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DAMPAK PEMBANGUNAN  
ATAS TANAH, LAHAN DAN TATA RUANG1 

 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 
 
 
Pengertian Tanah 

Tanah dapat dicerapi (perceived) menurut berbagai perspektif. Tanah berperspektif 

ujud, reaktor, ekosistem, komponen lahan, sumberdaya alam, dan berkenaan dengan 

lingkungan hidup manusia. Perspektif ujud, reaktor dan ekosistem membentuk cerapan 

(perception) hakekat tanah. Perspektif komponen lahan, sumberdaya alam dan yang  

berkenaan dengan lingkungan hidup manusia membentuk cerapan harkat tanah. 

 

Tanah sebagai ujud 

Tanah adalah gejala alam permukaan daratan, membentuk suatu mintakat (zone) 

yang disebut pedosfer, tersusun atas massa galir (loose) berupa pecahan dan lapukan 

batuan bercampur dengan bahan organik. Pedosfer merupakan mintakat tumpang-tindih 

(overlap) dan salingtindak (interaction) litosfer, atmosfer, hidrosfer dan biosfer. Maka 

tanah merupakan gejala lintas-batas antar berbagai gejala alam permukaan daratan. 

Pedosfer berujud suatu persinambung (continuum) sehingga tidak terpilahkan atas bagian-

bagian farik (discrete). Ke arah samping sifat-sifat tanah berubah secara berangsur. 

Menurut asal-usul, tanah merupakan hasil alihrupa (transformation) dan alihtempat 

(translocation) bahan mineral dan organik yang terjadi di permukaan daratan di bawah 

pengaruh faktor-faktor lingkungan selama waktu sangat panjang, dan membentuk tubuh 

dengan tatarupa tertentu (disadur dari Schroeder, 1984). Sebutan “tubuh” menandakan 

bahwa tanah merupakan bangunan bermatra tiga, dua matra berkenaan dengan luas 

bentangan dan satu matra berkenaan dengan tebal. Sifat-sifat tanah muncul dan 

berkembang sebagai hasil proses yang berlangsung selama waktu sangat panjang. Maka 

waktu menjadi matra keempat tanah. Dengan demikian tanah disebut bangunan bermatra 

                                                 
1 Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup. 
Universitas Gadjah Mada. 1993 
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empat, atau sistem ruang-waktu. Ini berarti hakekat tanah hanya terfahami secara baik 

kalau setiap gejala tanah didudukan menurut ruang dan waktu. 

Sifat tanah beragam, baik ke arah samping maupun ke arah cacak (vertical) 

menuruti keragaman faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pembentukan tanah. 

Tampakan tanah yang berkaitan dengan pola agihan cacak (vertical distribution pattern) 

sifat-sifat tanah disebut morfologi tanah. Bidang irisan tegak sepanjang tubuh tanah yang 

menampakkan morfologi tanah disebut profil tanah. Profil tanah menjadi kriterium 

klasifikasi tanah. Pola agihan menyamping sifat-sifat tanah menjadi kriterium pemilahan 

daerah bentangan jenis-jenis  tanah dalam pemetaan tanah. 

Tanah merupakan salah satu tampakan alamiah bentanglahan (natural feature of the 

landscape) bersama dengan tampakan alamiah yang lain seperti sungai, rawa, gunung, 

hutan, dsb. Keseluruhan tampakan tanah dalam suatu wilayah membentuk bentangtanah 

(soilscape) yang menjadi salah satu ciri wilayah  bersangkutan. 

Ada lima faktor pokok yang menentukan kemaujudan (existance) tanah dan rona 

bentangtanah, yaitu bahan induk tanah, timbulan (relief) atau bentuk lahan (landform), 

iklim, organisme, dan waktu. Faktor pembentuk tanah ialah keadaan atau kakas (force) 

lingkungan yang berdaya menggerakkan proses pembentukan tanah atau kemungkinan 

proses pembentukan tanah berjalan. Proses pembentukan tanah berlangsung dengan 

berbagai reaksi fisik, kimia dan biologi, melalui tiga tahapan: (1) mengubah bahan mentah 

berupa batuan atau timbunan bahan organik menjadi bahan induk tanah, (2) mengubah 

bahan induk tanah menjadi bahan tanah, (3) menata bahan tanah menjadi tubuh tanah 

dengan profil tertentu. 

Bahan induk tanah menyediakan bahan untuk diubah menjadi bahan tanah. 

Timbulan menampilkan tampakan tinggi tempat, kelerengan dan kiblat lereng. Tinggi 

tempat biasanya berkaitan dengan jeluk (depth) air tanah. Timbulan berperan dalam 

mengagihkan (distribute) energi dan bahan (Gb. 1). Iklim memiliki pelaku proses berupa 

curah hujan, energi pancar matahari, suhu dan angin. Organisme memiliki pelaku proses 

berupa vegetasi dan flora serta fauna penghuni tanah. Waktu berkenaan dengan lama 

proses berlangsung, berarti menetukan kegigihan kerja reaksi dalam memunculkan sifat-

sifat tanah. 

Dengan peningkatan intensitas penggunaan tanah, khusus dalam bidang pertanian, 

manusia dapat dinyatakan sebagai faktor pembentuk tanah. Dengan tindakan mengolah 
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tanah, mengatur keairan tanah (irigasi, pengatusan), memupuk, mengubah proses tanah 

atau mempengaruhi lajunya yang semula dikendalikan oleh faktor-faktor alam. 

 

Tanah sebagai reaktor 

Tanah merupakan suatu sistem beragam, terdiri atas komponen-komponen           

(1) mineral, (2) organik, (3) air, dan (4) udara. Komponen mineral berupa sibir (fragment) 

batuan, mineral primer dan sekunder, serta bahan amorf. Komponen organik terdiri atas 

akar tumbuhan, flora dan fauna penghuni tanah, sisa tumbuhan utuh dan lapuk, serta bahan 

humik. Air mengandung berbagai zat terlarut dan tersuspensi. Udara tersusun atas uap air, 

gas-gas atmosfer, dan gas-gas hasil reaksi tanah. Bahan mineral dan organik membentuk 

kerangka padat tanah. Air dan udara berada dalam pori tanah. Sebagian air terjerap di 

permukaan zarah mineral dan organik tanah. 

CH (curah hujan) di kawasan A, B dan C sama. Intensitas SM (penyinaran matahari) di 
kawasan D dan E sama. Namun: 
A: kawasan energi potensial tinggi, berlereng terjal; LL (aliran limpas lari) besar, 

perkolasi dalam (P) dan erosi banyak (E); kawasan lebih kering dan pengekspor bahan 
B: kawasan energi potensial rendah, bertimbulan cekung; LD (aliran limpas datang) besar, 

perkolasi nihil dan sedimentasi banyak (S); kawasan lebih basah dan pengimpor bahan. 
C: kawasan energi potensial sedang, berlereng landai; aliran limpas lari sedang (ll), 

perkolasi dangkal (p) dan erosi sedang (e); kawasan normal 
D: kawasan datar; SM teragihkan dalam luasan normal, intensitas yang diterima normal 
E: kawasan berlereng; SM teragihkan dalam luasan lebih besar; intensitas yang diterima 

lebih kecil 
 

Gb 1. Timbulan sebagai faktor pengagih air, bahan tanah dan energi 
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Reaksi yang belangsung dalam tanah dan antara tanah dan atmosfer adalah reaksi 

antarmuka berupa pertukaran bahan dan energi. Zarah lempung dan humik mempunyai 

permukaan jenis (luas permukaan tiap satuan berat atau volum) dan muatan listrik total 

besar, jauh lebih besar daripada bahan padat penyusun tanah yang lain. Maka lempung dan 

bahan humik menjadi pusat segala kegiatan proses yang berlangsung dalam tanah. Tanah 

yang kaya lempung dan bahan humik sangat reaktif menyangkut perlarutan, hidrolisis 

(termasuk asidolisis dan kompleksolisis), dan reaksi-reaksi sorbsi-desorpsi, agregasi-

dispersi, dan hidratasi-dehidratasi. 

Untuk gambaran, permukaan jenis lempung kristalin berentangan antara 20-40 m2g-1 

(kaolinit) dan 700-800 m2g-1 (montmorillonit). Kapasitas tukar kation (KTK) kaolinit       

5-15 cmol(+)kg-1 dan montmorillonit 80-120 cmol(+)kg-1. Permukaan jenis bahan humik 

sekitar 700 m2g-1 dan KTK berkisar antara 200 dan 500 cmol(+)kg-1. Kation terpenting 

yang dipertukarkan dengan larutan di sekelilingnya, jasad renik penghuni tanah, dan akar 

tumbuhan ialah Ca, Mg, K, Na, H dan Al. Kation yang dipertukarkan dalam jumlah lebih 

sedikit ialah NH4, Fe, Mn, Cu dan Zn. Dalam tanah yang tercemar oleh limbah industri 

terdapat kation pertukaran Pb, Cd, Cr, Hg dan Sr yang bersifat racun. 

Tanah merupakan suatu sistem terbuka dalam arti antara tanah dan lingkungannya 

berlangsung proses pertukaran bahan dan energi secara sinambung. Proses pertukaran ini 

memelihara kesinambungan interaksi antar komponen tanah dan kelangsungan segala 

reaksi tanah. Tanah, tumbuhan dan atmosfer membentuk suatu persinambung (continuum) 

yang menjadi wahana daur hidrologi dan unsur. Daur karbon merupakan proses terpenting 

berkenaan dengan lingkungan: CO2 atmosfer → fotosintesis oleh tumbuhan → bahan 

organik tegakan → bahan organik tanah → dekomposisi dalam tanah → CO2 kembali ke 

atmosfer. Tanah menentukan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, berarti 

berpengaruh atas kegiatan fotosintesis yang mengambil CO2 dari atmosfer dan 

pembentukan biomassa tegakan yang menyimpan C. Tanah berkemampuan menyimpan C 

dalam bentuk bahan organik tanah, dan berpengaruh atas laju dekomposisi bahan organik 

tanah. Dengan demikian tanah berperan sangat penting dalam mengendalikan kadar CO2 

dalam atmosfer, berarti mengendalikan pemanasan global. Gb. 2. memperlihatkan tanah 

sebagai sistem terbuka (disadur dari Buol, dkk., 1980). 
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Gb.2. Bagan tubuh tanah sebagai suatu sistem terbuka 

 

Tanah sebagai ekosistem 
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organomineral dan struktur tanah, serta pendauran energi dan unsur-unsur C, N, P, S, Fe 

dan Mn. 

Tanah menyediakan kebutuhan hidup edafon akan C berupa bahan organik atau 

CO2, energi berupa bahan organik, bahan mineral atau bahang (heat), hara berupa bahan 

organik dan bahan mineral, air, dan oksigen. Tanah juga berfungsi melindungi hidup 

edafon dengan jalan membatasi koncahan (fluctuation) suhu dan kelembaban. Edafon biasa 

hidup berasosiasi dengan tumbuhan secara sinergistik lewat akar. Maka edafon lebih 

banyak ditemukan dalam risosfer. Akar mengeluarkan CO2, O2 dan eksudat berupa zat-zat 

organik sederhana. CO2 membuat larutan tanah menjadi agak masam yang melancarkan 

pelarutan hara dari rombakan batuan dan mineral. CO2 diperlukan oleh bakteri ototrof 

sebagai sumber C dan energi. O2 diperlukan oleh flora tanah aerob dan fauna tanah. 

Eksudat akar berguna bagi flora tanah heterotrof sebagai sumber C, N dan energi. Akar 

tumbuhan mengalihkan banyak bahan organik ke tanah berupa bahan sayatan akar sewaktu 

akar tumbuh menembus tanah, dan berupa lendir akar yaitu bahan granuler dan serabut 

halus serupa agar-agar yang menutupi permukaan akar. Bahan-bahan organik ini siap 

dirombak oleh mikroorganisme risosfer. Risosfer merupakan suatu ekosistem khas dan 

berbeda jelas dengan ekosistem di luarnya. 

Tanpa proses organik berbagai daur bahan dan energi akan terhenti dan semua 

makhluk hidup, termasuk manusia, akan kehilangan penopang kehidupan mereka. Proses-

proses hidup memegang peranan penting dalam pembekalan hara bagi kehidupan berikut. 

Lebih daripada 98% N, 60-95% S dan 25-60% P dalam tanah berada dalam bentuk 

senyawa organik (Schroeder, 1984). 

Gb. 3 menggambarkan susunan bahan organik tanah dan edafon menurut Tischler 

(Schroeder, 1984) dalam tanah perumputan secara umum. Dalam tanah lain susunan nya 

dapat berbeda. Susunannya juga bergantung pada jeluk tanah. 
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Gb. 3. Susunan bahan organik tanah (A) dan edafon (B) suatu tanah perumputan (% 
berat kering) 

 

Tanah sebagai komponen lahan 

Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum sema tanda 
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dikonsumsi oleh jasad foto-ototrof dan dikembalikan ke atmosfer lewat proses perombakan 

bahan organik. Dalam hal perombakan bahan organik berlangsung dalam lingkungan 

reduktif, C dikembalikan ke atmosfer dalam bentuk CH4 (gas metan). N2 yang masuk ke 

dalam tanah ditambat (fixed) secara hayati oleh jasad renik dan dijadikan berbagai senyawa 

nitrogen organik. Oleh bakteri amonifikasi senyawa N organik diuraikan menjadi NH3 atau 

ion NH4, dan senyawa ini selanjutnya oleh bakteri nitrifikasi diubah menjadi berturut-turut 

nitrit dan nitrat. Dalam lingkungan reduktif nitrat oleh bakteri denitrifikasi direduksi 

menjadi gas N2 yang kembali ke atmosfer. Pertukaran CO2 dan O2 juga berlangsung antara 

atmosfer dan biosfer yang berada di atas tanah (vegetasi). 

Antara tanah dan vegetasi berlangsung pertukaran unsur kimia. Vegetasi menyerap 

unsur kimia, khususnya unsur hara, dari tanah dan dikembalikan ke tanah dalam bentuk 

bahan organik (serasah, jaringan tumbuhan mati). Oleh edafon pengurai bahan organik 

unsur-unsur kimia terbebaskan kembali. Antara tanah dan hidrosfer (lengas tanah, air 

tanah, rawa, dsb.) berlangsung pertukakaran air dan zat-zat yang terlarut atau tersuspensi di 

dalam air. Di daerah estuarin (pasang surut) terjadi pertukaran antara tanah dan laut. Di 

jalur sepanjang sungai terjadi pertukaran antara tanah dan air sungai. Pertukaran antara 

tanah dan air danau terjadi di jalur tepian danau. Gambut adalah sisa hasil pertukaran 

antara tanah - vegetasi - rawa. 

Keadaan tanah, termasuk kesuburan dan degradasinya, ditentukan oleh sifat 

nasabah (relationship) antara tanah dan komponen lahan yang lain. Maka dalam 

pengelolaan tanah, asas pokok ialah perbaikan, pembenahan atau pengaturan nasabah tanah 

dengan komponen lahan yang lain. Tindakan tersebut bertujuan di satu pihak memperkuat 

ketahanan tanah menghadapi usikan komponen lahan yang lain yang bersifat merugikan 

atau membahayakan, dan di pihak lain melancarkan daya tanggap (response) tanah 

terhadap pengaruh komponen lahan yang lain yang bersifat menguntungkan. 

Degradasi tanah dapat terjadi karena dampak langsung atas tanah, seperti 

pengolahan tanah berlebihan, pemampatan tanah karena penggunaan alat dan mesin 

pertanian, pemupukan bertakaran tinggi atau tidak berimbang, pencemaran, dsb. Degradasi 

tanah dapat juga terjadi karena dampak tidak langsung karena gangguan atau pemutusan 

nasabah tanah dengan komponen lahan yang lain, seperti penghilangan vegetasi penutup 

sehingga tanah tidak terlindung dari daya curah hujan mengerosi atau merusak struktur 

tanah, pengatusan tanah rawa gambut yang menimbulkan amblesan (subsidence), 

perubahan bentuk muka tanah, dan sifat hidrofobik gambut, dsb. Memperbaiki nasabah 
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tanah dengan timbulan dikerjakan a.l. dengan penterasan lereng. Pengaturan tata air 

bermaksud membenahi nasabah tanah dengan hidrosfer. Mengganti vegetasi alang-alang 

dnegan tumbuhan penutup legum bermaksud memperbaiki nasabah tanah dengan biosfer. 

Tanah dapat menerima dampak secara impor dari yang diekspor oleh tanah 

tetangga yang berasosiasi. Misalnya, tanah lahan atasan (upland) mengekspor bahan erosi 

yang diimpor oleh tanah baruh (lowland) menjadi bahan endapan. Tanah lahan atasan juga 

mengekspor air limpas (runoff) yang diimpor tanah baruh menjadi air genangan atau 

pengisi lengas tanah atau pengisi air tanah. Ekspor-impor bahan tanah dan air berarti juga 

ekspor-impor zat kimia pada umumnya dan zat hara pada khususnya. Ekspor zat hara 

secara berangsur akan memiskinkan tanah lahan atasan, dan impor zat hara secara 

berangsur akan memperkaya tanah baruh. Akan tetapi dalam hal zat pencemar, impornya 

akan menurunkan atau merusak harkat tanah baruh. Proses alihtempat bahan ke samping 

berlangsung secara alami berkenaan dengan tanah sebagai komponen lahan. Ulah manusia 

dapat mempercepat atau memperlambat proses. Mempercepat proses tidak selalu 

merugikan. Sebaliknya, memperlambat proses tidak selalu menguntungkan. 

Nasabah tanah dengan komponen lahan yang lain dapat bersifat kompensatif atau 

antikompensatif. Nasabah tanah pasiran dengan iklim basah, atau nasabah tanah 

lempungan dengan iklim kering, bersifat kompensatif dilihat dari segi bekalan (supply) 

lengas tanah untuk tumbuhan. Kekurang-mampuan tanah pasiran menyimpan air 

dikompensasi oleh iklim basah yang mampu membekali air banyak sepanjang tahun. 

Kekurang-mampuan  iklim kering membekali air cukup sepanjang tahun dikompensasi 

oleh tanah lempungan yang mampu menyimpan air banyak. Tanah dengan lereng 

bernasabah antikompensatif dilihat dari segi erosi. Makin besar lereng, tanah makin rentan 

terhadap erosi air. Nasabah antikompensatif ini dapat dikurangi dengan mengubah keadaan 

salah satu atau kedua rekan nasabah, atau menyisipkan faktor ketiga di antara kedua rekan 

nasabah sebagai penengah. Untuk ini dapat dilakukan pembenahan tanah dengan jalan 

memperbesar laju infiltrasi dan perkolasi air, berarti menurunkan massa aliran limpas 

(menurunkan kakas kinetik aliran limpas), dan/atau menteras lereng untuk membatasi laju 

aliran limpas (menurunkan kakas kinetik aliran limpas). Dengan menanami tanah dengan 

vegetasi penutup nasabah antikompensatif antara tanah dan lereng dapat "dilarai". 

Memandang tanah sebagai komponen lahan menumbuhkan pengertian tanah 

sebagai tampakan (feature) bentanglahan (landscape). Dengan pandangan ini maka 

hampiran (approach) holistik, dinamik dan geografi menjadi asas kajian tanah. Gb. 4 
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memperlihatkan kedudukan tanah sebagai komponen lahan. Gb. 5 melukiskan asas 

nasabah kompensatif dan antikompensatif.  

 
Gb. 4. Acuan (model) sosio-biofisik lahan yang mengunjukkan nasabah antar 

subsistem (komponen) 
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berfungsi ialah diperlukan manusia dalam keadaan sebagaimana ditemukan (udara, air), 

atau dapat dibuat bermanfaat bagi manusia (tanah, cebakan logam, panas bumi). Tanah 
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(rekayasa, lembaga)

= selaku komponen lahan

= selaku pengelola lahan

= selaku subsistem lahan

institusi

faktor pensyarat

(CO , O , N )
2 2 2

daratan)
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merupakan sumberdaya alam karena terbentuk secara alami. Akan tetapi tanah yang sudah 

lama dibudidayakan memperoleh ciri-ciri sumberdaya binaan (tanah sawah). 

 
curah hujan

penyebab erosi

Lereng
peluang erosi

(antikompensasi)

Tanah
penderita erosi

erosi
besar

erosi
kecil

Vegetasi
penutup

(kompensasi)

 
 

Gb. 5. Bagan nasabah anti kompensatif lereng dengan tanah dan kompensasi 
vegetasi penutup atas nasabah tersebut 

 

Sumberdaya bermatra kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Matra kuantitas dan 

kualitas berkenaan dengan konsep keterbatasan (scarcity). Suatu persediaan bahan atau 

barang yang melimpah tanpa kemungkinan habis seberapa pun digunakan dan dapat 

digunakan tanpa memerlukan suatu upaya khusus tidak termasuk dalam pengertian 

sumberdaya. Misalnya, udara segar di alam terbuka. Dengan kata lain, pengertian 

sumberdaya berkenaan dengan nilai ekonomi bahan atau barang bersangkutan. Pengertian 

sumberdaya tidak mencakup bahan atau barang subekonomi. Udara dalam suatu ruangan 

yang memerlukan pemeliharaan kesegaran secara sinambung (AC, ventilasi) merupakan 

sumberdaya. Matra ruang berkenaan dengan nilai guna menurut tempat (ketercapaian; 

accessibility), dan matra waktu berkenaan dengan nilai guna menurut masa (perubahan 

kebutuhan). 

Menurut perilakunya, sumberdaya terpilahkan menjadi yang terbarukan dan yang 

tidak terbarukan. Tanah termasuk sumberdaya terbarukan, yaitu sumberdaya yang tidak 

habis tergunakan pada penggunaan wajar. Sumberdaya semacam ini memiliki suatu 

mekanisme hakiki yang dapat mempertahankan kemaujudannya. Sumberdaya tidak 

terbarukan akan habis tergunakan sekalipun pada penggunaan wajar (minyak bumi). 
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Menurut fungsinya, sumberdaya terpilahkan menjadi yang merupakan masukan 

proses produksi dan yang merupakan masukan proses konsumsi. Tanah termasuk 

sumberdaya yang berfungsi sebagai masukan proses produksi. Sumberdaya semacam ini 

mempunyai nilai karena menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. 

Jadi, nilai sumberdaya ini terkait pada nilai hasil keluaran. Secara tersendiri sumberdaya 

tersebut tidak bernilai. Lain halnya dengan sumberdaya yang menjadi masukan proses 

konsumsi, yang secara tersendiri sudah bernilai (udara, air). 

Tanah terutama digunakan dalam proses produksi hayati untuk menghasilkan 

biomassa berguna bagi kehidupan manusia, yaitu bahan pangan, sandang, bangunan, 

pakan, dan bahan pokok agroindustri. Tanah juga digunakan menghasilkan biomassa untuk 

memenuhi kebutuhan niskala (immaterial) manusia dalam bentuk taman, jalur hijau, hutan 

wisata, dsb. untuk penyejuk, perindang atau penyehat lingkungan, penenang suasana, atau 

pengasri pemandangan. Kebutuhan bergantung pada tempat dan waktu, sehingga 

kebutuhan kebendaan (pangan, dsb.) tidak selalu lebih penting daripada kebutuhan niskala. 

Di kawasan kota berpenduduk padat, tanah yang sesuai untuk memapankan taman yang 

rindang dan asri bernilai lebih tinggi daripada tanah yang sesuai untuk dipersawahkan. 

Tanah juga dapat digunakan sebagai sumber bahan mentah industri atau kerajinan 

tembikar. Dalam hal ini tanah ditambang sehingga berperilaku seperti sumberdaya tidak 

terbarukan. Tanah juga digunakan sebagai alas tumpu bangunan rekayasa manusia (rumah, 

gedung, pabrik, jalan, dsb.). 

 

Tanah dalam lingkungan hidup manusia 

Proses hidup dan kegiatan kehidupan selalu menghasilkan limbah (sisa proses; 

waste) dan sampah (buangan sehabis digunakan; refuse, litter) serta meninggalkan sisa 

(bagian yang tidak digunakan; residue), yang dibuang ke lingkungan. Limbah, sampah dan 

sisa harus disingkirkan (disposed) dari lingkungan agar tidak mengganggu atau 

membahayakan proses hidup dan kegiatan kehidupan selanjutnya. Hal ini kiasi 

(analogous) dengan perilaku makhluk. Limbah yang merupakan sisa metabolisme harus 

disingkirkan dari tubuh agar tidak mengganggu atau membahayakan kelangsungan fungsi 

organ-organ tubuh. 

Limbah adalah sisa proses pengolahan atau pembuatan yang dikeluarkan sistem 

pengolah atau pembuat bersama dengan hasil berguna yang dibuat. Limbah adalah 
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keluaran yang tidak berguna. Sampah adalah barang atau bahan yang dibuang sehabis 

digunakan. Sisa dapat bermakna bermacam-macam. Sisa dapat berarti ceceran bahan atau 

zat masukan proses pengolahan atau pembuatan. Dapat juga diartikan bagian bahan atau 

zat masukan yang karena satu dan lain sebab tidak terikut dalam proses atau reaksi 

produksi. Sisa dapat juga berarti bagian hasil proses pembuatan yang tidak berguna 

menurut maksud penjalanan proses pembuatan. Menurut pengertian terakhir ini, sisa 

bersifat nisbi. Misal, dalam hal pertanaman legum yang dibudidayakan untuk penghasilan 

biji (bahan pangan), batang dan daun merupakan sisa. Akan tetapi dalam hal penghasilan 

pupuk hijau, batang dan daun merupakan hasil pokok dan biji menjadi sisa. Apabila sisa 

digunakan untuk memperoleh manfaat tambahan, sisa tersebut boleh dinamakan hasil 

samping. Limbah yang kemudian diketahui dapat dimanfaatkan secara tetap, boleh juga 

disebut hasil kedua. Misal, tetes hasil pabrik gula bukan lagi limbah melainkan hasil kedua 

karena sudah biasa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan spiritus. Kotoran ternak 

adalah limbah dilihat dari segi hewannya, akan tetapi merupakan hasil kedua dilihat dari 

segi usaha peternakan karena dapat dimanfaatkan secara tetap sebagai pupuk. 

Limbah, sampah dan sisa yang untuk ringkasnya boleh disebut "buangan", dapat 

berbentuk padatan, cairan atau gas. Buangan padatan dan cairan menyebar dengan 

perantaraan aliran air, sedang yang berbentuk padatan halus (debu) dan gas (termasuk uap) 

menyebar dengan perantaraan angin. Padatan halus akhirnya akan mengendap dari udara 

dan penyebaran selanjutnya berlangsung lewat aliran air. Uap dapat mengalami sublimasi 

menjadi padatan atau kondensasi menjadi cairan. Dengan demikian penyebaran selanjutnya 

berlangsung lewat air. Tanah merupakan faktor pengendali penting atas pengaliran air, 

baik secara sendirian (infiltrasi, penambatan dalam bentuk lengas tanah, dan perkolasi) 

maupun secara kerjasama dengan lereng (aliran limpas) dan dengan struktur geologi 

(pengisian air tanah dan pengaliran air tanah). Maka tanah berperan penting dalam 

penyebaran bahan atau zat buangan. Tanah juga berkemampuan menjerap gas, sehingga 

berperan pula dalam penyebaran bahan atau zat buangan berupa gas. 

Kegawatan daya pengaruh buangan atas lingkungan dapat dipilahkan menjadi dua 

tingkatan, yaitu pengotoran (contamination) dan pencemaran (pollution). Pengotoran 

menyebabkan lingkungan tidak memenuhi syarat kepatutan hidup, akan tetapi belum 

sampai membahayakan hidup. Ukuran kepatutan berkenaan dengan kebersihan, kesegaran, 

keasrian, martabat, dsb. (misal, air sungai keruh untuk mandi, untuk air dapur). 

Pencemaran menyebabkan lingkungan berada pada keadaan yang membahayakan hidup 
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atau menyebabkan orang tidak betah tinggal berkenaan dengan kesehatan, keselamatan, 

keserasian (suitability), dsb. (misal, air sungai berbau busuk, mengandung zat beracun atau 

kuman penyakit). Dari segi ekologi, pencemaran berkenaan dengan eutrofikasi perairan, 

penyebaran zat beracun dalam udara, tanah dan/atau air, dan merusak habitat. 

Tanah berfungsi penting melindungi kehidupan yang dijalankannya selaku sistem 

penyaring, penyangga kimia (buffer), pengendap, pengalihragam (transformer), dan 

pengendali biologi (Lynch, 1983; Schroeder, 1984). 

Fungsi menyaring dijalankan tanah dengan tubuhnya yang berbentuk jaring 

(berstruktur). Bahan buangan padat berupa lumpur, debu yang mengendap dari udara, 

sedimen dan bahan tersuspensi ditahan oleh tanah atasan (topsoil) sehingga tidak terbawa 

air perkolasi. Dengan demikian tanah bawahan (subsoil) dan air tanah terhindar dari 

pencemaran. 

Fungsi menyangga kimiawi dijalankan tanah dengan menjerap ion-ion zat beracun 

yang terlarut. Daya menyangga besar berkaitan dengan kadar lempung, terutama 

montmorillonit, dan bahan humik tinggi. Lempung menjerap kation dan bahan humik 

menjerap kation dan anion. Hidroksida dan oksida Fe dan Al menjerap (adsorb)atau 

menyemat (fix) anion. Fungsi mengendapkan secara kimiawi berkaitan dengan pH dan 

potensial redoks. Dengan jalan menyangga dan mengendapkan, tanah dapat membersihkan 

air limpas (runoff) dan air perkolasi dari zat-zat beracun seperti logam berat, oksida N dan 

S, sisa pupuk dan sisa pestisida yang terlarut dalam air limpas dan air perkolasi sebelum 

masuk ke air sungai dan air tanah dapat menghindarkan eutrofikasi perairan. Zat-zat yang 

sangat beracun biasanya terdapat dalam buangan industri dan pertambangan karena 

mengandung unsur F, Hg, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn dan Cu. Sisa pestisida juga berbahaya karena 

mengandung Zn dan Cu. 

Fungsi mengalihragamkan dikerjakan oleh edafon, khususnya flora renik, atas 

senyawa pencemar organik seperti yang terdapat dalam kencing, tinja, kotoran hewan, 

rembesan peraman hijauan ternak (silage), sari kering limbah (sludge), dan pestisida 

organik. Senyawa-senyawa tersebut dirombak dan diubah dengan proses mineralisasi dan 

humifikasi menjadi zat-zat yang tidak berbahaya. Penguraian bahan organik juga dapat 

menanggulangi pemasukan bahan organik yang mudah teroksidasi ke perairan, berarti 

menanggulangi pengahatan tubuh air akan oksigen bebas yang merusak habitat keairan. 

Fungsi pengendali biologi berguna menekan serangan penyakit yang bersumber 

tanah (soil-borne). Lempung montmorillonit, koloid humus dan beberapa jenis bakteri 
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tanah berdaya menekan serangan jamur patogen. Lempung montmorillonit memperbesar 

daya saing bakteri melawan jamur karena montmorillonit terjerap pada miselium jamur 

akan tetapi tidak terjerap pada sel bakteri. Maka lempung montmorillonit memperkuat 

daya tindih (suppressive) bakteri atas jamur patogen. Koloid humus berperilaku mirip 

dengan lempung montmorillonit. Maka tanah yang banyak mengandung lempung 

montmorillonit dan/atau koloid humus berkesanggupan besar menjalankan fungsi 

pengendali hayati. Kebanyakan jamur patogen terhadap manusia hanya ditemukan dalam 

tanah yang tidak mengandung lempung montmorillonit (Lynch, 1983). 
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