
 1

PENGELOLAAN KESUBURAN TANAH DAN 
PENINGKATAN EFISIENSI PEMUPUKAN1 

 

Tejoyuwono Notohadiprawiro, Soeprapto Soekodarmodjo dan Endang Sukana2 

 

Kesuburan Tanah 

Kesuburan tanah adalah mutu tanah untuk bercocok tanam, yang ditentukan oleh 

interaksi sejumlah sifat fisika, kimia dan biologi bagian tubuh tanah yang menjadi habitat 

akar-akar aktif tanaman. Ada akar yang berfungsi menyerap air dan larutan hara, dan ada 

yang berfungsi sebagai penjangkar tanaman. Kesuburan habitat akar dapat bersifat hakiki 

dari bagian tubuh tanah yang bersangkutan, dan/atau diimbas (induced) oleh keadaan 

bagian lain tubuh tanah dan/atau diciptakan oleh pengaruh anasir lain dari lahan, yaitu 

bentuk muka lahan, iklim dan musim. Karena bukan sifat melainkan mutu maka kesuburan 

tanah tidak dapat diukur atau diamati, akan tetapi hanya dapat ditaksir (assessed). 

Penaksirannya dapat didasarkan atas sifat-sifat dan kelakuan fisik, kimia dan biologi tanah 

yang terukur, yang terkorlasikan dengan keragaan (performance) tanaman menurut 

pengalaman atau hasil penelitian sebelumnya. Kesuburan tanah dapat juga ditaksir secara 

langsung berdasarkan keadaan tanaman yang teramati (bioessay). Hanya dengan cara 

penaksiran yang pertama dapat diketahui sebab-sebab yang menentukan kesuburan tanah. 

Dengan cara penaksiran kedua hanya dapat diungkapkan tanaggapan tanaman terhadap 

keadaan tanah yang dihadapinya. 

Kesuburan tanah merupakan kemampuan tanah menghasilkan bahan tanaman yang 

dipanen. Maka disebut pula daya menghasilkan bahan panen atau produktivitas. Ungkapan 

akhir kesuburan tanah ialah hasilpanen, yang diukur dengan bobot bahan kering yang 

dipungut per satuan luas (biasanya hektar) dan per satuan waktu. Dengan menggunakan 

tahun sebagai satuan waktu untuk perhitungan hasilpanen, dapat dicakup akibat variasi 

keadaan habitat akar tanaman karena musim (Schroeder, 1984). Hasilpanen besar dengan 

variasi musiman kecil menandakan kesuburan tanah tinggi, karena ini berarti tanah dpat 

ditanami sepanjang tahun dan setiap kali menghasilkan hasilpanen besar. Hasilpanen besar, 

akan tetapi hanya sekali setahun pada musim baik, menandakan kesuburan tanah tidak 

tinggi, karena pada musim yang lain tanah tidak dapat ditanami. Hal ini antara lain karena 
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kekahatan (deficiency) lengas tanah, atau sebaliknya karena mengalami tumpat air 

(waterlogged), kadar garam larut air meningkat liwat batas, tanah menjadi sulit diolah 

untuk memperoleh struktur yang baik (luar biasa liat atau keras sekali), dsb. 

Ada dua pengertian kesuburan tanah yang harus dibedakan jelas. Yang satu ialah 

kesuburan tanah aktual, yaitu kesuburan tanah hakiki (aseli, alamiah). Yang lain ialah 

kesuburan tanah potensial, yaitu kesuburan tanah maksimum yang dapat dicapai dengan 

intervensi teknologi yang mengoptimumkan semua faktor. Seberapa banyak intervensi 

teknologi yang layak diterapkan tergantung pada (1) imbangan antara tambahan hasilpanen 

atau nilai tambah mata dagangan (commodity) yang diharapkan akan dapat dihasilkan, dan 

tambahan biaya produksi yang harus dikeluarkan, (2) kemampuan masyarakat membiayai 

intervensi itu, dan (3) keterampilan teknik masyarakat menerapkan intervensi tersebut 

secara sinambung. Ketiga faktor pertimbangan itu saling pengaruh mempenagruhi. 

Meskipun menurut pertimbangan pertama intervensi yang direncanakan dapat diterima, 

namun rencana itu menjadi tidak layak kalau masarakat tidak mampu membiayainya dan/ 

atau tidak berketerampilan teknik untuk melaksanakannya. Kemampuan membiayai 

ditentukan oleh dua sumber dana dalam masarakat, yaitu (1) petani sendiri, termasuk 

koperasinya, (2) pemerintah dengan subsidi atau kreditnya. Keterampilan teknik 

melaksanakan intervensi mencakup keterampilan petani sendiri, bantuan pemerintah 

menyediakan prasarana dan sarana teknik (jalan, bendungan, saluran irigasi dan 

pengatusan [drainase], bimbingan teknologi, dsb) dan dukungan jasa masarakat (angkutan, 

bengkel, perakitan, kursus dan bimbingan keterampilan non-formal, dsb). 

Sifat dan kelakuan tanah sangat menetukan tanggapan tanah terhadap intervensi 

teknologi. Maka tingkat dan macam intervensi yang layak ditentukan pula oleh macam 

tanah dan keadaa lingkungan yang mempengaruhi watak tanah. Mengingat faktor-faktor 

yang menentukan kelayakan intervensi teknologi tersebut di atas, tingkat kelayakan itu 

bergantung pada temapt dan waktu. Dengan demikian pengelolaan kesuburan tanah tidak 

mungkin diselenggarakan dengan paket umum. Suatu paket tertentu hanya berlaku untuk 

suatu wilayah tertentu, sehingga tiap macam wilayah memerlukan paket pengelolaan 

kesuburan tanah tersendiri. Inilah sebabnya pewilayahan lahan menjadi prasyarat bagi 

program pengelolaan kesuburan tanah. Faktor waktu mengisyaratkan keperluan 

penyesuaian kembali paket dari waktu ke waktu pada perubahan keadaan ekonomi dan/ 

atau keterampilan serta kesanggupan masarakat. 
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Pemupukan 

Menurut pengertian luas, pemupukan ialah pemberian bahan kepada tanah dengan 

maksud memperbaiki atau meningkatkan kesuburan tanah. Bahan itu tidak mencakup air, 

yang pemberiannya disebut irigasi. Memang irigasi dapat juga berperan pemupukan 

tertentu, karena air mengandung zat hara terlarut atau tersuspensi. Pemupukan menurut 

pengertian khusus ialah pemberian bahan yang dimaksudkan untuk menambah hara 

tanaman pada tanah (pupuk menurur arti awam; fertilizer). Pemberian bahan yang 

dimaksudkan untuk memperbaiki suasana tanah, baik fisika, kimia, ataupun biologi, 

disebut amandemen (amandment) yang berarti reparation atau restutition. Bahan-bahan ini 

mencakup mulsa (pengawetan lengas tanah), pembenah tanah (soil conditioner; 

memperbaiki struktur tanah), kapur pertanian (menaikkan pH yang terlalu rendah atau 

melawan racun Al atau Mn), tepung belerang (menurunkan pH yang terlalu tinggi), dan 

gips (menurunkan kegaraman tanah yang terlalu tinggi). Bahan hijauan legum dan kotoran 

hewan/kandang diberikan kepada tanah dengan maksud, baik untuk pemupukan manurut 

arti khusus maupun untuk amandemen. Dalam istilah Indonesia bahan-bahan itu juga 

disebut pupuk, akan tetapi dalam istilah Inggris disebut manure untuk membedakannya 

dari fertilizer. 

Kerjasama antara bahan pupuk dalam arti khusus dan amandemen berguna 

meningkatkan atau memperbaiki keterserapan hara pupuk melalui peranan bahan 

amandemen dalam menempankan (mengefektifkan) interaksi antara tanah dan pupuk, 

dan/atau memperbaiki keadaan lingkungan perakaran yang pada gilirannya memempankan 

keragaan (performance) akar tanaman dapat menyerap hara pupuk. Keterserapan hara 

pupuk dapat ditentukan secara nyata pula oleh sifat bahan pupuk sendiri. Bahan 

amandemen sendiri berkemampuan memperbaiki keterserapan hara aseli tanah, sehingga 

tanpa disertai pemupukan yang menambahkan hara, kesuburan tanah sudah dapat 

ditingkatkan. Dalam hal ini bahan amandemen mendorong pelepasan ion hara dari ikatan 

mineral atau organik yang kompleks (menggiatkan proses hidrolisis lewat optimisasi 

penambatan lengas tanah (soil moisture retention), atau melancarkan proses pertukaran 

ion. Pemupukan dengan pupuk hijau atau kandang sering lebih mempan, karena bahan 

pupuk itu berfungsi rangkap, yaitu menambahan hara dan sekaligus mengamandemen 

tanah. 
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Pengelolaan Kesuburan Tanah 

Pengolalaan kesuburan tanah bertujuan mengoptimumkan kesuburan tanah. Tanah 

itu berbeda-beda sifat dan kelakuannya. Tanaman pun berbeda-beda persyaratan tumbuh 

dan berkembangnya hasil panen yang dikehendaki berbeda-beda pula; ada tanaman yang 

dipungut bijinya (padi, jagung, kedelai, dsb.), daunnya (kobis, bayam, sawi, dsb.), buahnya 

(tomat, lombok, dsb.), bunganya (bunga-bungaan, cengkeh), umbinya (ketela pohon, ketela 

rambat, kentang, dsb.), dll. Maka ukuran optimum kesuburan tanah menjadi berbeda-beda 

pula, sehingga diperlukan pengelolaan kesuburan tanah yang dsiesuaikan pada hal-hal 

tersebut. Tiap kombinasi jenis tanah  - jenis tanaman  - jenis hasil panen memerlukan cara 

pengelolaan kesuburan tanah sendiri. Meskipun jenis tanamannya sama, akan tetapi jenis 

hasil panennya berbeda, pengelolaan kesuburan tanah tidak dapat disamakan; misalnya, 

pertanaman kobis untuk daunnya atau untuk bunganya. 

Kriteria optimum didasarkan atas sejumlah variabel tanah, yang menentukan 

produktivitas tanaman. Kesuburan tanah bukan ditentukan oleh jumlah pengaruh tiap 

variabel sendiri-sendiri, melainkan oleh daya pengaruh yang timbul dari hubungan 

interaktif atau kompensatif antar variabel. Misalnya, bahaya peracunan Al bukan 

ditentukan oleh kadar Al tertukarkan, akan tetapi oleh nisbah (ratio) antar kadar Al 

tertukarkan dan kadar basa-basa tertukarkan yang lain (Ca, Mg, K, Na). Meskipun Al 

tertukarkan cukup tinggi, namun bahaya peracunan al tidak besar kalau nisbah kadarnya 

terhadap kadar basa-basa tertukarkan yang lain kecil. Daya pengaruh pH atas kesuburan 

tanah pada umumnya bersifat tidak langsung, yaitu melalui daya pengaruhnya atas 

ketersediaan ion-ion hara. Ada hubungan tertentu antara pH di satu pihak dan kejenuhan 

basa serta tekstur di pihak yang lain. Secara bersama-sama tekstur, struktur, mineralogi 

lempung dan bahan organik menentukan dinamika lengas tanah. Struktur sendiri 

merupakan hasil interaksi antara tekstur, mineralogi lempung, bahan organik dan kation-

kation tertukarkan, serta ketersediaan bahan perekat (gamping, zat kersik, feri oksida dan 

hidroksida). Jumlah hara dan lengas tersediakan menjadi lebih banyak jikalau volum atau 

tebal tubuh tanah yang terjangkau akar lebih besar. Volum atau tebal itu, yang disebut 

volum atau tebal mepan (effective volume or depth), merupakan fungsi struktur, konsistensi 

dan agihannya (distribution). 

Nyaris semua proses dan kejadian dalam tanah hanya dapat terjadi karena air 

sebagai pelaku (agent) atau sebagai medium. Proses-proses utama yang menciptakan 

kesuburan tanah, atau sebaliknya mendorong degradasi tanah, yaitu hidrolisis, pelarutan, 
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alihrupa (transformation), alihtempat (translocation) yang dapat menjurus ke pelindian 

(leaching), dan reduksi (gleisasi) dijalankan oleh air.  

Reduksi terjadi karena air menutup jalan penyusupan udara ke dalam tanah. 

Oksidasi berlangsung dengan kerjasama antara oksigen atmosfir dan air. Aksidolisis 

berlangsung dengan kerjasama antara CO2 dan air; CO2 + H2O = H2CO3 HCO3
- + H+, yang 

H+ menjadi pelaku asidolisis dan HCO3
- melakukan proses karbonasi. Kompleksolisis 

(kilasi) yang dapat berlanjut menjadi pelindian yang memiskinkan tanah akan hara logam 

mikro penting (Fe, Cu, Zn)  berlangsungdengan kerjasama antara bahan organik, jasad renik 

dan air. Jasad renik tidak dapat menjalankan humifikasi dan mineralisasi bahan organik, 

bahkan segala kehidupan biologi tanah tidak mungkin berlangsung, tanpa air. 

Maka dari itu pengelolaan lengas tanah menjadi pokok pengelolaan kesuburan 

tanah. Pemupukan merupakan salah satu usaha pengelolaan kesuburan tanah, akan tetapi 

usaha itu tidak akan memberikan hasil seperti yang diharapkan, kalau tidak disertai 

pengelolaan lengas tanah. 

Pemupukan yang dikerjakan pada tanah yang kekurangan lengas tanah justru akan 

menimbulkan kegentingan fisiologi (physiological stress) pada tanaman karena 

peningkatan kekentalan larutan tanah. Akibatnya penyerapan air dan larutan hara oleh akar 

terhambat, atau kalau kekentalannya liwat batas sehingga melebihi kekentalan larutan sel, 

terjadi aliran balik dari tubuh tanaman ke tanah (serapan negatif). Kalau proses ini sampai 

tidak terkendali, akhirnya sel-sel tanaman mengalami plasmolisis yang mematikan. Irigasi 

yang mengisi lengas tanah dan pengatusan (drainage) yang membuang kelebihan lengas 

tanah merupakan cara-cara pengelolaan lengas tanah yang sudah biasa digunakan. Bahwa 

air menjadi faktor pertama, atau irigasi menjadi usaha utama, dalam panca usaha bercocok 

tanam, telah dibuktikan oleh Notohadiprawiro (1972) pada Bimas padi sawah di Kebumen. 

Untuk memperlihatkan peranan tanah dan tanaman masing-masing dalam 

menentukan korelasi antara pemupukan dan hasilpanen, dapat dikerjakan analisis data 

seperti tergambar pada Gambar 1, 2 dan 3. Untuk teladan ini digunakan hasil penelitian 

Momuat (belum dipublikasikan) tentang pemupukan belerang atas padi sawah pada tanah 

Vertic Tropaquent (kira-kira berpadanan dengan tanah glei humus rendah berciri tambahan 

grumusol) di Maros, Sulawesi Selatan. 
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Gambar 1. Hubungan antara serapan S total dan hasil gabah, antara takaran belerang dan serapan S 

total, dan antara takaran S dan hasil gabah (Momuat, belum dipublikasikan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Hubungan antara serapan S total dan hasil gabah, antara takaran belerang dan serapan S 

total, dan antara takaran S dan hasil gabah (Momuat, belum dipublikasikan) 
 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hubungan antara serapan S total dan hasil gabah, antara takaran belerang dan serapan S 
total, dan antara takaran S dan hasil gabah (Momuat, belum dipublikasikan) 

 

Dalam kotak kanan-bawah digambarkan peranan tanah atas hubungan antara 

takaran pupuk dan serapan unsur hara oleh tanaman. Kotak kanan-atas menggambarkan 

peranan tanaman atas hubungan antara serapan unsur hara dan hasilpanen. Oleh gabungan 

peranan kedua faktor tadi dihasilkan hubungan antara takaran pupuk dan hasilpanen, yang 

tergambar dalam kotak kiri-atas, dan ini menunjukkan efisiensi pemupukan. Peranan tanah 

dapat diperbaikai dengan intervensi teknologi berupa pengelolaan kesuburan tanah. 

Peranan tanaman dapat diperbaiki dengan intervensi teknologi berupa pemuliaan tanaman 

untuk menciptakan jenis unggul. Kedua jurusan intervensi itu harus berjalan selaras untuk 

dapat memperoleh efisiensi pemupukan yang baik. Jelaslah, bahwa ada kaitan erat antara 

pengelolaan kesuburan tanah dan efisiensi pemupukan. 

Konsep yang sampai sekarang dianut secara luas ialah mendahulukan peningkatan 

peranan potensial tanaman dengan jalan menciptakan jenis unggul yang bertanggapan kuat 

terhadap serangan hara berupa hasilpanen tinggi (HYV). Jenis semacam ini meminta 

persyaratan habitat yang berat, berarti memerlukan imbangan peranan potensial tanah yang 
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semakin meningkat. Hal ini seringkali menuntut pengkonversian habitat alamiah yang 

tidak/kurang cocok menjadi habitat antropogen yang cocok. Penggunaan jenis unggul yang 

semakin meluas mengakibatkan lahan yang layak (cocok atau dapat dibuat cocok) semakin 

sulit didapat, baik karena luasnya terbatas maupun karena jangkauan konversi terbatas 

pula. 

Sejak beberapa waktu yang lalu muncul aliran baru, a.l. di Jerman Barat, Amerika 

Serikat dan Amerika Selatan, yang memandang persoalan produktivitas pertanian dengan 

konsep lain. Konsep ini bertolak dari kenyataan keterbatasan lahan yang layak. Hal ini 

hanya mungkin dihadapi dengan jalan menciptakan varietas tanaman yang teradaptasikan 

pada keadaan habitat masing-masing. Menurut konsep ini memilih macam tanaman yang 

sesuai dan bibit yang unggul bermaksud menyediakan produsen yang mampu 

memanfaatkan sebaik-baiknya keadaan habitat yang tersediakan. Aliran ini melengkapi 

aliran lain yang berkembang di wilayah Amerika Tropika, yang menganjurkan penerapan 

teknologi masukan renadh dalam pertanian (Sanchez & Salinas, 1981). Dengan ini 

berbagai sarana produksi dapat dihemat sambil meningkatkan efisiensi penggunaannya, 

seperti pupuk, bahan amandemen tanah dan irigasi. Kalau kita kembali pada gambar-

gambar di atas maka dengan konsep baru hubungan dalam kotak kanan-bawah dijadikan 

pedoman untuk menyesuaikan hubungan dalam kotak kanan-atas. Menurut konsep yang 

sampai sekarang masih berlaku luas, hubungan dalam kotak kanan-atas dibuat khusus 

untuk dijadikan pedoman bagi penyesuaian hubungan dalam kotak kanan-bawah. Dengan 

konsep baru itu maka segala lahan akan dapat dimanfaatkan untuk pertanian. 

 

Peningkatan Efisiensi Pemupukan  

Tidaklah mudah menentukan efisiensi pemupukan karena ada berbagai cara 

mengukurnya, yang masing-masing memberikan hasil yang tidak sama. Disamping itu ada 

hubungan hakiki antara unsur hara dan kehidupan tanaman yang perlu diperhatikan dalam 

mengharkatkan efisiensi pemupukan. Ada unsur hara yang memang hanya diperlukan 

tanaman dalam jumlah sedikit, bahkan kalau liwat batas sedikit saja ada yang sudah 

meracun atau menurunkan mutu hasil. Ada unsur hara yang selalu diperlukan tanaman 

dalam jumlah banyak dan kalau kurang dari itu tanaman mulai memperlihatkan gejala 

kahat (deficient). 

Efisiensi pemupukan dapat ditaksir (assessed) menurut kenaikan bobot kering 

biomassa berguna oleh pemberian tiap satuan bobot unsur hara dalam bahan pupuk. Dapat 
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pula ditaksir berdasarkan jumlah unsur hara yang diserap tanaman dari tiap satuan jumlah 

unsur hara itu yang ditambahkan. Oleh karena fungsi fisiologi dan kelakuan kimiawi tiap 

unsur hara berbeda maka ukuran efisiensinya berbeda pula. Unsur hara mikro selalu 

mempunyai efisiensi pemupukan lebih tinggi daripada unsur hara makro kalau ditaksir 

dengan cara pertama. Pada tanaman yang hasilpanennya berupa bagian vegetatif (sayuran), 

unsur hara yang terutama diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif (N) tentu mempunyai 

efisiensi pemupukan lebih tinggi daripada yang terutama diperlukan untuk perkembangan 

generatif (P) yang tidak tercakup dalam biomassa berguna. 

Pada tanaman padi sawah, misalnya, penyerapan hara N terbanyak terjadi pada fase 

pembibitan, pertunasan dan primordia bunga sampai berbunga. Penyerapan P terus 

meningkat dari fase pembibitan sampai berbunga (Ribhan, 1974). Dalam keadaan 

lingkungan kimiawi optimum, interaksi antara tanah dan unsur hara berbeda-beda 

tergantung pada macam unsur hara. Kesulitan akan bertambah kalau bahan pupuk 

mengandung lebih daripada satu macam unsur hara (amonium sulfat) atau mengandung 

satu macam unsur hara dalam bentuk kimia lebih daripada sebuah (amonium nitrat). 

Efisiensi pemupukan suatu unsur hara berubah menurut umur tanaman (kelakuan 

fisiologi). Kelakuan fisiologi tanaman juga dipengaruhi oleh cuaca, musim dan suhu. 

Keadaan lingkungan hayati juga mempengaruhi efisiensi pemupukan. Namun 

mengubah iklim mikro. Gulma menimbulkan persaingan memperoleh hara, lengas tanah 

dan sinar matahari. Hama dan penyakit mengganggu atau membahayakan kesehatan 

tanaman. Semua faktor fisiologi, lingkungan atmosfir dan hayati sangat penting dalam 

menentukan efisiensi pemupukan. Namun demikian yag dibicarakan di sini dibatasi pada 

faktor-faktor efisiensi pemupukan yang dapat ditangani dengan pengelolaan kesuburan 

tanah. Faktor-faktor itu mencakup: 

1. Imbangan ketersediaan hara aseli tanah 

2. Antagonisme, atau kebalikannya, sinergisme ion dalam jaringan 

3. Penematan (fixation) atau imobilisasi (penyematan biologi) ion hara dalam tanah 

4. Ekonomi hara dalam hubungannya dengan pH dan Eh tanah 

5. Kekahatan lengas tanah 

6. Perkolasi dan aliran permukaan (runoff) yang melindi hara 

7. Tekstur, struktur dan konsistensi tanah 

Imbangan yang timpang dalam ketersediaan hara aseli tanah harus dibetulkan lebih 

dulu untuk menaikkan kadar hara yang menjadi faktor minimum. Tanpa pembetulan ini 
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efisiensi pemupukan akan menjadi rendah karena pemberian pupuk memperkuat 

ketimpangan neraca hara itu. Kekahatan hara dalam jaringan  tanaman dapat diimbas 

(induced) oleh pemupukan berlebihan dengan hara antagonisnya (K atau Ca terhadap Mg 

atau sebaliknya). Hal ini menyebabkan efisiensi pemupukan menurun. Keadaan semacam 

ini mudah timbul pada tanaman yang neraca haranya nyaris timpang. Misalnya, 

peningkatan takaran pupuk P menurunkan ketersediaan S dalam tanah Latosol, yang 

mengakibatkan kadar S dalam jaringan tanaman padi sawah menurun pula. Bahay ini 

sudah dapat ditanggulangi dengan pemberian 20 kg.ha-1 S (Raharjo, 1981). Ada hubungan 

sinergistik anatra N dan P, dan antara N dan S, yang berarti keduanya saling mendukung. 

Percobaan Sholeh (1975) dengan tanaman padi sawah menunjukkan, bahwa makin tinggi 

takaran N penyerapan P makin meningkat. Efisiensi pemupukan N meningkat dengan 

menggunakan pupuk urea berlapis S (sulphur coated urea). Dengan takaran 81 kg N.ha-1 

pada tanah Regosol dari abu volkan, hasilpanen padi sawah 34% lebih tinggi daripada 

hasilpanen pada pemberian 135 kg N.ha-1 dengan urea biasa (Suryanto, 1977). 

Fosfat dapat disemat oleh oksida atau hidroksida besi dan K oleh mineral lempung 

montmorilonit. N dapat mengalami imobilisasi oleh kegiatan jasad renik. Kegiatan ini 

terpacu oleh ketersediaan bahan organik sebagai sumber energi, akan tetapi miskin N 

(nisbah C/N tinggi). Maka makin banyak diberikan jerami, makin besar gangguan terhadap 

penyerapan N oleh tanaman padi. Percobaan yang dilakukan pada tanah Vertisol 

menunjukkan, bahwa gangguan ini baru terlihat nyata setelah tanaman padi berumur 30 

hari keatas (Hadiwijaya, 1977). Karena sebagian ion hara pupuk menjadi tidak aktif karena 

tersemat atau mengalami imobilisasi, efisiensi pupuk menjadi rendah. 

Perubahan pH atau potensial redoks (Eh) membawa perubahan ketersediaan unsur 

hara untuk tanaman. Perubahan ketersediaan ini berkaitan dengan perubahan kimiawi atau 

fisiko-kimiawi atas unsur hara. Banyak reaksi penyematan dan pertukaran ion bergantung 

pada pH atau Eh. Ph dan Eh juga menentukan suatu senyawa atau ion itu akan mengendap 

atau larut. Misalnya ketersediaan N, P, K dan S rendah pada pH 4 atau kurang. PH rendah 

meningkatkan kegiatan Al sehingga berdaya meracun tanaman. Potensial redoks rendah 

(tanah kahat O2 bebas) menghidupkan proses denitrifikasi yang menghilangkan nitrat 

karena terbang dalam bentuk gas N2. Eh rendah menyebabkan peracunan tanaman karena 

Fe dan Mn terlarutkan meningkat secara berlebihan, terbentuk asam butirat dari 

dekomposisi bahan organik yang tidak sempurna, dan terbentuk H2S. H2S menghambat 

pernafasan akar dan mengganggu penyebaran hara. Di Jepang penyakit fisiologi karena 
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H2S ini disebut akiochi. Peracunan karena H2S tidak terjadi kalau tanah cukup 

mengandung Fe2+, yang mengubah H2S menjadi FeS (endapan hitam pada permukaan akar 

atau butir tanah). Bahkan untuk padi sawah Eh dibawah 150mV sudah membahayakan, 

dan sebaiknya dipertahankan diatas 300mV (Nishigaki dkk., dalam Kalpage, 1976). 

Persoalan karena Eh rendah ditanggulangi dengan pengatusan. Di tempat-tempat 

rentan akan penggenangan atau penumpatan air yang berkepanjangan (dataran banjir, 

cekungan penambat air, rawa) dihindarkan pemupukan berat dengan bahan organik yang 

mudah teroksidasikan (pupuk kandang, kompos), karena akan mengimbas reduksi. 

Penyerapan hara N oleh tanaman padi sawah pada tanah Vertisol meningkat nyata karena 

penggenangan selang dibandingkan dengan penggenangan secara terus-menerus 

(Kismosatmoro, 1980). 

Kekurangan air dalam tanah menghambat pelarutan pupuk dan pelepasan ion 

haranya serta aliran massa dan difusi larutan hara dari tanah ke akar. Kekeringan tanah 

juga memekatkan larutan pupuk yang dapat merusakkan jaringan tanaman karena 

plasmolisis. Perkolasi cepat dalam jumlah banyak akan melindi (leach) banyak bahan 

pupuk yang terlarutkan. Pupuk juga dapat hilang karena terbawa aliran permukaan. 

Pelindian unsur hara pupuk meningkat dalam tanah bertekstur kasar karena daya tambat 

(retentive capacity) lengas dan haranya kecil. Daya tambat juga ditentukan oleh struktur 

tanah. Struktur dan konsistensi tanah menentukan kerapatan akar dan jangkauan 

penjalarannya. Struktur mampat dan/atau konsistensi berat menyebabkan kerapatan akar 

rendah dan jangkauan penjalarannya terbatas. Akibatnya, kemempanan akar menyerap 

lengas dan haranya menjadi kecil. Menurut Hasyim (1979) jeluk mempan (effective depth) 

tanah Regosol yang paling baik untuk penyerapan hara dan pertumbuhan tanaman jagung 

ialah 40 cm. 

Yang pertama-tama terkena pemupukan ialah tanah. Tanaman menerima hasil 

interaksi antara pupuk dan tanah. Pengelolaan kesuburan tanah terdiri atas sekelompok 

pekerjaan yang bersama-sama berusaha menciptakan lingkungan perakaran yang 

mendatangkan kemempanan hubungan interaktif antara pupuk dan tanah, dan yang 

sekaligus memadai sebagai habitat akar. Kemempanan interaksi pupuk - tanah dalam 

habitat akar yang memuaskan menjadi pangkal efisiensi pemupukan yang memadai. 

Gambar 1 s.d. 3 dapat menjelaskan hal ini. Pada penggunaan gips atau amonium sulfat 

sebagai sumber hara S, korelasi antara takaran pupuk dan serapan hara mempunyai titik 

belok. Titik belok ini tidak ada pada penggunaan tepung S unsur. Pemberian pupuk 
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melampaui titk belok tidak lagi diikuti oleh penambahan serapan haranya. Rupa-rupanya 

titik belok menjadi titik jenuh serapan hara. 

Belerang diserap tanaman dalam bentuk anion sulfat, berarti S dalam gips 

(CaSO4.2H2O) dan dalam bentuk siap serap. S dalam tepung belerang unsur harus terlebih 

dahulu dioksidasikan dengan kehadiran H2O dari So menjadi S6+ .4O2- (SO4
2-) supaya dapat 

diserap tanaman. Ini memerlukan waktu, sehingga tepung S unsur berkelakuan sebagai 

pupuk bereaksi lambat. Gips dan amonium sulfat berkelakuan sebagai pupuk bereaksi 

cepat. Hubungan antara takaran pupuk dan serapan hara yang bertitik belok ditemukan 

pula oleh Seligman dan van Keulen (1981) dengan bahan pupuk N yang mudah 

menyediakan haranya ( N amonium ), atau pada keadaan lengas tanah yang membatasi laju 

penyerapan hara oleh tanaman. Fakta ini menimbulkan dugaan, bahwa kejenuhan serapan 

hara pada pupuk yang bereaksi cepat bersifat semu. Hal ini terjadi karena laju penyaluran 

larutan hara dari tanah ke akar lebih lancar dibandingkan dengan laju serapan. Kekurangan 

lengas tanah yang melambatkan laju serapan hara akan menajamkan selisih laju ini. 

Akibatnya ialah penyumbatan jalur aliran pada antarmuka (interface) tanah - akar, dan ini 

menjelmakan gejala mirip kejenuhan serapan yang sebenarnya. Penyumbatan ini tidak 

tampak pada penggunaan pupuk yang bereaksi lambat. Inilah sebabnya Suryanto (1977) 

memperoleh efisiensi pemupukan yang lebih tinggi dengan urea yang reaksinya 

dilambatkan dengan dilapisi S dibandingkan dengan urea biasa. Reaksi urea dapat pula 

dilambatkan dan memperoleh efisiensi pemupukan lebih baik dengan jalan mencampur 

urea dengan lumpur dan memberikannya berupa bola-bola lumpur. Untuk keadaan 

sekarang cara ini masih kurang menguntungkan secara ekonomi (Suryanto, 1977). Dapat 

pula dibuat urea yang bereaksi lambat, yaitu isobutylidenediurea (IBDU). Dengan 

melambatkan reaksi pupuk, efisiensi, pemupukan masih dapat dipertahankan pada tingkat 

yang layak pada waktu laju penyerapan hara menurun karena kadar lengas tanah 

berkurang. 

Karena kejenuhan serapan hara kurve hubungan takaran pupuk - hasilpanen 

akhirnya mendatar (Gambar 2), atau mencapai maksimum dan kemudian menurun 

(Gambar 3). Dengan tepung S unsur kurve ini tetap menaik (Gambar 1). Sudah barang 

tentu kurve ini pun akhirnya tidak akan naik lagi setelah kejenuhan serapan yang 

sebenarnya tercapai. Jadi pupuk yang bereaksi lambat memberikan efisiensi pemupukan 

lebih tinggi daripada yang bereaksi cepat. Pada Gambar 2 takaran S tertinggi yang dapat 

diberikan dengan gips hanyalah 20 kg.ha-1 dan pada Gambar 3 dengan amonium sulfat     
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40 kg.ha-1. Dengan tepung S unsur bahkan takaran 80 kg.ha-1 belum merupakan batas 

(Gambar 1). Jadi watak pupuk sehubungan dengan susunan kimianya dan pilihan tanaman 

akan bentuk kimia zat yang diserapnya, menjadi salah satu faktor penting efisiensi 

pemupukan. 

Peningkatan efisiensi pemupukan liwat pembenahan pH dikerjakan dengan kapur 

pertanian kalau pH semula kurang tinggi, atau dengan tepung belerang unsur kalau pH 

semula terlalu tinggi. Banyak tanah merah tropika dirajai oleh lempung bermuatan aneka. 

Muatannya bergantung pada pH. Maka KPK tanah pun berupa bergantung pada pH, yaitu 

kenaikan pH membawa kenaikan KPK. Dengan demikian pengapuran mempunyai 

kebaikan sampingan pada tanah-tanah itu berupa meningkatkan efisiensi pemupukan liwat 

peningkatan daya tambat tanah terhadap kation hara, yang berarti mengurangi kecepatan 

reaksinya. 

Gips dipakai sebagai bahan amandemen tanah garaman. Potensial redoks yang 

terlalu rendah ditingkatkan dengan jalan pengolahan tanah dalam dan pengatusan untuk 

meningkatkan aerasi. Usaha ini sekaligus berguna untuk menghindarkan kehilangan N dari 

pupuk nitrat dari denitrifikasi. Pemupukan N pada tanah yang rentan akan ketumpahan air, 

seperti yang berada di dataran banjir, cekungan, delta dan rawa, dan pada tanah yang 

sengaja dibuat tergenang selama waktu lama (sawah), hendaknya menggunakan N dalam 

bentuk amonium atau dalam bentuk yang mengurai mengurai menjadi amonium (urea). 

Hal ini untuk menghindari terjadinya denitrifikasi. Kemungkinan nitrifikasi amonium 

dapat dicegah, berarti mencegah kemungkinan denitrifikasi nitrat, dengan menambahakn 

pada tanah suatu senyawa pwncegah nitrifikasi (misalnya, N serve [2-chloro-6-

trichloromethyl pepidine]). 

KPK tanah dapat pula dinaikkan dengan pemupukan organik yang akan 

menghasilkan humus yang mempunyai KPK besar. Pemupukan organik juga berguna 

untuk mengurangi penyematan PO4
3- oleh zarah-zarah R2O3. Fosfat dapat juga dipakai 

untuk menaikkan KPK lempung yang bermuatan aneka. Ketersediaan P pada tanah-tanah 

miskin P (tanah-tanah merah tropika) dapat ditingkatkan dengan inokulasi mycorrhiza 

(Sanchez dan Saliman, 1981). 

 

Kadar Lengas Tanah Dan Efisiensi Pemupukan 

 Hara diserap tanaman liwat aliran massa (mass flow), difusi dan/atau serapan 

langsung oleh akar (root interception). Dalam aliran massa, air menjadi pembawa hara. Air 
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mengalir dari tempat yang lebih basah (tegangan lengas lebih kecil) ke tempat yang lebih 

kering (tegangan lengas lebih besar). Karena akar menyerap air, tanah di sekitar akar 

menjadi lebih kering daripada tanah yang terletak lebih jauh dari akar. Landaian (gradient) 

kadar lengas tanah yang terjadi ini menjadi pengendali aliran air beserta zat hara yang 

terlarut di dalamnya menuju ke akar.  

Dalam difusi, air menjadi medium gerakan hara terlarut. Zat hara terlarut bergerak 

dari tempat yang berlarutan lebih pekat (tekanan osmose lebih tinggi) ke tempat yang 

berlarutan lebih encer (tekanan osmose lebih rendah). Karena akar menyerap larutan hara, 

larutan tanah di sekitar akar menjadi lebih encer daripada yang berada lebih jauh dari akar. 

Timbul suatu landaian kepekatan larutan hara, yang menjadi pengendali gerakan difusi zat 

hara terlarut menuju ke akar. Dalam serapan langsung oleh akar, ion hara diserap akar 

lewat pertukaran ion antara akar dan larutan tanah, atau antara akar dengan kompleks 

jerapan (absorpsi) tanah. Dalam proses respirasi akar menghasilkan H+, OH- dan HCO3
-. 

H+ dipertukarkan dengan hara kation, sedang OH- dan HCO3
- dipertukarkan dengan hara 

anion. Ion hara yang sampai pada muka akar melalui antara aliran massa atau difusi, juga 

diserap dengan proses pertukaran ion. Maka keadaan dan suasana tanah yang menghambat 

atau mengganggu pernapasan akar, merugikan pula penyerapan hara.  

 
Gambar 4. Mekanisme penyerapan hara oleh akar (a) aliran massa, (b) difusi, (c) serapan langsung 
 

Aliran massa dan difusi memperluas jangkauan akar memperoleh hara, karena 

dengan bantuan kedua macam mekanisme itu zat hara tidak perlu menempel pada muka 

akar untuk dapat diserap. Hal ini penting sekali dilihat dari segi efisiensi pemupukan, 

karena bahan pupuk tidak mungkin diletakkan menempel pada akar. Kalau sampai 

menempel bahkan dapat merusakkan akar (plasmolisis). Oleh karena aliran massa dan 
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difusi merupakan mekanisme utama penyerapan hara oleh tanaman maka air menjadi 

faktor penentu pokok efisiensi pemupukan dan efisiensi pemanfaatan hara tanah oleh 

tanaman. Gambar 4 dapat menjelaskan ketiga mekanisme penyerapan hara oleh akar. 

Hampir 99% N diserap akar dengan aliran massa dan selebihnya dengan serapan 

langsung. Hampir 91% P diserap secara difusi dan selebihnya dengan serapan langsung. 

Hampir 78 % K diserap secara difusi dan 20 % dengan aliran massa. Sekitar 71 % Ca 

diserap dengan aliran massa dan selebihnya secara langsung. 95 % S diserap liwat alira 

massa dan selebihnya secara langsung (Donahue dkk., 1977). 

Ada tiga titik pokok dalam dinamika lengas tanah, yaitu titik jenuh, kapasitas 

lapangan dan titik layu tetap. Pada titik jenuh semua pori tanah (makro dan mikro) terisi 

penuh air. Pada kapasitas lapangan tanah tinggal mengandung air yang tertambat dalam 

pori mikro, sedang air yang semula mengisi pori makro telah hilang terperkolasikan oleh 

kakas (force) gravitasi. Pori makro dapat menambat air karena kakas kapilernya mampu 

mengimbangi kakas gravitasi. Pada kapasitas lapangan pori tanah terbagi menjadi pori 

aerasi (pori makro) dan pori lengas (pori mikro). Pori aerasi juga dinamakan pori 

pengatusan. Pada titik layu tetap laju aliran air dalam tanah ke akar telah menjadi begitu 

lambat, sehingga tidak mampu mengimbangi laju transpirasi normal. Maka tanaman 

menjadi layu. Di lapangan tanaman dapat menampakkan gejala layu sekalipun lengas tanah 

masih berada di atas titik layu tetap. Hal ini disebabkan karena transpirasi melaju di atas 

normal karena cuaca yang terlalu kering. 

Ketiga air pada ketiga titik pokok dinamika lengas tanah tidak sama pada semua 

tanah. Kadar ini ditentukan oleh tekstur, struktur, macam mineral lempung dan kadar 

bahan organik. Untuk menyeragamkan ukuran pada semua tanah, digunakan satuan 

tegangan lengas tanah dalam atmosfer atau bar (1atm = 1,013 bar; 1 bar = 1000 dyne.cm-2. 

Bagaimana pun sifat tanah, tegangan lengas tanah pada titik jenuh ialah 0 atm, pada 

kapasitas lapangan 1/3 atm dan pada titik layu tetap 15 atm. Kadar air yang dikandung 

tanah antara kapasitas lapangan dan titik layu tetap disebut jumlah lengas tersediakan bagi 

tanaman. Berdasarkan pertimbangan praktikal, irigasi sudah perlu diberikan pada waktu 

tegangan lengas tanah mencapai 1 atm. Pada waktu itu laju penyaluran air ke akar sudah 

kurang mempan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Kemudahan penyerapan air 

tersediakan di dalam tanah ringan sama dengan di dalam tanah berat. Ini berarti persediaan 

air dalam tanah ringan lebih cepat habis daripada dalam tanah berat. Maka untuk 

efisiensinya, irigasi pada tanah ringan diberikan sedikit demi sedikit secara kerap. Pada 
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tanah berat irigasi dapat diberikan dalam jumlah banyak dengan kekerapan kebih sedikit. 

Kadar air pada tegangan 1 atm lebih tinggi dalam tanah berat daripada dalam tanah ringan. 

Meskipun demikian jumlah yang lebih banyak itu sama sulitnya untuk diserap tanaman 

dengan jumlah yang lebih sedikit dalam tanah ringan. Maka dalam pengelolaan lengas 

tanah, tegangan lengas tanah merupakan dasar perhitungan dan bukan jumlahnya. 

Dalam hubungan dengan pertumbuhan tanaman dan efisiensi pemupukan, dapat 

ditetapkan titik-titik lengas tambahan disamping ketiga titik pokok ketiga tersebut di atas. 

Titik lengas tambahan ialah titik tengah antara titik jenuh (TJ) dan kapasitas lapangan 

(KL), yang ditandai dengan sebutan titik kritikal atas (Tka), di tengah antara KL dan titik 

layu tetap (TLT) yang diberi sebutan titik kritikal bawah (TKb), dan sebuah lagi titik 

tengah antara Tka dan KL yang diberi tanda TKc (seperempat bawah antara TJ dan KL). 

Kesemua titik itu penting dan sekaligus menunjukkan, bahwa tanaman baru dapat 

memanfaatkan air setelah air itu dikonversikan oleh tanah menjadi lengas tanah. Dengan 

kata lain, kemanfaatan air bagi tanaman tergantung pada  hasil  hubungan interaktif antara 

tanah dan air. 

Percobaan pemupukan NPK pada tanah Vertisol di Gunung Kidul DIY dengan 

tanaman kedelai memperlihatkan efisiensi pemupukan terbaik diperoleh pada tegangan 

lengas tanah antara KL dan TKc, yang untuk tanah itu kadar airnya berkisar antara 38% 

dan 44%. Efisiensi pemupukan tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria tinggi tanaman, 

luas total daun, berat basah dan berat kering tanaman, dan jumlah N, P, dan K yang 

terserap dalam bagian tanaman di atas tanah. Mengenai penyerapan hara, N terserap lebih 

banyak pada KL, sedang P dan K terserap lebih banyak antara KL dan TKc. Dalam hal 

tanaman jagung, ketiga unsur hara N, P dan K terserap lebih banyak pada lengas antara KL 

dan TKc (Bambang Dj. Kertonegoro, komunikasi pribadi). 

Daur hidrologi disifatkan menurut persamaan dasar: 

CH = ( S1 + S2 ) + ET + R + P  ............................................................  (1) 

yang CH adalah curah hujan, S1 adalah tambatan permukaan, S2 adalah tambatan tanah, ET 

adalah evapotranspirasi, R adalah aliran permukaan dan P adalah perkolasi. Eto 

(evapotranspirasi potensial) rerata di Jawa Tengah berkisar antara 4,1 dan 6,3 mm.hari-1. 

Perkolasi untuk sementara ditetapkan sebesar 1 mm.hari-1 pada lahan sawah dan 2 mm.hari -1 

pada lahan kering. 

Dengan persamaan dasar daur hidrologi dapat dihitung panjang massa tumbuh 

menurut ketersediaan air, yang menjadi salah satu kriteria pembeda sistem lahan. Panjang 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 17

masa tumbuh masih dapat dipilahkan untuk padi sawah dan palawija. Kalau perlu masih 

dapat dipilahkan untuk perumputan ternak dan pertanaman tahunan (tree crop). 

 

Penempatan Pupuk 

Penempatan pupuk juga menentukan efisiensi pemupukan, karena berdaya 

pengaruh atas interaksi pupuk - tanah dan kemungkinan pemanfaatan hasil interaksi ini 

oleh tanaman. Beberapa hasil percobaan dan pengamatan ialah sebagai berikut. Sartono 

(1978) melaporkan, bahwa pada tanah Regosol pemberian pupuk P secara berjalur pada 

pertanaman jagung cenderung berhasil lebih tinggi daripada pemberian setempat di 

samping atau di bawah benih dan disebar. Pemberian secara disebar juga meningkatkan 

pertumbuhan gulma. Menurut Murdiyono (1978) pengaruh penempatan pupuk P atas berat 

segar dan kering tanaman jagung tidak nyata pada tanah Entisol, akan tetapi berpengaruh 

nyata pada tanah Vertisol dan Oxisol. Variasi penempatan pupuk mencakup jarak dari 

tempat benih dan jeluk (depth) dari muka tanah. Jarak/jeluk dalam cm yang dicoba pada 

tanah Oxisol ialah 5/0, 5/2,5 dan 5/5. 

Kedua percobaan di atas menunjukkan, bahwa penempatan pupuk sebagai faktor 

efisiensi pemupukan dipengaruhi oleh sifat tanah. Maka pengetahuan tentang reaksi tanah - 

pupuk merupakan kebutuhan mutlak untuk menetukan pilihan cara pemupukan. 

Konsekuensi dari kenyataan ini ialah, bahwa suatu paket kegiatan hanya dapat dibenarkan 

untuk diterapkan apabila didasarkan atas spesifikasi wilayah. Jelas lagi, bahwa 

pengembangan produktivitas pertanian yang mantap dan lestari hanya mungkin kalau 

didasarkan atas suatu sistem pewilayahan sumberdaya lahan. 

 

Teknologi Masukan-Rendah 

Pada waktu ini orang sedang mengembangkan suatu sistem pengelolaan lahan 

petanian yang serasi untuk usahatani kecil pada tanah-tanah miskin di daerah tropika. 

Sistem itu dicanangkan dengan sebutan low input technology. Salah satu sistem itu 

dikembangkan di Brasilia untuk mengembangkan tanah-tanah Oxisol dan Ultisol (tanah 

merah utama di daerah tropika). Teknologi masukan-rendah diberi arti "sekumpulan 

pekerjaan yang dapat menghasilkan sekitar 80% hasilpanen maksimum tanaman tenggang-

masam (acid-tolerant) dengan menggunakan tanah dan masukan kimiawi secara paling 

efisien" (Sanchez & dan Salinas, 1981). Butir-butir anjuran yang gayut (relevant) dengan 

pengelolaan kesuburan tanah dan peningkatan efisiensi pemupukan dikutipkan di sini : 
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1. Menggunakan mulsa pada pertanaman semusim dan pupuk hijau 

2. Kendala kemasaman tanah dapat dihadapi tanpa pengapuran berat dengan jalan : 

2.1. Menanam species dan varietas tanaman yang tenggang peracunan Al dan Mn 

2.2. Menggunakan kapur sebagai pupuk Ca dan Mg 

2.3. Mendorong pemasukan Ca dan Mg ke dalam lapisan tanah bawahan (subsoil) 

2.4. Kalau diperlukan untuk melawan peracunan Al, pengapuran hanya dikerjakan 

untuk menurunkan kadar Al aktif di bawah batas meracun saja dan tidak untuk 

menghilangkan Al aktif sama sekali 

3. Mengelola P secara efisien yang mencakup : 

3.1. Menggunakan kombinasi antara takaran dan penempatan pupuk yang melancarkan 

daya langsung dan residual pupuk 

3.2. Menggunakan bahan pupuk yang lebih murah dan sekaligus bermanfaat sebagai 

pupuk bereaksi lambat, misalnya batuan fosfat 

3.3. Memilih species dan varietas yang dapat tumbuh baik pada aras (level) P tanah 

tersediakan yang lebih rendah 

3.4. Menggunakan inokulum mycorrhiza untuk meningkatkan penyerapan P oleh 

tanaman 

4. Memanfaatkan secara maksimum penyematan N oleh legum dengan rhizobia 

tenggang-masam (acid-tolerant) 

5. Meningkatkan efisiensi pemupukan N dan K 

6. Kalau perlu menghilangkan kekahatan S dan unsur hara mikro 

7. Mengusahakan pendauran hara 
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