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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu memanfaatkan segala 

potensi yang ada pada diri dan lingkungannya. Unsur-unsur lingkungan yang 

dimanfaatkan oleh manusia adalah sumberdaya yang dapat berupa sumberdaya alam 

maupun buatan. Keterkaitan yang erat antara manusia dan lingkungan menuntut 

tindakan yang arif dalam pengelolaan lingkungan. Hubungan antara manusia dengan 

lingkungan ini diperjelas oleh Bintarto (1977) yang mengemukakan bahwa geografi 

adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat bumi,menganalisis gejala-

gejala alam dan penduduk serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan 

dan fungsi dari unsur-unsur rung dan waktu.  

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia sebagian besar 

menggantungkan hidupnya pada pertanian. Pertanian adalah suatu proses 

pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani. Proses pertumb uhan 

tanaman dan hewan tersebut berlangsung di dalam tanah. Sifat tanah merupakan sifat 

yang dinamis karena tanaman secara terus mene rus mengambil unsur hara, sehingga 

unsur hara dalam tanah makin lama makin berkurang. Tanah juga mendapat 

tambahan kandungan unsur-unsur hara yang berasal dari sisa tanaman dan jasad 

binatang yang terakumulasi dalam tanah yang mengalami dekomposisi dan 

meneralisasi oleh mikroorganisme tanah. Kandungan unsur hara dalam tanah 

berkurang karena kegiatan akar tanaman, yaitu untuk pertumbuhan, oleh pelindian 

dan erosi (Jomulya dan Suratman Woro,1983) 

Tanaman yang tumbuh di atas tanah sangat menentukan kesuburan tanah. 

Penggunaan lahan yang bervariasi juga akan menyebabkan variasinya kesuburan 

tanah dan menentukan tingkat kandungan hara dalam tanah. Tanah sebagai media 

pertumbuhan tanaman, sumber air dan sumber hara bagi tanaman perlu mendapatkan 

perhatian dalam kegiatan budidaya. Tanah dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda 

akan mempengaruhi perbedaan pertumbuhan tanaman. Pada tanah bagian atas (top 

soil) merupakan lapisan tanah yang paling subur, sedangkan lapisan tanah di 
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bawahnya (sub soil) merupakan bagian yang paling penting untuk pertanian, 

terkadang secara tidak sengaja sering rusak karena aktivitas manusia, sehingga tanah 

tidak lagi produktif dan bahkan menjadi kritis. Kerusakan tanah ini akan 

menyebabkan menurunnya kadar bahan organik serta unsur -unsur hara lainnya, 

bahkan karena menurunnya kadar bahan organik  menyebabkan tanah menjadi labil 

akibat pukulan  tetes air hujan dan aliran permukaan atau perluapan, sehingga air 

mudah  menghancurkan dan mengangkutnya. Tanah yang kandungan haranya 

rendah,  akan menyebabkan tingkat produktivitas juga rendah.  

Usaha peningkatan produksi pertanian khususnya bahan makanan selalu 

tidak dapat mengejar laju pertumbuhan penduduk. Hal ini antara lain disebabkan oleh 

kondisi tanah yang mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan kemampuannya 

dalam mendukung pertumbuhan tanaman menurun. Ancaman kelestarian tanah dapat 

berwujud penurunan produktivitas tanah. Penurunan produktivitas tanah ditandai 

dengan semakin buruknya sifat – sifat kesuburan tanah yang menyebabkan buruknya 

sifat – sifat fisik dan kimia tanah untuk mendukung kesuburan tanah. Proses 

penurunan kesuburan tanah dapat terjadi secara alamiah, atau akibat campur tangan 

manusia, atau merupakan kombinasi dari keduanya. Campur tangan manusia yang 

dapat menyebabkan menurunnya kesuburan tanah, misalnya teknik pengolahan tanah 

yang tidak tepat. 

Tingkat kesuburan tanah merupakan salah satu parameter yang sangat 

penting dalam usaha pertanian, karena kesuburan tanah merupakan salah satu faktor 

yang menentukan produktivitas tanah. Disamping itu faktor iklim jenis dan sifat 

pertumbuhan tanaman yang diusahakan. Kesuburan tanah juga merupakan indikator 

kualitas tanah, semakin subur tanah maka akan semakin tinggi produktivitasnya. 

Kegiatan pertanian yang banyak dilakukan oleh penduduk perdesaan sangat 

mendominasi pola penggunaan lahan di daerah perdesaan. Hampir setiap sudut 

perdesaan akan mencirikan penggunaan lahan pertanian yang dominan, antara lain 

untuk penggunaan lahan sawah, tegalan, kebun, dan pekarangan. Daerah yang 

diambil sebagai lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Ceper di wilayah Kabupaten 
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Klaten. Data monografi yang diperoleh dari kantor Kecamatan Ceper menyebutkan 

bahwa pada tahun 2006, Kecamatan Ceper mempunyai 18 desa , luas wilayah 2.445 

ha. Jumlah penduduk 63.447 jiwa terdiri dari laki – laki sebanyak 30.801 ribu jiwa 

dan perempuan sebanyak 32.646 ribu jiwa. Bentuk penggunaan lahan terdiri dari 

lahan persawahan 1.577 ha dengan berbagai jenis pola tanam, tegalan atau kebun 10 

ha, bangunan atau pekarangan 711 ha dan lain – lain 147 ha (Kecamatan Ceper 

Dalam Angka, 2006). 

Adanya perbedaan pola tanam yang berbeda-beda di daerah penelitian, 

seperti di sebagian desa Klepu, Dlimas, Meger Jombor, Ngawonggo, Kurung dan 

Pokok, tentu menyebabkan sifat dan kondisi lahan yang berbeda pula. Keadaan ini 

tentu saja membutuhkan penanganan yang berbeda–beda sesuai dengan tingkat 

kesuburannya agar memperoleh hasil produksi yang maksimal. Oleh sebab itu unsur 

hara yang diserap oleh tanaman harus seimbang karena unsur hara merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi tingkat produksi tanaman. Dengan perbedaan pola 

pergiliran tanaman yang berbeda maka kesuburan tanah di daerah penelitian 

kemungkinan juga akan berbeda pula.  

Berdasarkan  latar belakang tersebut penulis mengadakan penelitian dengan 

judul: “ANALISIS POLA TANAM TERHADAP KESUBURAN TANAH DI 

KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN ” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana tingkat kesuburan tanah pada daerah penelitian? 

2. Bagaimana pengaruh pola tanam terhadap kesuburan tanah di daerah penelitian? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tingkat kesuburan tanah daerah penelitian 

2. Mengetahui pengaruh pola tanam terhadap kesuburan tanah pertanian di daerah 

penelitian 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah :  

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Pengembangan ilmu geografi tanah dan terapannya untuk meningkatkan tingkan 

kesuburan tanah di daerah penelitian. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Semenjak pertanian berkemba ng, konsep tanah yang sangat penting adalah 

sebagai media alami bagi pertumbuhan tanaman. Salah satu fungsi tanah adalah 

sebagai pendukung tegaknya tanaman. Penggunaan tana h oleh tanaman sangatlah 

komplek, di samping itu kebutuhan tanaman relatif banyak. Kenyataannya dapat 

dilihat bahwa tidaklah mungkin suatu tanah akan produktif untuk pertumbuhan semua 

spesies tanaman (Purwanto dan Ombo Sarpradja 1990). 

Syaefuddin Sarief (1998), mengemukakan bahwa lahan – lahan pertanian 

yang ditanami tanpa cara pengelolaan tanaman, tanah dan air yang baik akan 

menyebabkan penurunan produktivitas tanah tersebut. Penurunan ini disebabkan oleh 

penurunan kesuburan tanah dan gejala erosi karena adanya perubahan pada penutup 

tanah tersebut. Selanjutnya juga diungkapkan bahwa peranan pengolahan tanah dalam 

pengawetan tanah sedikit sekali bahkan merugi. Dengan pengolahan tanah yang 

intensif, tanah memang menjadi gembur namun pengaruhnya hanya sementara, 

sedangkan tanah menjadi lebih mudah tererosi. Hal ini berakibat hilangnya lapisan 

top soil yang kaya dengan unsur hara dan bahan organik. Sisa tanaman yang telah 
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mati akan mengumpul di permukaan tanah sebagai seresah dan menjadi sumber 

bahan organik tanah. Bahan organik tanah ini merupakan sumber unsur-unsur hara 

yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman yang perakarannya dangkal. Tumbuh–

tumbuhan yang bertajuk rendah dan sejenis rumput-rumputan meningkatkan 

permeabilitas tanah dan infiltrasi air ke dalam tanah. Sehingga limpasan permukaan 

menjadi kecil, dan hilangnya lapisan tanah yang subur oleh proses erosi dapat 

diperkecil. Air yang meresap ke dalam tanah juga akan membawa bahan organik dan 

unsur - unsur hara yang terlarut, sehingga tumbuhan yang perakarannya dalam dapat 

memanfaatkan unsur-unsur hara terlarut tersebut. Jadi, pada lahan pekarangan terjadi 

siklus bahan organik dan unsur–unsur hara, sehingga kesuburan tanah pekarangan 

dapat terjaga. Tanah pekarangan juga tidak terjadi proses pembajakan dan 

pengangkutan bagian–bagian tanaman ke luar areal pekarangan, sehingga laju 

kehilangan bahan organik dan unsur–unsur hara dapat diimbangi oleh penambahan 

bahan organik dan unsur–unsur hara yang berasal dari sisa–sisa tanaman yang telah 

mati. Pada tanah pekarangan juga tidak terbentuk padas yang dapat menghambat 

penetrasi akar ke dalam tanah. 

Santun Sitorus (1985) dalam bukunya yang berjudul: Evaluasi Sumberdaya 

Lahan” mengatakan bahwa semua makluk hidup baik yang masih hidup maupun 

yang sudah mati mempunyai pengaruh terhadap pembentukan tanah. Peranan 

vegetasi dalam pembentukan tanah ditentukan oleh sisitem perakaran, kemampuan 

menghasilkan bahan organik dan tajuk daunnya. Di alam ini vegetasi merupakan 

sumber primer bahan organik. Bahan organik yang dihasilkan oleh vegetasi berasal 

dari sisa-sisa tanaman  yang telah mati, antara lain daun, ranting, akar dan batang dari 

tanaman keras (plans) maupun tanaman muda (crops). Bahan-bahan ini sangat 

berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan akan sangat menentukan produktivitas 

tanaman yang tumbuh di atasnya.  

Menurut Henry K. Indranada (1989), dalam bukunya yang berjudul: 

“Pengelolaan Kesuburan Tanah”, mengemukakan bahwa tanah yang mengandung 
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unsur hara yang optimum untuk nutrisi tanaman, tidak terlalu asam dan bebas dari 

unsur – unsur toksik dapat dianggap mempunyai kesuburan kimia. Kesuburan tana h 

sebagai median untuk pertumbuhan tanaman tidak tergantung pada pengadaan air, 

udara, unsur hara dan suhu tanah. Tanah cukup lunak dan cukup memungkinkan 

untuk terjadinya percambahan dan perkembangan akar yang baik. Tanah perlu 

memiliki ukuran pori yang merata, sehingga mudah terjadi gerakan udara maupun air 

yang menunjang perkembangan akan suhu di daerah perakaran harus tetap berkisar 

pada batas – batas tertentu yang tidak berbahaya sehingga tanah tersebut memiliki 

kesuburan fisik, karena keduanya secara seimbang penting bagi kesuburan tanah 

keseluruhan. 

Bayu Setiawan Prabhowo (2003) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Tingkat  Kesuburan Fisik dan Kimia Tanah di Kecamatan Jogonalan Kabupaten 

Klaten” bertujuan untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah setelah pengambilan 

tanah dan menyetahui penyebaran tingkat kesuburan tanah. Data yang dikumpulkan 

meliputi data primer yang terdiri dari: tekstur tanah, kedalaman efektif tanah, sifat-  

sifat tanah, BO, KTK, Permeabilitas tanah, KB, Phospor, Kalium tersedia. Data 

sekunder meliputi data iklim (curah hujan dan temperatur), peta geologi, peta 

topologi, peta penggunaan lahan, peta tanah, peta administrasi serta  peta lereng. 

Metode yang digunakan adalah metode survey dengan teknik pengambilan sampel 

tanah menggunakan metode stratified purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

secara terstrata, sebagai stratanya adalah satuan lahan dengan pemukiman sebab 

lahan yang digunakan untuk pemukiman sama sekali tidak dapat ditambang tanahnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanah tidak mengalami 

perubahan. Hal ini dapat dibuktikan kesuburan tanah fisik tanah termasuk pada 

kategori sedang, sedangkan untuk kesuburan kimia tanah juga tidak terdapat 

perubahan yang masih termasuk kategori rendah sehingga tingkat kesuburan fisik 

tanah pada daerah penelitian termasuk pada kategori tinggi terdapat pada satuan lahan 

FI I Re S dan FI I Re P dan kesuburan kimia termasuk kategori rendah terdapat pada 
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satuan lahan FI I Re S dan FI I Re S. kemudian diwujudkan dengan peta kesuburan 

fisik tanah dengan skala 1 : 50.000 dan peta kesuburan kimia tanah dengan skala 1 : 

50.000. 

Heri Rahmanto (1999) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Budidaya Salak Pondoh Pada Lahan Sawah dan Pekarangan Terhadap Tingkat 

Kesuburan dan Produktivitas Tanah” yang mengambil lokasi penelitian di salah satu 

daerah pusat pengembangan salak pondoh yaitu di Kecamatan Tempel, Kabupaten 

Dati II Sleman, Propinsi DI Yogyakarta, bertujuan mengetahui pengaruh budidaya 

salak pondoh di lahan sawah dan pekarangan terhadap tingkat kesuburan dan 

produktivitas tanah di Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman Propinsi D.I. 

Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Causal Comparative, 

yaitu metode perbandingan antara lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman 

salak dengan lahan yang tidak digunakan untuk budidaya tanaman salak pondoh (baik 

sawah maupun pekarangan). 

Metode penentuan sampel dalam penelitian tersebut adalah area purposive 

samping, yaitu metode pemilihan sampel dengan satuan lahan sebagai kerangka 

satuan pemetaan dan pengambilan sampel. Hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa pengaruh budidaya tanaman salak pondoh di daerah penelitian 

telah menurunkan tingkat kesuburan tanah khususnya bagian tanah bawah (sub Soil), 

sedangkan tingkat kesuburan tanah atasnya (top soil) tetap, tingkat kesuburan 

kimianya juga tetap.  

Penelitian–penelitian di atas sedikit banyak memberikan gambaran terhadap 

arah penelitian yang akan dilakukan penulis. Perbandingan antara penelitian– 

penelitian di atas dengan  penelitian yang dilakukan dapat dilihat dari Tabel 1.1 di 

bawah ini. 

 

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya.  
Penelitian Heri Rahmanto 

 (1999) 
Bayu Setiawan Prabhowo 

(2003) 
Wiwin Trina Maharani  

(2006) 
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Judul Pengaruh Budidaya Salak 
Pondoh Pada lahan Sawah 
dan Pekarangan Terhadap 
Tingkat Kesuburan dan 
Produktivitas Tanah di 
Kecamatan Tempel 
Kabupaten Sleman Propinsi 
DIY 

Tingkat Kesuburan Fisik 
dan Kimia di Kecamatan 
Jogonalan Kabupaten 
Klaten Jawa Tengah 

Analisa Pola tana m Terhadap 
Kesuburan Tana di Kecamatan 
Ceper Kabupaten Klaten 

Tujuan Mengetahui pengaruh 
budidaya salak pondoh di 
lahan sawah dan lahan 
pekarangan terhadap tingkat 
kesuburan dan produktivitas 
tanah  

Untuk mengetahui tingkat 
kesuburan tanah setelah 
pengambilan tanah tersebut 
dan mengetahui penyebaran 
tingkat kesuburan tanah 

Untuk mengetahui tingkat 
kesuburan tanah dan pengaruh 
pola tanam terhadap kesuburan 
tanah 

Metode 
penelitian 

Metode causal comparative 
dengan teknik pengambilan 
sampel menggunakan area 
purposive sampling 

Metode survei meliputi 
laboratorium dan lapangan 

Metode survei dengan teknik 
pengambilan sampel 
menggunakan stratified 
sampling 

Hasil  Menunjukkan bahwa 
pengaruh budidaya tanaman 
salak pondoh telah 
menurunkan tingkat 
kesuburan tanah khususnya 
tanah bawah, sedangkan 
tingkat kesuburan tanah 
atasnya tetap dan tingkat 
kesuburan kimianya juga 
tetap. 

Peta kesuburan fisik tanah 
dan kesuburan kimia tanah 
dengan skala 1 : 50.000 

-kesuburan total tanah di daerah 
penelitian adalah rendah hingga 
tinggi.  

-pola tanam dengan perselingan 
antara tanaman padi dengan 
polowijo mempunyai tingkat 
kesuburan lebih tinggi 
dibanding lahan dengan pola 
tanam padi secara terus 
menerus maupun untuk 
tanaman tebu secara terus 
menerus 

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Dalam Penelitian ini penulis membatasi tingkat kesuburan tanah dalam 

ruang lingkup tanah pertanian khususnya akibat pola pergiliran tanaman pada lahan 

sawah, sehingga variabel penelitian ini adalah pola pergiliran tanaman di satu sisi 

serta pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di sisi lain. 

Kesuburan tanah pada dasarnya merupakan potensi dan kemampuan tanah 

untuk menumbuhkan tanaman melalui pengelolaan tanaman yang sesuai dengan 

kebutuhan tanaman sehingga tanaman mampu berproduksi secara optimal. Tingkat 

kesuburan tanah dipenguruhi oleh sifat–sifat fisik, kimia dan biologi. Sifat–sifat tanah 

tersebut antara lain adalah tekstur, kedalaman effektif dan permeabilitas, Kapasitas 
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Tukar Kation (KTK), Kejenuhan Basa (KB), Fosfor Tersedia, Kalium Tersedia dan 

Bahan Organik (BO) tanah. 

Pengololaan lahan sawah pada dasarnya berkaitan dengan jenis tanaman 

yang ditanam dan umur tanaman yang ditanam yang berhubungan dengan masa 

tanam dan masa panen serta tindakan pengelolaan lahan yang harus dilakukan. Oleh 

karena itu, berdasarkan aspek pengelolaannya lahan pertanian sawah dapat dipandang 

menurut dua aspek, yaitu cara pengolahan tanah dan pola tanaman dan pola pergiliran 

penanamannya. Aspek pertama berkaitan dengan cara pengolahan tanah yang erat 

dengan perubahan tingkat kesuburan tanah, sedangkan yang kedua berka itan dengan 

cara-cara pemanfaatan tanah tersebut. Kedua pendekatan dalam pengelolaan lahan 

sawah sangat penting. Pengaruh intensitas pengolahan tanah terhadap perubahan 

sifat-sifat fisik dan kimia tanah khususnya kemampuan tanah yang diharapkan secara 

mutlak mendukung pertumbuhan tanaman pada tingkat kesuburan. Kesuburan 

tanaman padi dan palawija juga ditentukan oleh pola tanaman dan pergilirannya. 

Dalam tahap analisa data ini dilakukan analisa tabel, yakni dengan membandingkan 

(matching) antara Tabel data yang berisi kualitas lahan dengan Tabel kriteria 

klasifikasi tingkat kesuburan. Untuk menghasilkan peta kesuburan tanah. Secara 

ringkas tahap–tahap penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir penelitian gambar 

1.1. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Interptetasi Peta topografi 
Skala 1:50.000 

Interptetasi Peta Geologi 
Skala 1:100.000 
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                                                                    Cek lapangan 
 

 

 

 

  
                  
      

      

    

   

           

  Sampel Tanah           Data          

 

 

 Analisa Laboratorium     
- Tekstur 
- Permeabilitas 
- Kadar Bahan Organik 
- Phospor Tersedia 
- Kalium Tersedia 
- Kapasitas Tukar Kation 
- Kejenuhan Basa 
 

 

           

 

 

 
          

Sumber : Penulis 2007      
 
 

Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian 

 
1.7. Metode Penelitian 

Analisis Pola tanam 

dengan Kesuburan tanah 

Data Primer: 
- sampel tanah 
- Kedalaman efektif tanah 
- pola pergiliran tanaman 

 

Data sekunder: 
- Curah hujan 
- kependudukan                                   
 

Peta Lereng 
Skala 1:50.000 

Peta  Bentuklahan 
Skala 1:50.000 

Peta penggunaan lahan 
Skala 1:50.000 

Peta Tanah 
Skala 1:50.000 

Peta Satuan lahan 
Skala 1:50.000 

Matching 

Tingkat kesuburan 
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Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu pengamatan, pengukuran 

dan  pencatatan secara sistematik gejala dan fenomena yang diteliti, kemudian diikuti 

dengan analisa laboratorium. Pengambilan sampel penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan metode statifeid sampling yaitu pengambilan sempel dengan strata 

satuan lahan. Dengan pendekatan ini setiap lokasi yang mempunyai perbedaan pola 

tanam diambil sesuai dengan satuan lahan pada masing – masing lokasi sampel. 

Sampel diambil pada kedalaman 0–30 cm, yaitu daerah yang mendapat pengaruh 

perakaran dan pengolahan tanaman. 

 

1.7.1 Tahap-tahap Penelitian 

1.7.1.1.   Tahap Persiapan 

1) Studi pustaka, mengumpulkan bahan dan data sekunder, serta menentukan kriteria 

yang digunakan untuk menentukan tingkat kesuburan tanah.  

2) Interpretasi peta – peta yang meliputi : 

- Peta Tanah Semi Detail skala 1 : 50.000, untuk mengetahui jenis tanah daerah 

penelitian 

- Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000, untuk mengetahui morfologi, proses 

dan letak serta batas astronomis daerah penelitian 

- Peta penggunaan lahan skala 1 : 50.000, untuk mengetahui penggunaaan lahan 

daerah penelitian 

- Peta Administrasi skala 1 : 50.000, digunakan untuk menentukan batas 

administratif daerah penelitian. 

- Peta bentuklahan skala 1 : 50.000, untuk mengetahui bentuklahan daerah 

penelitian 

3) Pembutan peta satuan lahan yang dibuat dari tumpangsusun antara bentuklahan, 

peta lereng, peta tanah dan peta penggunaan lahan daerah skala 1 : 50.000. 

4) Orientasi lapangan dan penentuan sampel berdasarkan satuan lahan yang telah 

dibuat. 
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1.7.1.2. Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan antara lain: 

1. Pengumpulan data primer yang meliputi parameter fisik yang dapat diukur di 

lapangan yaitu : tekstur tanah, permeabilitas tanah, kedalaman efektif tanah, 

dan data kimia untuk dianalisa di laboratorium melipitu: Kapasitas Tukar 

Kalium (KTK), Kejenuhan Basa (KB), Kandungan Bahan Organik (BO), 

Phospor Tersedia (P2O5), Kalium Tersedia (K2O).  

2.   Pengumpulan data sekunder yang meliputi : data curah hujan dan suhu.  

3. Pengambilan sampel tanah untuk dianalisis di laboratorium sehingga dapat 

diperoleh data berupa tekstur tanah, permeabilitas tanah, Kapasitas Tukar 

Kalium (KTK), Kandungan Bahan Organik (BO), Posphor Tersedia (P2O5), 

Kalium Tersedia (K2O), Kejenuhan Basa (KB). 

 

1.7.1.3.   Tahap Pengolahan Data  

Pengolahan data merupakan kegiatan pengolahan data pengolahan data 

mentah dan data dari hasil laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut dalam rangka 

menjawab tujuan penelitian. Pada tahap ini, data dikelompokkan dan 

diklasifikasikan berdasarkan parameter-parameter yang digunakan untuk menilai 

tingkat kesuburan tanah. Adapun kelompok data tersebut adalah : 

1. Tekstur tanah adalah perbandingan relatif berbagai golongan besar  partikel 

tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan antara fraksi–fraksi 

pasir, debu, lempung (Jamulya, 1983). 

2. Permeabilitas Tanah 

Untuk mengukur permeabilitas menggunakan sampel tanah yang dianalisa 

yang masih belum mengalami kerusakan dari lapisan tanah bawah (30 cm) . 

Penetapan permeabilitas tanah dikemukan De Boold (1961 Bayu Setiawan 

Prabhowo, 2003 ) berdasarkan hukum Darcy: 
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jamcm
A
L

h
L

t
Q

K ???                 

K = Permeabilitas (cm/jam) 

Q = Banyaknya air yang mengalir setiap pengukuran (m) 

 t  = Waktu pengukuran (jam)  

 L = Tebal sampel tanah (cm)  

 h  = Tinggi permukaan air dari sampel tanah (cm) 

 A = Luas penampang permukaan tanah (cm2) 

 Tabel 1.2. Klasifikasi Permeabilitas Tanah 
Permeabilitas (cm/jam) Klas 

< 0,25 
0,125 – 0,50 
0,50 – 2,00 
2,00 – 6,25 
6,25 – 12,5 
12,5 – 25,0 

> 25,0 

Sangat lambat 
Lambat 
Agak lambat 
Sedang 
Agak cepat  
Cepat 
Agak cepat 

Sumber : Karmono(1980 dalam Bayu Setiawan Prabhowo, 2003) 

 

3. Kedalaman Efektif Tanah 

Kedalaman efektif tanah adalah kedalaman tanah yang dapat digunakan oleh 

akar tanaman untuk perkembangannya dan menyediakan air dan makanan bagi 

tanaman. Pengukuran kedalaman efektif tanah dilakukan di lapangan dengan 

cara diamati pada profil tanah.       

 

4. Kapasitas Tukar Kation (KTK) 

Kapasitas Tukar Kation (KTK) merupakan sifat kimia tanah yang sangat erat 

hubungannya dengan kesuburan tanah. Tanah dengan KTK tinggi mampu 

menyerap dan menyediakan unsur hara yang lebih baik dari pada tanah dengan 

KTK rendah.  

5. Kejenuhan Basa (KB) 
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Kejenuhan Basa menunjukkan perbandingan antara jumlah kation basa dengan 

jumlah semua kation yang terdapat dalam kompleks jerapah tanah. Kation basa 

umumnya mudah tercuci sehingga tanah dengan kejenuhan tinggi 

menunjukkan bahwa tanah tersebut banyak mengalami pencucian dan 

merupakan tanah yang subur. 

 

6. Kandungan Bahan Organik (BO) 

Bahan organik sangat berperan dalam memperbaiki sifat – sifat tanah. 

Pengaruh BO terhadap sifat tanah antara lain memantapkan agregat tanah dan 

menurunkan plastisitas tanah. Pengaruh BO terhadap sifat kimia tanah antara 

lain adalah meningkatkan daya serap dan KTK tanah. 

 

7. Phospor Tersedia (P2O5) 

Phospor tersedia didalam tanah dapat diartikan sebagai phospor tanah yang 

dapat diekstrasikan atau larutan dalam asam sitrat. 

 

8. Kalium Tersedia (K2O) 

Ketersediaan kalium dapat diartikan sebagai kalium yang dapat dipertukarkan 

dan dapat diserap oleh tanaman. Dengan demikian ketersediaan kalium dalam 

tanah sangat tergantung pada adanya penambahan dari luar dan fiksasi dari 

tanah itu sendiri. 

 

1.7.1.4.  Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini dilakukan untuk menentukan besarnya kandungan unsur 

hara pada setiap satuan analisis yang diteliti dengan cara membandingkan 

karakteristik atau sifat fisik dan kimia dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Kemudian menganalisis data spasial untuk mengetahui distribusi kelas kesuburan 

tanah di daerah penelitian. 
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Kesuburan tanah dapat dibedakan menjadi kesuburan fisik tanah dan 

kesuburan kimia tanah yang dipengaruhi sifat fisik dan kimia tanah. Kriteria 

faktor kesuburan fisik disajikan dalam Tabel 1.3. Selanjutnya kriteria masing– 

masing faktor dikombinasikan dengan menggunakan Tabel 1.5. Faktor kesuburan 

kimia tanah din ilai dengan menggunakan Tabel 1.4. 

Tabel 1.3. Kriteria Klasifikasi Tingkat Kesuburan Fisik Tanah  
Faktor Kriteria 
 Rendah Sedang Tinggi 
1. Kedalaman     

efektifitas 
tanah 

2. Tekstur tanah 
 
 
 
 
 
 
3. Permeabilitas 

tanah  
    (cm/jam) 

< 25 cm 
 
 
Pasir, 
lempung 
berdebu, 
lempung 
 
 
 
Lambat, 
sangat lambat, 
atau cepat, 
sangat cepat 
< 0,5 atau > 
12,5 

25 – 50 cm 
 
 
Geluh lempung 
berdebu, geluh 
lempung berpasir, 
pasir bergeluh, 
debu, geluh 
berlempung, 
lempung berpasir 
Agak lambat atau 
agak cepat 
 
 

0,5 – 2 

50 cm 
 
 
Geluh 
berdebu, 
geluh, 
geluh 
berpasir 
 
 
Sedang 
 
 
 
2 – 6,25 

Sumber : Santun R.P Sitorus (1985) 

 

Tabel 1.4. Faktor Penentu Tingkat Kesuburan Kimia Tanah 

Kriteria Faktor 
Rendah Sedang Tinggi 

1. KTK (me/100 gr) 
2. KB (%) 
3. BO (%) 
4. P2O5 (me/100 gr) 
5. K2O (me/100 gr) 

5 – 16 
< 35 
< 2 

< 20 
0,1-0,2 

17 – 25 
35 – 50 
2 – 3 

20 – 40 
0,3-0,5 

> 25 
> 50 
> 3 
> 40 

0,6-0,10 
Sumber : Pusat Penelitian Tanah, Bogor (1983) 

   Keterangan : 

   KTK : Kapasitas Tukar Kation 
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   KB : Kejenuhan Basa 

   BO : Kandungan Bahan Organik 

   P2O5 : Phospor Tersedia 

    K2O : Kalium Tersedia 

Tabel 1.5. Kunci Penetapan Kesuburan Fisik Tanah 
No Kedalaman 

Efektif Tanah Tekstur tanah 
Permeabilitas 

tanah 
Tingkat 

Kesuburan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

T 
T 
T 
S 
S 
S 
R 
R 
R 
S 
S 
S 
T 
T 
T 
R 
R 
R 
S 
S 
S 
T 
T 
T 
R 
R 
R 

T 
S 
R 
T 
S 
R 
T 
S 
R 
T 
S 
R 
T 
S 
R 
T 
S 
R 
T 
S 
R 
T 
S 
R 
T 
S 
R 

Tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Tinggi 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Rendah 
Tinggi 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Rendah 
Sedang 
Sedang 
Rendah 
Sedang 
Sedang 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 

Sumber : Pusat Penelitian Tanah, Bogor (1983) 

 

Tabel 1.6. Kunci Untuk Perkiraan Kimia Tanah dan Tingkat Kesuburan Tanah 
No KTK KB P2O5,    K2O, BO Tingkat Kesuburan 
1. T T 2 T tanpa R Tinggi 

Keterangan : T: Tinggi 

                      S: Sedang 

                            R: Rendah 



 17 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
8. 
9. 
10. 
11. 
 
12. 
13. 
14. 
 
15. 
16. 
17. 
 
18. 
19. 
20. 
 
21. 
22. 
 
23. 
24. 
25. 
26. 
 
27. 
28. 
 
29. 
30. 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
 

T 
T 
T 
T 
 

T 
T 
T 
 

S 
S 
S 
 

S 
S 
S 
 

S 
S 
 

R 
R 
R 
R 
 

R 
R 
 

R 
SR 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
 

S 
S 
S 
S 
 

R 
R 
R 
 

T 
T 
T 
 

S 
S 
S 
 

R 
R 
 

T 
T 
T 
T 
 

S 
S 
 

R 
TSR 

2 T dengan R 
2 S tanpa R 
2 S dengan R 
TSR 
2 R dengan T 
2 R dengan S 
 
2 T tanpa R 
2 T dengan R 
2 T 
Kombinasi lain 
 
2 T tanpa R 
2 T dengan R  
Kombinasi lain 
 
2 T tanpa R 
2 S tanpa R 
Kombinasi lain 
 
2 T tanpa R 
2 S tanpa R 
Kombinasi lain 
 
3 T 
Kombinasi lain 
 
2 T tanpa R 
2 T tanpa R 
2 S tanpa R 
Kombinasi lain 
 
2 T tanpa R 
Kombinasi lain 
 
Semua Kombinasi 
Semua Kombinasi   

Sedang 
Tinggi 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Rendah 

 
Tinggi 
Sedang 
Sedang 
Rendah 

 
Sedang 
Rendah 
Rendah 

 
Sedang 
Sedang 
Rendah 

 
Sedang 
Sedang 
Rendah 

 
Sedang 
Rendah 

 
Sedang 
Rendah 
Sedang 
Rendah 

 
Sedang 
Rendah 

 
Rendah 
Rendah 

  Sumber : Pusat Penelitian Tanah, Bogor (1983) 

 

Keterangan : 

   KTK             : Kapasitas Tukar Kation   
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KB  : Kejenuhan Basa 

BO  : Bahan Organik 

P2O5  : Phospor Tersedia 

K2O  : Kalium Tersedia 

T  : Tinggi 

S  : Sedang 

R  : Rendah 

TSR  : Tinggi Rendah Sedang 

Adapun kesuburan tanah total dapat dilihat pada Tabel 1.7 sebagai beriukut: 

Tabel 1.7. Kesuburan Tanah Total 
Kesuburan fisik Tanah 
 

Kesuburan kimia Tanah 
 

Kesuburan Tanah total 
 

T T T 
T S T 
T R S 
S T T 
S S S 
S R R 
R T S 
R S R 
R R R 

Sumber: Pusat Penelitian Tanah(1983). 

Keterangan : T = tinggi, S = sedang, R = Rendah  

 

1.7.1.5. Analisis pengaruh pola pergiliran tanaman terhadap tingkat kesuburan 

tanaman pertanian, dengan menggunakan analisa diskriptif, yang berupa 

penjelasan-penjelasan dari kondisi yang ada. 

 

 

 

1.8. Batasan Operasional 
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Kesuburan Fisik tanah adalah kesuburan tanah yang dipengaruhi oleh sifat– sifat fisik 

tanah, yaitu tekstur, kedalaman efektif dan permeabilitas(Saifuddin  Syarief, 

1988). 

Kesuburan Kimia tanah adalah kesuburan tanah yang dipengaruh oleh sifat–sifat 

kimia tanah, yaitu kapasitas tukar kation (KTK), kejenuhan basa (KB), 

fosfor tersedia, kalium tersedia dan bahan organik (BO) (Saifuddin  Syarief, 

1988). 

Kesuburan Tanah adalah kualitas tanah dalam hal kemampuannya untuk 

menyediakan unsur hara yang cocok, dalam jumlah yang cukup, serta dalam 

keseimbangan yang tepat dan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan 

suatu species tanaman (Islami dan Utomo, 1999). Atau suatu keadaan tanah 

dimana tata air, udara dan unsur hara dalam keadaan cukup seimbang dan 

tersedia sesuai dengan tuntutan tanaman (Saifuddin  Syarief, 1988). 

Penggunaan lahan adalah segala bentuk campur tangan atau kegiatan manusia baik 

secara langsung maupun permanen terhadap suatu kumpulan sumberdaya 

alam dan buatan yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan 

untuk mencukupi kebutuhannya baik material maupun spiritual ataupun 

keduannya (Malingreau, 1977 dalam Hery Rahmanto, 1999). 

Pergiliran pola tanaman adalah rotasi jenis tanaman dalam satu bidang lahan sawah 

selama 1 tahun masa penanaman (Saifuddin Syarief, 1988 dalam Bayu 

Setiawan Prabhowo, 2003) 

Pertanian adalah suatu proses produksi yang khas yang mendasar atas proses – proses 

pertumbuhan tanaman danhewan dalam suatu usaha tani (Mosher 1965 

dalam Bayu Setiawan Prabhowo, 2003). 

Produktivitas lahan adalah kemampuan tanah untuk menghasilkan produktivitas 

pertanian yang optimal tanpa mengurangi tingkat kesuburan (Sitanala 

Arsyad, 1989). 
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Sawah adalah daerah pertanian yang lahannya datar dan antara satu bidang dengan 

bidang lainnya dibatasi pematang dan sedikitnya ditanami padi satu kali 

dalam pergilirn tanamannya dengan menggenangi lahan mulai saat 

penanaman bibit sampai beberapa minggu sebelum pemanenan(Saifuddin 

Syarief, 1988) 

Satuan lahan (unit lahan) adalah suatu wilayah lahan yang memiliki satu atau lebih 

artibut lahan yang mempunyai karakteristik tertentu yang menerangkan 

terhadap suatu keutuhan lingkungan dengan ukuran tertentu yang masih 

dapat dibatasi (Kippes, 1981). 

Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas, menduduki sebagian besar muka bumi, 

dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang 

bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka 

waktu tertentu pula (Isa Darmawijaya, 1992). 

Lahan adalah luasan yang memiliki kompleks sifat fisual pada permukaan maupun 

dekat permukaan yang berarti bagi manusia (Van Zuidam and F.L Zuidam 

Can Celado, 1979). 

Bentuk lahan adalah kenampakan oleh proses – proses geomorfologi yang beroperasi 

di permukaan bumi (Van Zuidam and F.L Zuidam Can Celado, 1979). 

Kualitas lahan adalah sifat kompleks yang sesuai untuk suatu penggunaan yang mana 

ditentukan oleh seperangkat karakteristik lahan yang berinteraksi (Santun 

Sitorus, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 




