melaporkan bahwa penerapan sistem olah tanah 
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intensif menyebabkan kepadatan tanah yang tinggi, terutama pada lapisan bawah 

bajak (kedalaman 30 cm), menurunkan jumlah pori makro dan pori aerasi, serta 

lapisan atas sangat peka terhadap erosi, terutama erosi percik.  Sistem olah tanah 

seperti ini akan mempercepat degradasi tingkat kesuburan tanah akibat pencucian 

hara dan erosi, yang selanjutnya dapat menurunkan produktivitas lahan. Pengolahan 

tanah secara konvensional dapat mempengaruhi struktur tanah karena tanah yang 

sering diolah akan padat.  

 

Widiyono (2005) mengatakan bahwa sistem olah tanah intensif juga dapat 

meningkatkan emisi gas CO2 ke udara.  Hal ini terjadi karena tanah yang diolah 

secara intensif memiliki bongkahan yang kecil sehingga luas permukaan tanah 

menjadi lebih tinggi dan pori-pori makro lebih banyak.  Keadaan tanah tersebut dapat 

meningkatkan oksigen dalam tanah, sehingga oksidasi bahan organik menjadi lebih 

tinggi, akibatnya pelepasan CO2ke udara semakin meningkat.  Sistem olah tanah 

intensif tidak sesuai dengan keberlanjutan usaha pertanian, oleh karena itu perlu 

dilakukan olah tanah konservasi untuk melaksanakan pertanian berkelanjutan. 

 

Sarno dkk. (1998) melaporkan bahwa kadar c-total pada lahan tanpa olah tanah 

sangat nyata lebih tinggi daripada olah tanah intensif dan minimum, tetapi kadar C-

total antara olah tanah minimum dan tanpa olah tanah tidak berbeda nyata. 

Sektor pertanian mempunyai potensi dalam menyerap karbon (C-sink) dalam tanah 

dan dapat mengurangi emisi karbon adalah sektor pertanian yang menerapkan 

manajemen lahan yang berkelanjutan.  Menurut Ball dan Pretty (2002) terdapat tiga 
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mekanisme sistem pertanian dalam mengurangi emisi karbon yaitu (a) meningkatkan 

penyerapan karbon dalam bahan organik tanah dan biomasa di atas tanah, (b) 

mengurangi penggunaan energi langsung maupun tidak langsung untuk mengurangi 

emisi gas rumah kaca, dan (c) meningkatkan emisi terbarukan untuk mengurangi 

emisi karbon.   

 

Dalam dokumen Protokol Kyoto tahun 1997 menyebutkan bahwa, walaupun tanaman 

mempunyai keterbatasan dalam menyerap karbon karena siklus panennya singkat dan 

produksi biomasanya lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem hutan, tetapi 

sektor ini mempunyai peran besar dalam menyerap karbon dalam tanah seperti pada 

pertanian olah tanah konservasi (Sedjo dkk., 1998). 

 

1.4 Hipotesis 

 

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Respirasi rizosfer pada sistem tanpa olah tanah lebih rendah daripada respirasi 

rizosfer pada sistem olah tanah intensif.  

b. Respirasi rizosfer pada pemupukan 100 kg N ha
-1

 lebih tinggi dibandingkan 

dengan tanpa pemupukan N.  

c. Terdapat pengaruh  interaksi antara sistem olah tanah dan pemupukan N pada 

respirasi  rizosfer. 

d. Respirasi non rizosfer pada sistem tanpa olah tanah lebih rendah daripada respirasi 

non rizosfer sistem olah tanah intensif.  
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e. Respirasi non rizosfer pada pemupukan 100 kg N ha
-1

 lebih tinggi dibandingkan 

dengan tanpa pemupukan N. 

f. Terdapat pengaruh interaksi antara sistem olah tanah dan pemupukan N pada 

respirasi non rizosfer. 

g. Respirasi rizosfer lebih tinggi dibandingkan dengan respirasi non rizosfer 

 

 


