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ANALISIS KADAR FOSFOR TANAH PADA BERBAGAI PENGGUNAAN LAHAN 

DI KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN 

Abstrak 

Fosfor merupakan unsur penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Fosfor 

memegang peranan penting dalam produksi energi biokimia Adenosine Diphosphate (ADP) 

dan Adenosine Triphosphate (ATP). Penggunaan lahan dapat mempengaruhi kesuburan tanah 

yang ditinjau dari fisika, biologi, dan kimia. Salah satu unsur kimia yang dikaji adalah Fosfor 

(P). Fosfor dalam tanah/perairan umumnya dalam bentuk Fosfor (PO4). Kecamatan 

Manisrenggo memiliki komoditas utama pertanian yaitu padi, jagung, dan tembakau. Tahun 

2014-2016 terjadi fluktuasi hasil panen, maka fosfor dapat menjadi pengaruh dalam 

kesuburan tanah di wilayah Manisrenggo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kadar 

fosfor tanah pada berbagai penggunaan lahan serta pengaruh penggunaan lahan terhadap 

ketersediaan fosfor. Survei dilakukan untuk mengetahui gambaran umum kondisi tanah di 

lapangan, sedangkan eksperimen laboratorium dilakukan untuk mengetahui kadar fosfor 

tanah. Pengujian dilakukan dengan sampel tanah yang berbeda berdasarkan penggunaan 

lahan. Sampling menggunakan cluster purposive. Tiap titik sampling (8 titik) diuji dua 

sampel (menghasilkan 16 sampel) yaitu, tanah permukaan dan tanah bawah. Uji fosfor 

dilakukan dengan metode Bray 1 yang dimodifikasi menggunakan SNI 06-6989.31-2005 

tentang metode uji fosfor menggunakan asam askorbat. Hasil uji menunjukkan kadar fosfor 

tanah permukaan didominasi dengan nilai sangat tinggi, selanjutnya tinggi dan sedang; hal 

yang sama juga terdapat di tanah bawah. Penggunaan lahan dengan kadar fosfor tertinggi dan 

terendah tanah atas yaitu Pasir Lahar (40,50 ppm) dan Lapangan (23,41 ppm), sedangkan di 

tanah bawah yaitu Permukiman (48,43 ppm) dan Kebun (24,29 ppm). Hasil uji presisi 

(repeatability) yaitu „diterima‟ ditunjukkan dengan %RSD = 1,7% dan 0,5 CV HORWITZ = 

5,70. 

 

Kata Kunci : Fosfor tanah, Penggunaan lahan. Uji presisi.  

Abstract 

Phosphorus is an important element needed for plant growth. Phosphorus plays an 

important role in the biochemical production of Adenosine Diphosphate (ADP) and 

Adenosine Triphosphate (ATP). Land use can affect soil fertility in terms of physics, biology 

and chemistry. One of the chemical elements studied is Phosphorus (P). Phosphorus in soil / 

waters is generally in the form of Phosphate (PO4). Kecamatan Manisrenggo has the main 

agricultural commodities, namely rice, corn and tobacco. In 2014-2016 there were 

fluctuations in yields, so phosphorus could be an influence in soil fertility in the Manisrenggo 

area. This study aims to analyze soil phosphorus concentration in various land uses and the 

effect of land use on the availability of phosphorus. The survey was conducted to determine 

the general description of soil conditions in the field, while laboratory experiments were 

carried out to determine soil phosphorus concentration. Tests are carried out with different 

soil samples based on land use. Sampling uses purposive clusters. Each sampling point (8 

points) tested two samples (yielding 16 samples), namely, surface soil and bottom soil. The 

phosphorus test was carried out using the modified Bray 1 method using SNI 06-6989.31-

2005 about the phosphate test method using ascorbic acid. The test results show that the level 

of phosphorus in the surface soil is dominated by very high values, then high and medium; 

the same thing is found in the lower ground. The use of land with the highest and lowest 

levels of phosphorus in top soil, namely Lahar Sand (40.50 ppm) and Field (23.41 ppm), 

while in the lower land are Settlements (48.43 ppm) and Gardens (24.29 ppm). The precision 
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test results (repeatability) which is „received‟ are indicated by %RSD = 1.7% and 0.5 CV 

HORWITZ = 5.70. 

 

Keywords: Soil phosphorous, Land use, Precision test. 

1. PENDAHULUAN 

Fosfor merupakan unsur penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Fosfor 

berperan penting dalam produksi energi biokimia Adenosine Diphosphate (ADP) dan 

Adenosine Triphosphate (ATP) yang dibutuhkan dalam fotosintesis dan daur glikogen 

(Campbell & Reece, 2012).  

Fosfor (P) merupakan unsur hara esensiil tanaman, tidak ada unsur lain yang dapat 

menggantikan fungsinya di dalam tanaman, sehingga tanaman harus mempunyai unsur P 

secara cukup untuk pertumbuhan yang optimal (Winarso, 2005). Ketersediaan fosfor dalam 

tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pH tanah, Fe, Al & Mn terlarut, kadar bahan 

organik, aktivitas mikroorganisme, temperatur, dan lama kontak antara akar-tanah (Azmul 

dkk, 2016). 

Kecamatan Manisrenggo memiliki komoditas utama pertanian yaitu Padi, Jagung, dan 

Tembakau. Komoditas tersebut berdasarkan BPS 2012-2016 mengalami fluktuasi atau 

adanya naik turun hasil, dapat dilihat di tabel 1. 

Tabel 1 Luas Panen Padi, Jagung, Tembakau di Kecamatan Manisrenggo 

Tahun Luas Panen Tanaman (Ha) 

Padi Jagung Tembakau 

2016 3 028 392 523 

2015 2 875 362 523 

2014 2 965 445 523 

2013 2 965 445 616 

2012 2 909 509 789 

Sumber: BPS 2017 dengan modifikasi 

 

Data tebel 1 tersebut menunjukkan terjadinya kondisi perubahan hasil panen, hal ini 

masih menjadi pertanyaan terkait sebab penurunan panen ini. Kondisi itu dapat menjadi 

hipotesis adanya pengaruh, salah satunya adalah pada nutrisi tanaman misalkan saja fosfor 

yang dapat mempengaruhi metabolisme pertumbuhan tanaman. Kekurangan fosfor selain 

tanaman tumbuh kerdil juga hasil menurun (Winarso, 2015). 
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Penggunaan lahan di Kecamatan Manisrenggo dominan pertanian meskipun terdapat 

beberapa penggunaan lahan lainnya. Penggunaan lahan dapat mempengaruhi tingkat 

kesuburan tanah, secara fisika, kimia, dan biologi (Rahmah, 2014). Salah satu komponen 

kimia tanah yang terpengaruh yaitu unsur fosfor (P). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar fosfor tanah pada berbagai penggunaan 

lahan serta pengaruh penggunaan lahan terhadap ketersediaan fosfor di Kecamatan 

Manisrenggo Kabupaten Klaten.  

 

2. METODE  

Penelitian dan pengujian dilakukan selama 2 bulan dari Agustus-September 2018. Metode 

penelitian yang digunakan adalah survei dan eksperimen laboratorium. Survei dilakukan 

untuk mengetahui gambaran umum kondisi tanah, sedangkan eksperimen laboratorium untuk 

pengujian kadar fosfor. Sampling dilakukan menggunakan cluster purposive. Titik sampel 

sebanyak 8 titik, dengan masing-masing titik terdapat zona pengambilan sampel yaitu tanah 

atas dan tanah bawah, maka dihasilkan 16 sampel.  

Pengujian fosfor menggunakan metode Bray 1 berdasarkan data pH (asam). Metode 

pengujian fosfor dimodifikasi berdasarkan acuan dari Panduan Praktikum Kimia Tanah UPN 

(2011) untuk pengujian Bray 1 dan SNI 06-6989.31-2005 tentang metode uji fosfor 

menggunakan asam askorbat. Prinsip pengujian fosfor adalah dalam suasana asam, 

ammonium molibdat direaksikan dengan kalium antimonil taltrat menghasilkan warna 

kuning, kemudian direduksi dengan asam askorbat menghasilkan warna biru.  

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kadar Fosfor tanah Pada berbagai penggunaan Lahan 

Berdasarkan hasil uji kadar fosfor pada berbagai penggunaan lahan diperoleh hasil 

dengan klasifikasinya sesuai dengan metode Bray 1 yang dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 

berikut. 

Tabel 1 Hasil Kadar Fosfor “Tanah Permukaan” pada Berbagai penggunaan lahan 

No. Penggunaan Lahan P Tersedia 

(ppm) 
Klasifikasi Kadar 

 (Metode Bray 1) 

1. Tegalan (permukaan) 38,53 Sangat Tinggi 

2. Sawah (permukaan) 32,16 Tinggi 

3. Lapangan (permukaan) 23,41 Sedang 

4. Pasir Lahar (permukaan) 40,50 Sangat Tinggi 

5. Permukiman (permukaan) 38,13 Sangat Tinggi 

6. Sungai (permukaan) 35,85 Sangat Tinggi 

7. Semak-semak (permukaan) 38,98 Sangat Tinggi 

8. Kebun (permukaan) 27,75 Tinggi 

Sumber: Penulis, 2018. 
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Tabel 2 Hasil Kadar Fosfor “Tanah Dalam” pada Berbagai penggunaan lahan 

No. Penggunan Lahan P Tersedia 

(ppm) 
Klasifikasi Kadar 

 (Metode Bray 1) 

1. Tegalan (bawah) 43,71 Sangat Tinggi 

2. Sawah (bawah) 39,39 Sangat Tinggi 

3. Lapangan (bawah) 31,41 Tinggi 

4. Pasir Lahar (bawah) 44,52 Sangat Tinggi 

5. Permukiman (bawah) 48,43 Sangat Tinggi 

6. Sungai (bawah) 45,75 Sangat Tinggi 

7. Semak-semak (bawah) 47,25 Sangat Tinggi 

8. Kebun (bawah) 24,29 Sedang 

Sumber: Penulis, 2018. 

 

Kecamatan Manisrenggo terbagi menjadi 8 penggunaan lahan antara lain: penggunaan 

lahan sawah, permukiman, kebun, tegalan, semak-belukar, lapangan, pasir lahar, sungai/air 

tawar. Pengujian sampel tanah diambil dari penggunaan lahan tersebut, yang dibagi menjadi 

2 yaitu sampel “tanah permukaan” dan sampel “tanah dalam” sampel “tanah dalam” diambil 

pada kedalaman 30 cm. Pengujian fosfor menggunakan metode Bray 1. Klasifikasi metode 

Bray 1 ada lima (UPN, 2011), yaitu: nilai sangat rendah <10, nilai rendah 10-15, nilai sedang 

15-25, nilai tinggi 25-25, nilai sangat tinggi >35. 

Hasil uji dari ke-8 sampel tanah permukaan ada 5 sampel tanah yang memiliki kadar 

fosfor sangat tinggi, 2 sampel kadar fosfor tinggi, dan 1 sampel kadar fosfor sedang. Dari 

hasil pengujian tersebut tidak satu sampel pun kadar fosfor tergolong rendah maupun sangat 

rendah. Sampel tanah permukaan yang memiliki kadar fosfor sangat tinggi antara lain pada 

penggunaan lahan: tegalan, permukiman, semk-semak, pasir lahar, sungai/air permukaan. 

Sedangkan sampel tanah yang memiliki kadar fosfor tinggi yaitu pada penggunaan lahan: 

kebun dan sawah. Serta sampel tanah yang memiliki kadar fosfor sedang yaitu pada 

penggunaan lahan lapangan. Hasil peta dapat diihat pada gambar 3. 

Hasil tersebut menunjukan adanya perbedaan antara “tanah permukaan” dan “tanah 

dalam”. Ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmah dkk. (2014) bahwa 

pada kedalaman <30 cm dan 30-50 cm memiliki variasi kadar fosfor yang berbeda. Kadar 

fosfor pada “tanah dalam” didapatkan 6 sampel tanah yang memiliki nilai sangat tinggi antara 

lain pada penggunaan lahan: tegalan, permukiman, semak-semak, sungai/air tawar, dan 

sawah. Sampel tanah dengan kadar fosfor tinggi terdapat di penggunaan lahan lapangan. 

Serta terdapat hasi uji nilai fosfor sedang pada pengunaan lahan Kebun. Hasil peta dapat 

dilihat pada gambar 4. 
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Sampel tanah yang diambil dibagi menjadi dua yaitu 8 sampel tanah permukaan dan 8 

sampel tanah bawah. Sampel tanah permukaan diambil pada permukaan, sedangkan sampel 

tanah dalam diambil pada kedalaman 30 cm. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan kadar 

Fosfor atau P tersedia. Sebagian besar kadar fosfor cenderung sangat tinggi. Hasil uji “tanah 

permukaan” didapatkan nilai tertinggi pada penggunaan lahan Pasir Lahar bernilai 40,50 

gr/gr tanah kering oven. Sedangkan nilai fosfor paling sedikit pada penggunaan lahan 

Lapangan bernilai 23,41 ppm tergolong (sedang). Sementara itu hasil uji “tanah dalam” 

didapatkan nilai tertinggi yaitu di penggunaan lahan permukiman sebesar 48,43 ppm. 

Sedangkan kadar fosfor paling sedikit pada penggunaan lahan kebun dengan nilai 24,29 ppm. 

Penggunaan lahan di Kecamatan Manisrenggo untuk lahan pertanian sendiri seperti 

sawah, tegalan, dan kebun. Berdasarkan lokasinya penggunaan lahan untuk sawah terletak 

hampir merata di seluruh desa yang ada di Kecamatan Manisrenggo, sedangkan penggunaan 

lahan kebun dan tegalan hanya terdapat di Desa Kepurun, Ngemplak Seneng, dan Sukorini. 

Penggunaan lahan Lapangan terdapat di desa Sapen, Ngemplak Seneng, Sukorini, dan 

Taskombang. Berbeda dengan penggunaan lahan permukiman yang letaknya merata di 

seluruh Desa. Beberapa penggunaan lahan yang disebabkan oleh proses alam seperti Sungai, 

pasir lahar, dan semak belukar letaknya memanjang mengikuti aliran sungai yang melewati 

desa sukorini dan borangan, untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1 peta kadar 

fosfor “tanah permukaan”, dan gambar 2 peta kadar fosfor “tanah dalam” pada berbagai 

penggunaan lahan di Kecamatan Manisrenggo sebagai berikut. 
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Gambar 3. Peta Kadar Fosfor “Tanah Permukaan” Pada Berbagai Penggunaan Lahan
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Gambar 4. Peta Kadar Fosfor “Tanah Dalam” Pada Berbagai Penggunaan Lahan
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3.2 Pengaruh Penggunaan Lahan Terhadap Ketersedian Fosfor 

Kondisi lingkungan di suatu wilayah memilk kondisi yang beragam, ketersediaan 

suatu unsur tanah salah satunya unsur fosfor dapat dipengaruhi dari adanya suatu 

aktivitas yang ada pada suatu lahan, baik itu karena pengaruh lingkungan secara 

alami ataupun pengaruh aktivitas manusia. Salah satu aktivitas manusia yang 

memepengaruh wilayah tersebut yaitu adanya pengunaan lahan permukiman, sawah, 

kebun, tegalan, lapangan, sedangkan kondisi yang disebabkan oleh aktivitas 

lingkungan seperti  penggunaan lahan pasir lahar, sungai, semak-semak. Luas 

penggunaan lahan dapat dilihat di tabel 3 sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Manisrenggo Tahun 2018 

No. Penggunaan Lahan Luas (Km
2
) 

1. Kebun 1.29963933350 

2. Lapangan 0.03715233256 

3. Pasir Lahar 0.36505372246 

4. Permukiman 11.35737596218 

5. Sawah 15.80198080962 

6. Semak-semak 0.27119878837 

7. Air Tawar/Sungai 0.10677216689 

8. Tegalan 1.57025031698 

Jumlah 30.80942343 

Sumber: Atribut table Digitasi Citra, 2018. 

Rahmah dkk. (2014) menerangkan bahwa berbagai penggunaan lahan dapat 

mempengaruhi tingkat kesuburan tanah, baik dari sifat kimia, fisika, maupun biologi, 

salah satu komponen kimia tanah yang terpengaruh yaitu unsur fosfor (P). 
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Tabel 4. Data Hasil Uji Tanah di Lapangan dan Laboratorium 

No. Penggunaan 

Lahan 

pH Tekstur Fosfor Tanah 

Permukaan 

(ppm) 

Fosfor Tanah 

Dalam 

(ppm) 

1. Tegalan 5,8 Pasir Berdebu 38,53 43,71 

2. Sawah 4,7 Lempung Berpasir 32,16 39,39 

3. Lapangan 4,4 Lempung Berdebu 23,41 31,41 

4. Pasir Lahar 4,6 Pasir 40,50 44,52 

5. Permukiman 6,2 Lempung Berdebu 38,13 48,43 

6. Sungai 5,8 Debu Berpasir 35,85 45,75 

7. Semak-semak 6,4 Pasir Berdebu 38,98 47,25 

8. Kebun 5,8 Lempung Berdebu 27,75 24,29 

Kondisi beragamnya penggunaan lahan memberikan pengaruh terhadap kondisi 

tanah tersebut baik kondisi fisik maupun kimia, berdasarkan tabel 4 data hasil uji 

tanah telah didapatkan pengukuran fisik seperti tekstur tanah, dan pengukuraan kimia 

seperti pH dan kadar fosfor tanah. Hasil tersebut menunjukan bahwa kondisi fisik 

tanah salah satunya kondisi tekstur tanahnya beragam. Sedangkan untuk sifat kimia 

tanahnya seperti pH tanah memiliki nilai yang relatif homogen dimana nilai pH 

keseluruhannya dibawah 7 yang menandakan tanah tersebut asam, dimana rata-rata 

pH nya 5,4. Kondisi pH yang rendah optimal menandakan bahwa tanah tersebut 

subur, sedangkan tanah yang memiliki pH tanah yang sangat asam tentunya tidak 

baik bagi tanaman. 

Kondisi pH tanah juga berpengaruh terhadap ketersediaan fosfor, sesuai 

pernyataan dari Winarso, 2005 menjelaskan bahwa kelarutan berbagai senyawa P 

sangat ditentukan oleh pH tanah, Fosfor banyak tersedia pada range pH 5,5 hingga 7. 

Kondisi tersebut sesuai dengan kondisi yang ada, sebagai contoh pH terndah terdapat 

pada penggunaan lahan Lapangan dimana nilainya 4,4 kondisi tersebut berbanding 

lurus dengan kadar fosfor yang ada dimana nilai fosfor tanah permukaannya juga 

paling rendah dengan nilai 23,41 ppm. Kondisi lainnya juga ditunjukan pada 
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penggunaan lahan semak-semak yang memiliki pH 6,4 kondisi tersebut juga 

berbanding lurus terhadap ketersediaan fosfornya yang bernilai sangat tinggi dengan 

nilai 38,98 ppm untuk tanah permukaannya, dan 47,25 pada tanah dalamnya. 

Hasil menunjukan bahwa wilayah Manisrenggo memiliki kadar fosfor tanah 

yang relatif sangat tinggi. Meskipun memiliki klasifikasi yang relatif sangat tinggi 

namun kondisi nilai kadar fosfor tanah berdasarkan angka memiliki nilai yang 

beragam. Kondisi nilai kadar fosfor yang relatif sangat tinggi tersebut tentunya juga 

dipengaruhi oleh salah satunya Kecamatan Manisrenggo terletak dekat dengan 

gunung Merapi sehingga menjadikan wilayah tersebut memiliki nilai fosfor yang 

tinggi. Tingginya kadar fosfor juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas biologis dalam 

tanah, semisal cacing, dijumpai banyak cacing di penggunaan lahan dengan kadar 

fosfor yang tinggi-sangat tinggi. Ini disebabkan oleh lendir cacing yang dapat 

meningkatkan unsur hara P dalam tanah (Putra & Nuraini, 2017). Hasil kadar fosfor 

pada berbagai penggunaan lahan dapat menjadikan informasi potensi kesuburan 

tanahnya ditinjau dari salah satu unsur hara fosfor. 

Fosfor memiliki sifat mudah larut pada tanah yang terkena erosi, kondisi tersebut 

dapat dilihat pada penggunaan lahan pasir lahar, dan sungai, dimana wilayah tersebut 

merupakan area yang memiliki permukaan tanah yang lebih dinamis jika 

dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya, adanya air mengalir dari hulu ke 

hilir akan memberikan dampak run off pengikisan tanah sehingga kandungan unsur 

hara yang ada dapat terangkut juga, namun meskipun demikin kondisi pengikian 

tersebut tidak terlalu berpengaruh karena wilayah pasir lahar dan sungai juga akan 

tetap tersuplai berbagai mineral dari material vulkanik dari gunung Merapi yang 

menjadikan area tersebut relait subur juga, kondisi tersebut sesuai dengan pengukuran 

kadar fosfor untuk pasir lahar baik tanah permukaan maupun tanah bawah memiliki 

nilai yang sangat tinggi, begitu juga dengan penggunaan lahan sungai. Berbeda 

dengan area yang jarang terjadi erosi seperti pada penggunaan lahan  permukiman 

tentunya akan memiliki nilai fosfor yang relatif stabil, selain itu pada penggunaan 

lahan permukiman juga jarang dilakukan pemanfaatan tanahnya untuk menanam 
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dikarenakan sebagai tempat bermukim. Untuk penggunaan lahan pertanian seperti 

sawah, tegalan, kebun tentunya ketersediaan fosfor menjadi sangat penting, 

mengingat area tersebut merupakan tempat vital untuk produktivitas pertanian. 

Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan membajak tanah, pemupukan tentunya akan 

meningkatkan kualitas tanah, kondisi tersebut juga dapat dilihat adanya pengaruh 

kadar fosfor untuk sampel tanah sawah bagian permukaan bernilai 32,16 ppm, 

sedangkan tanah sawah bagian dalam bernilai sangat tinggi dengan nilai 39,39 ppm 

kondisi tersebut bisa berbeda karena adanya pengaruh kegiatan pengolahan oleh 

manusia, kondisi berbedanya kadar tanah atas dan bawah tersebut juga bisa 

disebabkan oleh kondisi tanah permukaan lebih mudah terpengaruh seperti erosi 

maupun pengikisan lainnya. Kondsi lahan pertanian lainnya seperti tegalan justru 

kadar fosfor tanah permukaan dan bawah sama-sama bernilai sangat tinggi 

dikarenakan wilayah tanah tegalan minim adanya pengangkutan atau pengiksan 

tanah. Untuk lahan kebun justru kondisi kadar fosfor “tanah dalam” memilki nilai 

lebih rendah dibanding “tanah permukaan” kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh 

beberapa pohon besar yang menyerap unsur hara fosfor lebih banyak pada bagian 

bawah atau area perakaran berbeda di bagian permukaan yang lebih tinggi 

dikarenakan area perakaran tanaman lebih banyak di bagian tanah horizon bawah 

bukan pada permukaan. Perbedaan sistem perakaran mampu mempengaruhi dalam 

penyerapan fosfor dalam tanah (Winarso, 2005).  Kondisi tersebut sesuai dengan 

lahan kebun di Kecamatan Manserenggo yang memiliki berbagai tanaman berakar 

tunggang seperti nangka, jati, mahoni, munggur, dan beberapa tanaman besar lannya 

 

4. PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis kadar fosfor tanah pada berbagai 

penggunaan lahan di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, dapat disimpulkan 

bahwa: 
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1) Kadar fosfor tanah “sangat tinggi” (sampel “tanah permukan” pada penggunaan 

lahan: Tegalan, Semak-semak, Pasir lahar, Sungai, Permukiman), (sampel “tanah 

dalam” pada penggunaan lahan: Tegalan, semak-semak, pasir lahar, 

permukiman, sungai, sawah). Kadar fosfor  “tinggi” (sampel “tanah permukaan” 

pada penggunaan lahan: kebun, sawah), (sampel “tanah dalam” pada penggunaan 

lahan: Lapangan). Kadar Fosfor “sedang” (sampel “tanah permukaan” pada 

penggunaan lahan: lapangan), (sampel “tanah dalam” pada penggunaan lahan: 

kebun). Penggunaan lahan sawah dan permukiman hampir merata di seluruh 

wilayah. Penggunaan lahan tegalan dan kebun sebagian besar di Desa Ngemplak 

Seneng, sebagian kecil di Desa Sukorini, Sapen, Kepurun. Penggunaan lahan 

lapangan di desa Ngemplak Seneng, Kepurun, Sapen, dan Taskombang. 

Sedangkan penggunaan lahan pasir lahar, semak-semak, dan sungai di Desa 

Ngemplak Seneng, Sukorini, Kecemen, dan Borangan. 

2) Penggunaan lahan di Kecamatan Manisrenggo mempengaruhi kondisi fisik dan 

kimia tanah, fisik seperti: tekstur, warna. Kimia seperti: pH, Ketersediaan Fosfor. 

Hasil menunjukan tekstur, warna, pH beragam, rata-rata pH nya 5,4 yang 

tergolong asam, pada umumnya fosfor banyak terdapat pada tanah dengan pH 

5,5 hingga 7. nilai fosfor pada berbagai penggunaan lahan menunjukan nilai 

relatif sangat tinggi, penyebabnya terletak dekat gunung Merapi sehingga 

memperoleh materal vulkanik menjadikan tanah relatif subur. Beberapa kondisi 

kadar yang sedang dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia maupun kondisi 

lannya seperti penyerapan fosfor oleh vegetasi, pengikisan, maupun organsme 

lainnya. 

4.2  Saran 

1) Masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kadar N & K sebagai 

parameter paling utama dalam penilaian kesuburan tanah selain P. 

2)  Hasil penelitian ini dapat menjadikan informasi di wilayah khususnya Kecamatan 

Manisrenggo mengenai kesuburan tanahnya dilihat dari salah satu unsur tanah 
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fosfor, yang akan berguna bagi kegiatan pertanian maupun tanam lainnya di 

wilayah tersebut. 

3) Kondisi kesuburan tanah selain lahan pertanaian dapat menjadikan pilihan 

masyarakat sekitar untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk kegaiatan 

pertanian, sebagai contoh menanam tanaman di wilayah permukiman mengingat 

kondisi ketersediaan fosfor tanah di Kecamatan Manisrenggo relative subur, 

meskipun itu di daerah permukiman. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim. 2011. Panduan Praktikum Kimia Tanah.  Surabaya: Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran. 

Azmul, Yusran, Irmasari. (2016). Sifat Kimia Tanah Pada Berbagai Tipe Penggunaan 

Lahan Di Sekitar Taman Nasional Lore Lindu (Studi Kasus Desa Toro 

Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah). Warta Rimba Volume 

4, Nomor 2 pp. 24-31. 

BPS. 2017. Kecamatan Manisrenggo dalam Angka 2017. Klaten. Badan Pusat 

Statistik. 

Campbell & Reece. 2012. Biologi: Edisi 9 Jilid 3. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Putra, Bima Purna & Nuraini, Yulia. (2017). Kajian Inkubasi Berbagai Dosis Pupuk 

Cair Fermentasi Lendir Cacing Tanah (Lumbricus Rubellus) Terhadap Fosfor, 

C-Organik Dan Ph Pada Inceptisol. Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan. Vol 

4 No 2 : 521-524. 

Rahmah, Siti. Yusran. Umar, Husain. (2014). Sifat Kimia Tanah Pada Berbagai Tipe 

Penggunaan Lahan di Desa Bobo Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Warta 

Rimba, Volume 2, Nomor 1 Hal: 88-95. 

SNI 06-6989.31-2005: Air dan Air Limbah-Bagian 31: Cara Uji Fosfor dengan 

Metode Asam Askorbat, (2005) Jakarta: Badan Standardisasi Nasional. 

Winarso, Sugeng. 2005. “Kesuburan Tanah Dasar Kesehtan dan kualitas Tanah”. 

Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 


