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ABSTRAK 

Pengamatan beberapa profil tanah di wilayah Karst Gunung Kidul, yaitu di daerah perbukitan Karst 
Gadung (AMGD), Gatel (AMGT), Duleng (AMDL) dan Panjeran (AAM), menunjukkan adanya sifat 
morfologik tanah-tanah yang terbentuk dari abu volkan, yaitu berstruktur remah, konsistensi sangat 
gembur dan mempunyai sifat tiksotropik. Dari analisis laboratorium horison-horison tanah tersebut 
menunjukkanadanya ciri-ciri yang memenuhi persyaratan sifat andik (Soil Survey Staff, 1990). 
Tanah-tanah tersebut dengan analisis DTA menunjukkan adanya mineral lempung alofan yaitu 
dengan keluarnya puncak endotermik pada temperatur rendah (<150o C) dan puncak eksotermik 
pada temperatur tinggi (± 900o C). Dengan analisis X-RD mineral lempung cenderung tidak 
memberikan puncak kristalisasi yang baik, berarti mineral lempung didominasi oleh mineral  amorf, 
meskipun ada beberapa mineral lempung kristalin yang muncul seperti haloisit hidrat, dan kaolinit 
“disorder”. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan analisis laboratorium, maka tanah-tanah 
tersebut mengalami proses andisolisasi. Proses tersebut muncul di kawasan yang secara umum 
tidak mungkin terjadi, diduga kemungkinan disebabkan oleh faktor kation kalsium (Ca2+) yang 
tinggi dan bahan organik yang masih cukup tinggi pula, sehingga alofan masih dapat bertahan. 
 

 

ABSTRACT 

The description of soil profiles at Karst area in Gunung Kidul, i.e. Karst Gadung (AMGD), Gatel 
(AMGT), Duleng (AMDL), and Panjeran (AAM), indicates that the soils are developed from volcanic 
ash characterized by crumb structure, very friable consistency and tixotrophic properties. From soil 
sample analyses, their characteristics meet the requirement of andic properties (Soil Survey Staff, 
1990). The presence of loam mineral allophane by DTA analyses was displayed by endothermic 
peak at low temperature (<150oC) and exothermic peak at high temperature (±9000C). By X-RD 
analyses, loam minerals tended not to have a good crystallization peak which indicated they were 
dominated by amorphous minerals although some crystalline minerals showed up such as hydrat 
halloisyte and kaolinit disorder. Based on field observation and laboratory analyses, the soils have 
achieved andisolization process. It occurs in the area that is impossible to happen. Probably, the 
high content of both Ca2+ and organic matter preserve the allophane mineral. 
 

 

PENDAHULUAN 

Tanah-tanah Andisol biasanya ditemukan di wilayah volkan, terbentuk dari 

bahan volkan, yaitu: abu volkan/batuan basaltik/batuan andesitik, serta horison-
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horison tanahnya memenuhi persyaratan sifat andik menurut “Taksonomi Tanah” 

(Soil Survey Staff, 1990). 

Tanah-tanah Andisol yang ditemukan setempat-setempat di wilayah Karst 

Gunung Kidul, yaitu di jalur memanjang dari Ngampelombo ke arah selatan 

sampai Bedoyo (Peta 1). Tanah-tanah tersebut ditemukan di bukit Gangsir (±550 

m dpl), bukit Duleng (±455 m dpl) bukit Panjeran (±460 m dpl), dan bukit Gadung 

(±460 m dpl), serta bukit Gatel (±455 m dpl) dan sekitarnya. Semua horison-

horison tanahnya memenuhi persyaratan sifat andik. Pada umumnya tanah-tanah 

tersebut menempati di lereng atas dan tengah. 

Keadaan di lapangan secara morfologik tanah-tanah tersebut bertekstur 

remah, konsistensi gembur dan mempunyai sifat tiksotropik, serta sangat ringan. 

Bila permukaan tanah tersebut dihentak sedikit dengan kaki, maka akan bersuara 

“bleng” seperti biasanya juga pada tanah-tanah Andosol, sehingga oleh 

masyarakat Bedoyo dan sekitarnya, tanah-tanah tersebut dikenal sebagai tanah 

“medu bleng”. Oleh masyarakat petani Bedoyo dan sekitarnya tanah “medu” 

diartikan tanah yang halus, selalu lembab dan terasa dingin. 

Tanah-tanah Andisol di kawasan Karst ini mineral lempungnya didominasi 

oleh alofan. Kandungan bahan organik masih cukup tinggi >3,15%, jumlah kation 

tinggi terutama kadar kation Ca2+ > 17 cmol (+) kg-1.  Tingginya kation Ca2+ yang 

diikuti dengan masih cukup tingginya karbon organik tersebut diduga sebagai 

faktor-faktor penyebab mineral alofan masih dapat bertahan di kawasan yang 

secara umum tidak mungkin terjadi, sehingga proses andisolisasi masih dapat 

berjalan. 

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan 
1. Sebagai bahan penelitian diambil 4 profil tanah di wilayah Karst Gunung Kidul, 

yaitu AMDL (bukit Duleng), AAM (bukit Panjeran), AMGD (bukit Gadung), daan 

AMGT (bukit Gatel). 

2. Peta geologi lembar Surakarta – Giritontro, Jawa, skala 1 : 100.000 (Surono, et 

al., 1992). 
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3. Peta topografi lembar Semin dan Semanu skala 11 : 50.000 (Army Map 

Service, 1943). 

4. Potret udara hitam-putih skaala 1 : 50.000 (INS/FAO, 1969). 

5. Persyaratan sifat andik dari taksonomi tanah (Soil Survey Staff, 1990), yaitu 

Bahan tanah harus mempunyai karbon organik <25 persen, dan memenuhi 

satu atau kedua persyaratan tersebut ini: 

a. 1. Kandungan Al + ½ Fe (keduanya dari ekstraksi dengan oksalat masam) di  

dalam fraksi tanah halus (<2,0 mm) adalah 2,0 persen atau lebih, dan 

2. Berat isi fraksi tanah halus ditetapkan pada retensi air 33 kPa, sebesar 0,90 

g cm-3 atau kurang, dan 

3. Retensi fosfat fraksi tanah halus adalah 85 persen atau lebih, atau 

b. Fraksi tanah halus mempunyai retensi fosfat >25 persen dan fraksi 0,02-2,0 

mm minimal 30 persen dari fraksi tanah halus dan memenuhi salah satu dari 3 

syarat berikut ini: 

1. Fraksi tanah halus mempunyai kandungan Al + ½ Fe (keduanya dari 

ekstraksi dengan oksalat masam) sebesar 0,40 persen atau lebih dan 

kandungan kaca volkan di dalam fraksi 0,02 – 2,0 mm minimal 30 persen, 

atau 

2. Fraksi tanah halus mempunyai kandungan Al + ½ Fe (keduanya dari 

ekstraksi dengan oksalat masam) sebesar 2,0 persen atau lebih dan 

kandungan kaca volkan di dalam fraksi 0,02-2,0 mm minimal 5 persen, atau 

3. Fraksi tanah halus mempunyai kandungan Al + 1//2 Fe (keduanya dari 

ekstraksi dengan oksalat masam) sebesar 0,40-2,0 persen dan terddapat 

cukup banyak kaca volkan di daalam fraksi 0,02-2,0 mm, sehingga 

persentasenya bila diplot terhadap kandungan persentase Al + ½ Fe 

menghasilkan titik yang berada di dalam daerah gelap pada Gambar 1. 

 

METODE 

1. Dilakukan pemboran tanah menurut sekuen tanah. Dari hasil pembotan dipilih 

yang diduga memenuhi syarat untuk tanah Andisol dan dibuat profil. 

2. Dilakukan pengamatan profil tanah secara teliti meliputi sifat morfologi dan sifat 

tiksotropiknya. Dibuat fotografinya dan diambil contohnya untuk analisis kimia, 

fisika dan mineraloginya sebagai berikut: 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 4

a. Analisis kimia tanah dilakukan di laboratorium kimia Puslittanak Bogor dan 

UGM Yogyakarta. 

b. Analisis fisika tanah dilakukan di laboratorium fisika Puslittanak Bogor dan 

Stalittanak Yogyakarta. 

c. Analisis mineral pasir dilakukan di laboratorium mineralogi Puslittanak 

Bogor. 

d. analisis lempung dilakukan dengan X-RD di Puslittanak Bogor, dengan 

DTA di UGM Yogyakarta dan IPB Bogor. 

3. Dilakukan interpretasi hasil analisis laboratorium dan pembahasan 

4. Pembuatan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Data pengamatan di lapangan dari ke 4 profil tanah yaitu: AMDL,AAM, 

AMGD dan AMGT yang dilampirkan dalam lampiran 1, menunjukkan bahwa 

separuh lapisan berstruktur remah, konsistensi sangat gembur sampai gembur, 

bersifat tiksotropik. Warna dilapisan atas bervariasi dari hitam (10 YR 2/1) sampai 

coklat (10 YR 5/3). Warna subhorison tiap profil juga bervariasi dari coklat sangat 

tua (10 YR 2/2) sampai coklat tua kekuningan (10 YR 4/4).  

 Hasil analisis kimia, fisika dan mineralogi dari keempat fropil masing-

masing disajikan dalam tabel 1, 2, dan 3a, b, menunjukkan  bahwa: 

1. Kandungan ½ Fe + Al (keduanya dari ekstraksi dengan oksalat masam) di 

dalam fraksi tanahhalus < 2,0 mm adalah > 3%. 

2. Retensi fosfat fraksi tanah halus > 85%. 

3. Kadar C-organik horison yang bersifat andik berkisar 3,15-4,87%. 

4. Kandungan kation (Ca2+, Mg2+, K+ dan Na+) > 19 cmol (+) kg-1 dengan 

didominasi oleh Ca2+ > 17 cmol (+) kg-1 tanah. 

5. Kapasitas tukar kation lempung yang dihitung dari KTK tanah dibagi kadar % 

lempung dikalikan 100. 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ×100
%lempung
KTKTanah adalah > 150 cmol (+) kg-1 lempung. 
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6. Berat isi fraksi tanah halus yang ditetapkan pada retensi air 33 Kpa yaitu 

berkisar 0,05-0,80 g cm-3. 

7. Mineral lempung didominasi oleh alofan, sedikit haloisit hidrat, 

kaolinit”disorder” dan gibsit. 

8. Mineral pasir fraksi total didominasi oleh andesin dan andesin yang diselimuti 

oleh kaca volkan serta cukup piroksin dan kaca volkan. 

9. Mineral pasir fraksi berat dengan asosiasi augit-hiperstin sampai piribol 

 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan susunan mineral pasir total dari ke-4 profil tersebut (tabel 3a) 

yang didominasi oleh andesin dan andesin yang diselaputi oleh kaca volcan serta 

cukup   piroksin, menunjukkan bahwa bahan volkan  tersebut sesuai dengan 

penyusun abu volcan andesit Selby (1985). 

 Dari hasil analisis kimia dan fisika ke 4 profil tersebut, memenuhi 

persyaratan sifat andik 5a, sehingga menurut taksonomi tanah termasuk ordo 

Andisols (Soil Survey Staff, 1990). 

 Hasil analisis lempung dengan DTA (Tabel 3b, Gambar 2), didominasi 

mineral alofan pada ke empat profil (AMDL,AAM, AMGD dan AMGT) ditunjukkan 

oleh reaksi endottermik pada temperatur 100 o C – 120 o C dan reaksi eksotermik 

pada ± 900 oC (Lai dan Swindale,  1969 ; Russel et.al., 1981). Contoh lempung 

AMDL I/II, AMGD I/V menunjukkan  juga reaksi endotermik pada temperatur± 475 
oC. 

 Reaksi endotermik kuat pada temperatur 100oC – 120oC yang diikuti reaksi 

endotermik lemah pada temperatur ± 475oC dari contoh lempung AMDL I/II dan 

AMGD I/V merupakan sifat karakteristik alofan (Kanno, Onikura dan Higashi 

dalam Tan, et al., 1973). Alofan pada AMDL termasuk alofan B karena hanya 

memberikan reaksi eksotermik < 900oC, yaitu ± 885oC sedang contoh yang lain 

memberikan reaksi eksotermik >900oC, yaitu ± 900oC – 950oC sehingga termasuk 

alofan A (Furkert dan Fieldes dalam Tan  et al., 1973). Kandungan mineral 

lempung lain  pada contoh AMDL adalah imogolit dan gibsit. Hektorit mendominasi 

pada AMDL/IV yang ditunjukkan oleh reaksi endotermik pada temperatur 

810oC(KEER,et al., 1949). Pada contoh AAM haloisit hidrat ditunjukkan oleh reaksi 

endotermik 490oC – 500oC, ferihidrit pada ± 370oC dan gibsit pada reaksi  
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endotermik ±285oC, imogolit pada 480oC, dan haloisit hidrat yang ditunjukkan oleh 

reaksi endotermik lemah pada 490oC – 500oC, ferihidrit pada±370oC dan gibsit 

pada reaksi endotermik ±285oC, imogolit pada 410oC, dan halosit hidrat  yang 

ditunjukkan oleh reaksi endotermik lemah pada 490oXC hanya ± 7%(Russel,et 

al.,1981). Seperti halnya pada contoh AMGD reaksi endotermik lemah pada 4800 

C lebih dominan alofan dibanding sebagai haloisit higrat yang dibuktikan dengan 

hasil analisis lempung dengan X-RD (Tabel 3b) dimana cenderung tidak 

memberikan puncak-puncak kristalisasi yang baik (Gambar 3), berarti mineral 

lempung didominasi oleh mineral amorf, dan hanya sedikit kaolinit disorder yang 

ditunjukkan pada 7,2 Å – 7,5 Å, dan haloisit hidrat pada 10,2 Å – 10,5 Å. Gibsit 

dengan DTA ditunjukkan oleh reaksi endotermik pada temperatur 2850 C dan 

imogolit oleh reaksi endotermik temperatur 4100 C, sedangkan dengan analisis X-

RD gibsit menunjukkan pada 4,85 Å. 

 Contoh lempung AMGT baik dengan analisis DTA maupun X-RD 

menunjukkan dominasi alofan disusul haloisit hidrat dan gibsit. Dengan DTA 

haloisit hidrat ditunjukkan oleh reaksi endotermik pada temperatur 5000 C dan 

gibsit pada 2900 C, sedangkan dengan X-RD haloisit hidrat ditunjukkan pada 

puncak kristalisasi 10,2 Å – 10,4 Å dan gibsit pada puncak kristalisasi 4,85 Å. 

 Dari hasil analisis fraksir pasir (Tabel 3a), dimana andesin yang diselaputi 

kaca volkan masih cukup dominan, sehingga diduga pelapukan kaca volkan ke 

alofan masih berjalan, meskipun alofan yang terbentuk telah mengalami proses 

pelapukan, yaitu terbukti adanya imogolit, haloisit hidrat, dan gibsit. 

 Dengan susunan mineral lempung yang didominasi oleh alofan, sedikit 

haloisit hidrat, imogolit dan gibsit, maka dapat diduga bahwa beberapa 

mekanisme proses pelapukan tersebut mengikuti sekuens sbb : 

alofan           haloisit hidrat + gibsit (Kanno dalam Wada dan Aomine, 1966) pada 

kondisi pencucian intensif. Pelapukan dapat berlangsung alofan        haloisit hidrat 

(Calhoun, et al., 1972), sedangkan yang telah menjadi kaolinit, mungkin sekuen   

pelapukannya   mengikuti   mekanisme    sbb :                         

 alofan  (B, AB, A)             haloisit/metahaloisit             kaolinit (Fieldes, 1955).   

Dengan analisis X-RD, imogolit tidak memperlihatkan puncak kristalisasinya 

karena imogolit diidentifikasi sebagai alofan yang mempunyai kristalisasirendah 

dan morfologi berserat (Yoshinaga dan Aomine, dalam Eswaran, 1972). 
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 Dari analisis lempung dengan DTA dimana imogolit juga ditemukan, maka 

diduga bahwa proses pelapukan alofan mengikuti mekanisme sbb : alofan           

Imogolit         haloisit hidrat. 

 Berdasarkan hasil analisis tersebutdiduga bahwa terjadinya proses 

Andisolisasi di wilayah Karst ini sangat ditentukan oleh adanya mineral alofan 

yang sangat mendominasi, dan dominasi mineral alofan ini berkorelasi erat 

dengan besarnya kapasitas tukar kation lempung yaitu > 150 cmol (+) kg-1 

lempung, bahkan untuk horison 2 dan 3 contoh AMDL mencapai > 3000 cmol (+) 

kg-1, serta berkorelasi dengan besarnya indeks plastisitas yaitu 8,0-12,0 dan 

berkorelasi dengan kecilnya berat isi serta sifat morfologik yang bersifat sangat 

tiksotropik. Terbentuknya alofan diduga langsung dari pelapukan kaca volkan atau 

andesin yang diselaputi kaca volkan. 

 Proses terbentuknya alofan dan alofan masih dapat bertahan di kawasan 

yang secara umum tidak mungkin terjadi diduga disebabkan oleh tingginya kation 

Ca2+ yang diikuti oleh masih cukup tingginya C-organik, sehingga proses 

Andisolisasi dapat berlangsung. Adapun mekanismenya perlu penelitian lebih 

lanjut, apakah kation Ca2+ langsung sebagai pengawet alofan atau kation Ca2+ 

mengawetkan bahan organik lebih dahulu kemudian kemudian bahan organik 

inimengawetkan alofan. 

 

KESIMPULAN 

1. Bahan volkan di daerah penelitian bersusunan mineral abu volkan andesit 

yang diduga berasal dari daerah volkan terdekat, yang bersusunan mineral 

sama, mengingat penyebaran hanya setempat-setempat dan hanya 

menempati pada satu jalur, yaitu antara Ngampelombo dan Bedoyo. 

2. Proses Andisolisasi di wilayah  Karst ini terjadi karena adanya dominasi alofan 

3. Alofan masih sangat mendominasi, meskipun sebagian telah melapuk ke 

imogolit, haloisit hidrat dan gibsit. 

4. Proses terbentuknya alofan dan alofan masih dapat bertahan di kawasan yang 

secara umum tidak mungkin terjadi diduga disebabkan oleh kation Ca2+ yang 

tinggi dan diikuti oleh masih cukup tingginya C-organik, sehingga perlu 

penelitian lanjut. 
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