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FAKTOR TANAH DALAM PENGEMBANGAN HORTIKULTURA1 

 

Tejoyuwono Notohadinegoro 

 

 

Pengertian Hortikultura 

  

 Hortikultura adalah pelafalan Indonesia istilah Inggris horticulture. Istilah ini 

dirakit dari kata Latin hortus yang berarti kebun atau halaman (Anon., 1960). Maka 

hortikultura diberi arti pembudidayaan suatu kebun. Ada yang memberi arti seni 

membudidayakan tanaman kebun atau cara budidaya yang dilakukan dalam suatu kebun 

(Anon., 1960, 1961, 1967). Secara lebih khusus hortikultura disebut seni menanam 

tanaman buah, sayuran, dan hias (Anon., 1961) atau ilmu pertanian yang berkaitan dengan 

pembudidayaan kebun, termasuk penanaman tanaman sayuran, buah, bunga, dan semak 

serta pohon hias (Anon., 1967). 

 Menurut Janick (1972) hortikultura berkepentingan dengan tanaman yang 

pembudidayaannya memberikan ganjaran berupa keuntungan uang atau kesenangan 

pribadi yang cukup bagi alasan pengeluaran biaya untuk upaya intensif. Hortikultura 

adalah budidaya pertanian yang dicirikan oleh penggunaan tenaga kerja dan prasarana serta 

sarana produksi secara intensif. Konsekuensinya, tanaman yang dibudidayakan dipilih 

yang berdaya menghasilkan pendapatan tinggi (alasan ekonomi) atau yang berdaya 

menghasilkan kepuasan pribadi besar (alasan hobi), dan terbagi dalam satuan-satuan usaha 

berluasan terbatas (Anon., 1959). 

 

Ciri Hortikultura 

 

 Hortikultura merupakan salah satu ragam pertanian yang dikelola intensif yang 

membudidayakan beraneka macam tanaman. Secara umum hortikultura mencakup 

pembudidayaan bunga, buah, dan sayuran (Hornby, dkk., 1984). Di Jerman gartenbau 

(hortikultura) mencakup budidaya sayuran, tanaman hias, dan buah, budidaya buah anggur 
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untuk pembuatan minuman anggur, pembibitan tanaman pohon, pembenihan tanaman hias, 

dan pembangunan taman (Anon, 1959). Menurut Terra (1948) Tuinbouw (hortikultura) 

mencakup budidaya pekarangan, budidaya buah, budidaya sayuran, dan budidaya tanaman 

hias. 

 Satiadiredja (1950) memilahkan sayuran menurut bagian tanaman yang dipenen 

untuk konsumsi dan menurut penggunaannya dalam masakan (bumbu). Sayuran bumbu 

juga sering digunakan sebagai ramuan obat tradisional. Pilahannya  ialah sayuran daun dan 

tangkai (misalnya bayam, kangkung, kubis, dan sawi), sayuran kacang (dipungut bijinya 

seperti kapri, kacang hiaju, kedelai, dan petai), sayuran buah (misalnya blewah, kluwih, 

mentimun, dan tomat), sayuran akar dan ubi (misalnya kentang, ubi jalar, lobak, dan 

lombok). Adapula tanaman yang tidak sengaja ditanam untuk sayuran, akan tetapi bagian-

bagiannya kerapkali digunakan untuk sayuran oleh orang suku-suku tertentu atau dari 

daerah-daerah tertentu. Tanaman ini misalnya bluntas, jantung (rangkaian kuncup bunga 

pisang), pakis haji, dan rebung. 

 Oleh karena tanaman hortikultura sangat beraneka, baik macam maupun 

penggunaannya, syarat keadaan tapak tumbuh pun sangat beraneka. Banyak budidaya 

hortikultura justru menggunakan tapak tumbuh buatan yang sesuai dengan syarat yang 

diminta macam tanaman yang diusahakan. Tapak tumbuh buatan dapat berupa medium 

tumbuh yang dibuat dari campuran tanah, bahan organik, dan pupuk dan/atau rumahkaca 

yang dapat mengatur suhu, cahaya matahari, dan kelembaban. Sebetulnya tidak mungkin 

menyebutkan persyaratan tanah yang berlaku untuk keseluruhan hortikultura. Tambahan 

pula, kesesuaian tanah masih ditentukan oleh salingtindaknya dengan atmosfer yang 

menjadi lingkungan tajuk. 

Hortikultura mengandung komponen teknologi banyak berupa rekayasa medium 

tumbuh dan rekayasa rumahkaca. Keberhasilan pengembangan hortikultura ditentukan 

oleh kecanggihan dan kelengkapan komponen teknologi yang dirakit dalam sistem 

budidayanya. Hal ini terutama benar apabila hortikultura akan diperankan sebagai ujung 

tombak agroindustri dan agribisnis. Dengan mengembangkan hortikultura, penggunaan 

lahan untuk pertanian dapat dihemat. Dengan demikian dampak negatif konversi lahan 

pertanian menjadi lahan tanpertanian dapat berkurang kegawatannya. Mengembangkan 

hortikultura rumahkaca menjadikan faktor iklim dan musim tidak penting lagi. Persoalan 

hama dan penyakit juga dapat dikendalikan penuh. Dengan medium tumbuh buatan (tanah 
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buatan) pengembangan hortikultura tidak lagi terbatasi oleh ketersediaan secara alami 

tanah-tanah yang sesuai. Hal ini akan memudahkan penyusunan tataguna tanah dan 

mengurangi terjadinya perebutan menempati lahan antar kepentingan yang bersaing. 

Sudah barang tentu tidak seluruh budidaya hortikultura dapat dan boleh dalakukan 

sepenuhnya dengan lingkungan dan medium tumbuh buatan. Tanaman yang dibudidayakan  

untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam jumlah banyak, seperti kentang, kacang 

tanah, dan kedelai, atau tanamannya berukuran besar, seperti pohon buah, harus 

diusahakan di lahan sungguhan. Budidaya rumah kaca dengan medium tumbuh buatan 

membuat  hasilnya menjadi mahal sehingga hanya akan terbeli oleh golongan masyarakat 

berpenghasilan besar padahal rakyat umum juga memerlukannya, seperti tomat, labu dan 

lombok. Maka bagian terbesar tanaman-tanaman tersebut  harus dibudidayakan di lahan 

sungguhan. Hortikultura yang dapat dikerjakan sepenuhnya secara buatan ialah pembibitan 

dan pembenihan. Barangkali cara tersebut lebih baik agar mutu bibit dan benihnya lebih 

terjamin.Tanaman bunga dan hias boleh diproduksi dengan piranti buatan karena 

konsumennya berada dalam golongan masyarakat atasan. 

 

Persyaratan Tanah 

 

Macam tanaman dan hasil yang dipanen dalam hortikultura sangat beragam. Maka 

persyaratan tanah pun sangat beragam. Misalnya, bayam dan sawi, meskipun sama-sama 

ditanam untuk penghasilan daun dan tangkai, menghendaki keadaan tanah yang berbeda. 

Apalagi antara tomat dan wortel, antara tanaman bunga dan jahe, dsb. Maka tidak mungkin 

mengajukan suatu persyaratan tanah yang berlaku untuk segala tanaman hortikultura. 

Persyaratan tanah bagi suatu ragam penggunaan tanah tertentu ditentukan untuk 

seperangkat indikator mutu tanah bagi ragam penggunan tersebut. Indikator dimaksudkan 

untuk memantau dan mengharkatkan sifat, ciri, dan perilaku tanah berkaitan dengan 

potensi tanah memenuhi tujuan jangka panjang pengguna tanah. Tujuan tersebut dapat 

berkenaan dengan produksi biomassa berguna (budidaya tanaman atau ternak), pekerjaan 

konstruksi (jalan pemekaran kota, kawasan industri, dsb.), konservasi, dan /atau 

pengelolaan lingkungan. Dengan demikian mutu tanah perlu ditaksir  menurut fungsi khas 

yang ditetapkan dan ragam penggunaan tanah yang direncanakan (Pieri, dkk., 1995). 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 4

Indikator mutu tanah menjadi parameter tataguna tanah yang merupakan sistem 

pengalokasian tiap ragam penggunaan tanah di bagian-bagian bentangtanah yang 

berkemampuan sesuai menurut asas adaptasi dan pengendalian dampak atas lingkungan. 

Asas adaptasi yang dalam pertanian mengujudkan satuan-satuan usaha agroekosistem, 

menghemat kebutuhan akan masukan teknologi pengelolaan tanah, berarti membatasi 

usikan atas tanah selaku sumberdaya dan meningkatkan efisiensi ekonomi usaha tani. 

Secara rampat lahan yang baik  untuk pengembangan hortikultura ialah yang 

bertimbulan datar atau sedikit landai. Lahan yang terlalu miring tidak cocok karena 

biasanya bertanah miskin hara (kecuali yang tanahnya terbentuk dari endapan abu volkan) 

dan memerlukan penterasan untuk pengendalian erosi. Penterasan yang sampai 

menyingkapkan lapisan bawahan tanah dapat membuat tanah bertambah miskin hara 

(kecuali apabila lapisan atasan tanah yang lebih kaya hara berketebalan cukup sehingga 

pembuatan teras tidak sampai menyingkapkan lapisan bawah tanah). Tanah yang baik 

untuk pengembangan hortikultura ialah tanah aluvial asal jangan terlalu berpasir atau 

berbatu dan bebas banjir. Pemilihan tapak penanaman yang baik sebetulnya lebih 

ditentukan oleh iklim berkenaan dengan suhu, curah hujan dan agihan hujan (Terra,1948). 

Untuk pengembangan sayuran secara rampat dapat dikatakan tapak yang baik ialah  

yang tanahnya lembab sepanjang masa tumbuh (sayuran tidak tahan kekeringan) dan 

berpengatusan baik (sayuran tidak tahan genangan air). Boleh ada lapisan yang dapat 

menghambat perkolasi air (misalnya lapisan padas atau horison argilik) asal tidak lebih 

dangkal daripada 30-40 cm di bawah muka tanah (Terra,1948 ; Satiadiredja, 1950). Dapat 

diringkaskan, indikator mutu tanah untuk sayuran mencakup parameter 

1. Jeluk mempan : sekurang-kurangnya 30 cm 

2. Konsistensi : gembur 

3. Tekstur : geluhan (loamy) dengan kadar lempung sekitar 20 % 

4. Regim lengas tanah : lembap dan mudah diatur, maka jangan terlalu pasiran atau terlalu 

lempungan  

5. Reaksi tanah : pH sekitar netral 

6. Kandungan bahan organik : banyak 

Dalam rentangan konsistensi tanah ada dua macam tanaman sayuran yang berada di 

dua kedudukan ekstrem, yaitu kapri memerlukan tanah yang sangat gembur dan kubis 

boleh berada di tanah yang agak liat (Satiadiredja, 1950). Dalam mengatur pemupukan, 
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sayuran daun dan tangkai secara nisbi memerlukan pupuk N lebih banyak, sayuran biji dan 

buah memerlukan pupuk P cukup, dan pupuk K diperlukan lebih banyak oleh sayuran ubi. 

Semua sayuran memerlukan pupuk organik. 

Sayuran juga terpilahkan menurut persyaratan tinggi tempat dalam kaitannya 

dengan suhu. Ada sayuran daerah rendah, daerah tinggi atau daerah pegunungan, dan 

sayuran berentangan tinggi tempat lebar dari daerah rendah sampai tinggi. Misalnya, 

bayam dapat dibudidayakan mulai daerah rendah sampai daerah pegunungan. Buncis lebih 

baik dibudidayakan di tapak berketinggian di atas 500 m. Kubis bunga memerlukan tapak 

tumbuh di atas ketinggian 1000 m (Terra, 1948; Satiadiredja, 1950). 

Untuk pembibitan pohon, tanah yang baik ialah yang bertekstur pasir geluhan 

sampai geluh pasiran. Tanah lempung tidak cocok. Tanah pasiran dapat digunakan asal 

berair bumi dangkal dengan jeluk sekitar 1 m. Tanah yang lebih berat mensyaratkan air 

bumi lebih dalam (Anonim, 1959). 

 

Medium Tumbuh Buatan 

 

Terutama di negara-negara maju, holtikultura banyak diusahakan dengan medium 

tumbuh buatan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengusahakannya secara intensif, tidak 

tergantung pada ketersediaan tapak tanah alami tertentu sehingga dapat dikonsentrasikan 

dengan satuan-satuan produksi yang efektif, terkendali pada taraf efisiensi tinggi dalam 

penggunaan masukan tenaga kerja, hara, dan air, dan terjamin perolehan mutu dan jumlah 

hasil yang memuaskan. Penggunaan medium tumbuh buatan biasanya digabungkan dengan 

pengusahaan dalam rumahkaca (lingkungan buatan) dengan maksud melepaskan budidaya 

dari pengaruh iklim dan musim serta memudahkan penanggulangan serangan hama dan 

penyakit tanaman. Dengan lingkungan dan medium tumbuh buatan, penggunaan ruang, 

waktu, tenaga kerja, dan masukan bahan serta energi sarana produksi dapat dibuat lebih 

efektif dan efisien. Upaya semacam ini dapat membawa konsekuensi biaya produksi 

menjadi lebih tinggi sehubungan dengan piranti teknologi mahal yang diperlukan, baik 

pada tahap konstruksi maupun selanjutnya pada tahap operasi dan pemeliharaan. 

Budidaya dengan tanah buatan atau juga disebut budidaya tanpa tanah (soilless 

culture) dikenal dengan istilah hidroponik, yang secara harfiah berarti “pekerjaan air”. 
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Istilah ini dirakit dari kata Yunani atau latin “ponos” yang berarti pekerjaan atau tenaga 

kerja (Steiner, 1977; Tan, 1994). 

Menurut Steiner (1977), hidroponik dapat dipilahkan menjadi berbagai ragam 

menurut sistem dan metode budidayanya. Semua ragam hidroponik yang khusus 

diterapkan pada penanaman tanaman hias di rumah dan kantor diberi istilah khusus 

hidrokultur. Klasifikasi hidroponik adalah sebagai berikut : 

 

Kultur air 

 Akar tanaman dicelupkan dalam larutan hara dengan susunan berimbang secara sinambung 

atau berkala. 

Aeroponik 

 Akar tanaman berada dalam udara yang secara sinambung atau berkala dijenuhkan dengan 

kabut larutan hara (aerosol hara). Menurut Tan (1994), aeroponik diadakan untuk 

menghemat penggunaan air dan hara. 

Kultur pasir 

 Akar tanaman ditumbuhkan dalam substrat padat anorganik yang sarang atau tidak sarang, 

terbentuk dari zarah-zarah tegar (non-collapsing) berdialmeter kurang daripada 3 mm 

(pasir, perlit, plastik, atau bahan anorganik yang lain). 

Kultur krikil 

 Seperti kultur pasir, hanya saja zarah-zarahnya lebih besar dengan diameter di atas 3 mm. 

Vermikulaponik 

 Akar tanaman ditumbuhkan dalam substrat dari mineral lempung vermikulit dengan atau 

tanpa dicampur dengan bahan anorganik lain. 

 

Kultur rock wool 

 Untuk substrat perakaran digunakan    rock wool atau glass wool. Rock wool adalah bahan 

yang bertampakan seperti wol berupa anyaman serat-serat halus, yang dibuat dari terak 

tanur (furnace slag) atau batuan tertentu dengan ledakan kuat selagi bahan-bahan tersebut 

berada dalam keadaan lelehan (American Geological Institute, 1976). 

 

Istilah-istilah lain yang pernah digunakan untuk menyebut hidroponik ialah 

nitrikultur, pertanian talam (tray agriculture), dan budidaya tangki (tank farming) (Tan, 

1994). 
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Ada berbagai larutan hara yang biasa digunakan dalam budidaya hidroponik, a.l. 

rakitan Hoagland, Sach, Knop, Pfeffer, dan Crone. Yang sering digunakan ialah larutan 

hara Hoagland (Tan, 1994). 

Substrat padat juga dibuat dari bahan organik sebagai racikan pokok yang diisi 

dengan zat-zat hara dalam imbangan tertentu menurut kebutuhan tanaman. Bahan organik 

yang banyak digunakan ialah gambut, kadang-kadang dicampur dengan sekam padi. 

Gambut yang dipilih ialah yang bertaraf dekomposisi rendah (fibrik) karena porositasnya 

besar dan kapasitas simpan airnya sangat tinggi. Substrat organik sering digunakan dalam 

pembibitan tanaman pohon, seperti yang dikerjakan dalam reboisasi. 
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