
5

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tanaman Terung

Di Indonesia tanaman terung sudah banyak tersebar di seluruh pelosok tanah air. Menurut

sejarahnya, tanaman terung berasal dari India dan Indonesia. Selanjutnya dalam

perkembangannya tanaman ini tersebar dibanyak negara, misalnya Uni Soviet, Afrika Tengah,

Malaysia dan beberapa negara lainnya (Samandi, 2001). Menurut Rukmana (1994), dalam

tatanama tumbuhan tanaman terung diklasifikasikan dalam  Kingdom: Plantae; Divisi:

Spermatophyta; Kelas: Dycotyledonae; Ordo: Tubiflorae; Famili: Solanaceae; Genus: Solanum;

Spesies: Solanum melongena L.

Menurut Sunarjono et al. (2003), bahwa setiap 100 g bahan mentah terung mengandung 26

kalori, 1 g protein, 0,2 g hidrat arang, 25 IU vitamin A, 0,04 g vitamin B dan 5 g vitamin C.1

Selain itu, terung juga mempunyai khasiat sebagai obat karena mengandung alkaloid solanin dan

solasodin yang berfungsi sebagai bahan baku kontrasepsi oral. Buah terung juga diekspor dalam

bentuk awetan, terutama jenis terung jepang.

Batang tanaman terung dibedakan menjadi dua macam yaitu batang utama (batang primer)

dan percabangan (batang sekunder). Dalam perkembangannya batang sekunder akan mempunyai

percabangan baru. Batang utama merupakan penyangga berdirinya tanaman sedang percabangan

adalah bagian tanaman yang akan mengeluarkan bunga (Soetasad dan Muryanti, 1999).

Menurut Hadiatna (2007), bunga terung berkelamin dua, dalam satu bunga terdapat

kelamin jantan (benang sari) dan betina (putik), bunga ini sering disebut juga bunga lengkap.

Jumlah bunga terung dalam satu tandan banyak, umumnya berwarna ungu dan ada pula yang

berwarna putih. Sementara buahnya tunggal tetapi ada pula vaietas terung yang buahnya 2-3

setiap tandan. Bentuk buah beranekaragam diantaranya bulat, lonjong, atau bulat panjang.

Daun terung terdiri atas tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina), disebut juga daun

bertangkai. Tangkai daun berbentuk silinder dengan sisi agak pipih dan menebal dibagian

pangkal, panjang berkisar antara 5-8 cm, helai daun terdiri atas ibu tulang daun, tulang cabang,

dan urut-urut daun. Lebar helai daun 7-9 cm atau sesuai varietasnya. Panjang daun antara 12-20

cm, bangun daun berupa belah ketupat hingga oval, bagian ujung daun tumpul, pangkal daun

meruncing dan bertoreh (Rukmana, 1994). Terung ditanam pada tanah lempung berpasir yang

kaya akan bahan organik dengan drainase dan aerase yang baik. Keasaman tanah (pH) 5-6,
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ditanam di dataran rendah sampai ketinggian lebih dari 100 m dpl. Suhu udara yang baik bagi

tanaman terung adalah 220-300C atau pada saat cuaca panas dan iklim kering. Tanaman terung

sebaiknya mendapatkan sinar matahari langsung yang cukup (Budiman, 1997).

Tingkat kemasaman (pH) tanah yang sesuai bagi tanaman terung berkisar antara 5,3–5,7.

Namun demikian masih toleran pada pH yang lebih rendah, yaitu kisaran 5,0. Kisaran pH tanah

yang terlalu rendah, akan mengakibatkan rendahnya kualitas dan tingkat produksi tanaman

(Samandi, 2001).

2.2 Budidaya Tanaman Terung

2.3.1 Persemaiaan

Terung dikembangbiakan dengan biji  dengan melakukan persemaian. Biji persemaian

berumur 1,5 bulan atau kira-kira berdaun empat helai. Tiap lubang ditanam satu batang bibit

yang sehat, kuat dan subur tumbuhnya (Sunarjo, 2007).

2.3.2. Pengolahan tanah

Untuk melakukan penaman tanaman terung pengolahan tanah sangat penting, dalam

pengolahan tanah perlu dilakukan yaitu membersihkan lahan, dan menyediakan tanah untuk

tanaman, setelah tanah dikumpulkan lalu dimasukan ke polybag. Jika pH tanah rendah

ditambahkan pupuk dolomit dan tanah dibiarkan selama satu minggu sebelum tanam.

2.3.3. Penanaman

Tanah yang hendak ditanami dibuat menjadi bedengan dengan lebar bedengan antara 120-

140 cm. Panjang disesuaikan dengan kondisi lahan. Sela-sela bedengan diberi parit kecil selebar

20-30 cm dengan jarak tanam 70x80 cm. Saat yang tepat untuk melakukan penanaman terung

ialah awal musim kemarau, sekitar Maret – April atau saat musim hujan di bulan Oktober –

November (Nazarudin, 1994).

2.3.4. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman terung perlu dilakukan secara benar dan terencana karena tanaman

tidak mungkin dibiarkan tumbuh begitu saja. Pemeliharaan tanaman memegang peranan penting

karena menentukan keberhasilan budidaya. Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi pengairan,

penyulaman, pembubunan, penyiangan, pemupukan, serta pemberantasan hama dan penyakit

(Soetasad dan Muryanti, 1999).
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2.3.5. Pemupukan

Pada tanaman terung kultivar lokal pemupukan susulan dilakukan sebanyak  dua kali, yaitu

pada saat tanaman berumur 20, 40 dan 60 HST. Jenis dan dosis pupuk yang digunakan pada

setiap kali pemupukan adalah campuran ZA + TSP + KCl dengan perbandingan 1:2:1, sebanyak

10 gram/ tanaman atau dosis perhektarnya terdiri atas: 1,5 kuintal ZA, 3 kwintal TSP, dan 1,5

kwintal KCl per hektar. Pemberian pupuk tersebut diletakan sejauh 20-25 cm dari batang

tanaman, baik secara larikan maupun ditugal (Rukmana, 1994).

2.3.6. Hama dan Penyakit

Hama yang menyerang tanaman terung ialah kutu daun. Kutu daun tersebut dapat

dikendalikan dengan Curacron 500 EC dan Ambush 2 EC. Penyakit yang berbahaya menyerang

terung umumnya disebabkan oleh cendawan. Cendawan Phomopsis vexans dan Diaporthe

vexans dapat menyebabkan penyakit busuk buah, sedangkan cendawan Vertisilium alboatrum

menyebabkan penyakit gugur daun, pengendalian dengan menyemprotkan fungisida, misalnya

Dithane M-45 dengan konsentrasi 0,2 – 0,3% biasanya dapat menolong jika serangan belum

menghebat (Sunarjo, 2007).

2.3.7. Panen

Umur terung yang dapat dipanen tergantung dari varietas yang ditanam. Secara umum

terung dapat dipanen sekitar 3 bulan sejak semai. Selanjutnya selang seminggu sekali, buah

terung dapat dipanen 6-7 kali. Waktu panen sebaiknya dilakukan saat pagi atau sore hari. Waktu

panen harus dihindari saat terik matahari karena dapat mengganggu tanaman dan membuat kulit

terung menjadi keriput (kering) sehingga menurunkan kualitas (Soetasad dan Muryanti, 1999).

2.3. Pupuk Majemuk

Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk

menggantikan unsur yang telah di absorbsi oleh tanaman. Memupuk berarti menambah unsur

hara ke dalam tanah. Banyak faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pemupukan

untuk pertumbuhan yang sehat dan berproduksi tinggi. Tanaman membutuhkan unsur hara yang

seimbang dan cukup tersedia di dalam tanah. Jika terjadi kekurangan hara maka pertumbuhan

tanaman akan terhambat dan mengalami depresi hara tertentu ( Risza, 1994).
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Pupuk merupakan salah satu sarana produksi penting dalam upaya peningkatan dan

pelestarian produksi pertanian, khususnya tanaman pangan. Disamping itu ketergantungan petani

cukup tinggi pada pupuk, dan pupuk yang umum digunakan adalah pupuk tunggal urea, ZA,

TSP/SP-36 dan KCl. Dengan meningkatnya areal dan intensitas pertanaman serta makin

intensifnya pengelolaan tanaman, maka kebutuhan akan pupuk semakin meningkat pula (Busyra,

2002).

Pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara, misalnya

pupuk NP, NK, PK, NPK atau NPKMg. Disebut pupuk majemuk karena pupuk ini mengandung

unsur hara makro dan mikro dengan kata lain pupuk majemuk lengkap bisa disebut sebagai

pupuk NPK atau Compound Fertilizer. Pupuk majemuk NPK adalah pupuk anorganik atau

pupuk buatan yang dihasilkan dari pabrik-pabrik pembuat pupuk, yang mana pupuk tersebut

mengandung unsur-unsur hara atau zat-zat makanan yang diperlukan tanaman (Sutejo, 2002).

Kandungan unsur hara dalam pupuk majemuk dinyatakan dalam tiga angka yang berturut-turut

menunjukkan kadar N, P2O5 dan K2O (Hardjowigeno, 2003).

Penggunaan pupuk majemuk lebih praktis karena hanya dengan satu kali penebaran dan

beberapa jenis unsur hara dapat diserap oleh tanaman. Penggunaan pupuk majemuk memegang

peranan penting untuk menambah kebutuhan unsur hara tanaman, terutama pada tanah-tanah

miskin hara (Hakim, 2006). Penggunaan pupuk NPK diharapkan dapat memberikan kemudahan

dalam pengaplikasian di lapangan dan dapat meningkatkan kandungan unsur hara yang

dibutuhkan di dalam tanah serta dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman. Hal ini sejalan

dengan pendapat Sutejo (2002) bahwa pemberian pupuk anorganik ke dalam tanah dapat

menambah ketersediaan hara yang cepat bagi tanaman.

Menurut penelitian Putra (2012) perlakuan pemupukan dengan takaran NPK 200 kg/ha-1 +

Urea 50 kg/ha-1 + Pupuk daun 2 kg/ha-1 merupakan takaran yang tepat dan dapat meningkatkan

hasil padi gogo varietas Situ Patenggang hingga 3,4 ton/ha-1 atau meningkat sebanyak 58% bila

dibandingkan dengan perlakuan yang menggunakan pupuk tunggal saja (Urea 200 kg/ha-1 + SP

36 100 kg/ha-1 + KCl 50 kg/ha-1).

Menurut penelitian Sutapradja (2008) pengunaan pupuk tablet dan tepung tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai merah. Pemberian pupuk mutiara

lengkap PML-Agro1 (150 kg/ha)+ PML- Agro 3 (150 kg/ha) baik dalam bentuk tablet maupun

tepung dapat dianjurkan karena lebih efisien penggunaan pupuk PML-Agro 2 (600 kg/ha)
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maupun pupuk tunggal (Urea, ZA, TSP, KCl, dan dolomit, dengan peningkatan hasil masing-

masing kedua pupuk sebesar 16,38 dan 11,41%.

2.4. Pupuk Tunggal

Pupuk tunggal (single fertilizer) adalah pupuk yang hanya mengandung satu macam unsur

hara, misalnya Urea hanya mengandung N, KCl hanya mengandung K dan TSP hanya

mengandung P (Sutedjo, 2008). Unsur lain yang terkandung di dalamnya hanya berperan sebagai

pengikat atau sebagai katalisator. Pupuk tunggal paling dikenal dan paling banyak dipakai karena

harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan pupuk anorganik lain (Redaksi AgroMedia,

2007).

Nitrogen merupakan unsur hara essensial yang sangat penting untuk pertumbuhan

tanaman. Unsur ini berperan menyusun makro protein dan asam nukleik, selain itu juga sebagai

penyusun protoplasma secara keseluruhan. Pada umumnya nitrogen sangat diperlukan untuk

pembentukan atau pertumbuhan vegetatif tanaman seperti, daun, batang, dan akar. Nitrogen

berpengaruh cepat terhadap pertumbuhan tanaman. Bagian vegetatif tanaman akan berwarna

hijau cerah hingga hijau gelap bila kecukupan N. Unsur hara nitrogen berpengaruh paling besar

terhadap tanaman dibandingkan unsur hara lain. Tumbuhan menyerap hara nitrogen secara

normal sebagai nitrat atau ion amonium melalui akar dari tanah (Lutfi, 2007). Menurut Subhan

(1989), nitrogen tidak hanya diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif tetapi diambil oleh

tanaman sampai pertumbuhan generatif.

Menurut Subagio (1970) pupuk urea yaitu pupuk anorganik atau pupuk buatan sebagai

sumber hara nitrogen yang dapat digolongkan berdasarkan jenis dan kandungan hara dalam

bentuk tunggal dan pupuk urea agak masam. Keuntungan dari penggunaan pupuk urea adalah

kadar haranya tinggi (Radjaguguk, 1984 cit. Parto et al., 2012).

Fosfor berperan penting dalam sintesa protein, pembentukkan bunga, buah dan biji serta

mempercepat pemasakan. Kekurangan P dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi

kerdil, anakan sedikit, lambat pemasakan dan produksi tanaman rendah. Kebutuhan tanaman

akan hara P dapat dipenuhi dari berbagai sumber antara lain TSP, SP-36, DAP, P-alam dan NPK

yang pada umumnya diberikan sekaligus pada awal tanam. Agar pupuk yang diberikan efisien,

pupuk P harus diberikan dengan cara, waktu, serta takaran yang tepat jumlah dan jenisnya

(Sutedjo, 2002).
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Efisiensi P merupakan hara yang dapat diserap tanaman. Makin banyak hara P yang dapat

diserap dari pupuk yang diberikan tersebut, maka nilai efisiensi penyerapan P semakin tinggi.

Nilai efisiensi serapan hara secara umum adalah untuk N = 40-60%, P = 15-20% dan K= 40-

60%. Hara yang tidak dapat diserap oleh tanaman dapat disebabkan hilang karena menguap,

terbawa air limpasan, erosi, diambil oleh mikrobia dan mengendap di dalam tanah. Pupuk P

mempunyai sifat yang spesifik yaitu tidak mudah hilang tercuci seperti pupuk N sehingga

dimungkinkan adanya residu yang cukup banyak (Yuwono, 2004).

Pupuk superfosfat bereaksi sangat masam dan umumnya dianggap akan meningkatkan

kemasaman tanah bila diberikan pada tanah. Nyatanya, pupuk P tidak memberikan efek

kemasaman tanah. Akan tetapi bila superposfat diberikan pada tanah ber-pH rendah maka pupuk

ini bertendensi menaikkan kemasaman tanah, sedangkan pada tanah ber-pH antara 7,5 dan 8,5

memberikan efek yang berlainan. Efektivitas pupuk fosfat yang diberikan ke dalam tanah

dipengaruhi oleh dua faktor yakni ukuran butiran pupuk dan cara pemberian pupuk. Makin halus

ukuran butiran, efektivitasnya makin tinggi, artinya pupuk yang diberikan akan cepat larut dan

membentuk H2PO4 di dalam larutan tanah sehingga dapat mempercepat tanaman menyerap unsur

tersebut. Cara pemberian yang tepat juga akan meningkatkan efektifitas pupuk seperti pemberian

pupuk P cara lubang dan jalur merupakan cara terbaik (Hanum, 2008).

Pupuk kalium dibuat dari deposit garam kalium, dan pada umumnya berasosiasi dengan

magnesium, sulfat, dan klor. Kalium merupakan hara utama ketiga setelah N dan P. Kalium

diserap dalam bentuk ion K+ (Rosmarkam dan Yuwono, 2002). Fungsi K adalah pembentukan

pati, pengaktifkan enzim, pembukaan stomata, proses fisiologis dalam tanaman, proses

metabolik dalam sel, mempengaruhi penyerapan unsur-unsur lain, mempertinggi ketahahan

terhadap  penyakit dan perkembangan akar (Mustafa, 2012). Jika tanaman kekurangan unsur

kalium daun mengkerut atau keriting dan timbul bercak-bercak merah kecoklatan lalu kering dan

mati, buah tumbuh tidak sempurna, kecil, mutu dan hasil tidak bagus dan tidak tahan simpan

(Siahaan, 2011). Unsur K dijumpai pada pupuk tunggal Kalium Chlorida (KCl), dengan rumus

kimia K2O, kadar K yang terkandung pada pupuk tunggal KCl 52-55%, reaksi fisiologi masam

lemah dan agak higroskopis (Hardjowigeno, 1995).

2.5. Tanah Gambut
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Gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dicirikan oleh adanya akumulasi

bahan organik yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini terjadi karena

lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik yang terdapat

di lantai hutan lahan basah. Proses pembentukan gambut hampir selalu terjadi pada hutan dalam

kondisi tergenang dengan produksi bahan organik dalam jumlah yang banyak (Najiati et al.,

2005).

Luas lahan gambut di dunia diperkirakan sekitar 400 juta ha. Indonesia merupakan negara

ke empat dengan lahan rawa gambut terluas di dunia, yaitu sekitar 17,2 juta ha setelah Kanada

seluas 170 juta ha, Uni Soviet seluas 150 juta ha, dan Amerika Serikat seluas 40 juta ha.

Indonesia sesungguhnya merupakan negara dengan kawasan gambut tropika terluas di dunia,

yaitu antara 13,5 – 26,5 juta ha (rata-rata 20 juta ha). Jika luas gambut Indonesia adalah 20 juta

ha, maka sekitar 50% gambut tropika dunia yang luasnya sekitar 40 juta ha berada di Indonesia

(Najiyati, 2005).

2.5.1 Sifat Fisik Tanah Gambut

Sifat tanah gambut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sifat fisik dan kimia. Sifat-sifat

fisik dan kimia gambut, tidak saja ditentukan oleh tingkat dekomposisi bahan organik tetapi juga

oleh tipe vegetasi asal bahan organik (Najiati 2005). Sifat fisik gambut yang penting untuk

diketahui antara lain tingkat kematangan, berat jenis, kapasitas menahan air, daya dukung

(bearing capacity), penurunan tanah, daya hantar hidrolik, dan warna. Menurut Najiati et al.

(2005) sifat kematangan tanah gambut karena dibentuk dari bahan, kondisi lingkungan, dan

waktu yang berbeda, tingkat kematangan gambut bervariasi. Gambut yang telah matang akan

cenderung lebih halus dan lebih subur. Sebaliknya yang belum matang, banyak mengandung

serat kasar dan kurang subur. Serat kasar merupakan bagian gambut yang tidak lolos saringan

100 mesh (100 lubang/inci persegi). Berdasarkan tingkat kematangan/dekomposis bahan

organik, gambut dibedakan menjadi tiga yakni:

1. Fibrik (baru mulai mengalami dekomposisi)

Menurut Utami et al. (2009) tanah gambut fibrik adalah tanah gambut mentah dengan ciri

tinggginya dengan kandungan kadar serat 2/3 sebelum diremas atau ¾ setelah diremas,

kerapatan lindak (berat volume) rendah (0,06-0,15 ton m-3), kadar air (850 – 3000%).

Berdasarkan berat kering gambut, dan warna gambut coklat kekuningan-coklat kemerahan
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(Suyanto, 1996). Oleh karna itu, gambut Fibrik merupakan jenis gambut yang mengalami

subsiden terbesar.

1. Hemik (tingkat dekomposisinya sedang)

Gambut yang mempunyai tingkat pelapukan sedang (setengah matang), sebagian bahan telah

mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupa serat. Bila diperas dengan telapak tangan

dalam keadaan basah, gambut sedikit mudah melewati sela jari-jari tangan dan kandungan

serat yang tertinggal di dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah antara kurang dari tiga

perempat sampai seperempat bagian atau lebih (¼ dan <¾) (Najiati, 2005).

3.  Saprik (tingkat dekomposisinya telah lanjut)

Bahan tanah gambut yang sudah mengalami perombakan lanjut dan bersifat matang hingga

sangat matang dan volume seratnya kurang dari 1/3 volume. Pada gambut saprik kapasitas

meningkat air berkisaran <450% dari berat keringnya (Utami et al., 2009).

2.5.2. Sifat Kimia Tanah Gambut

Karakteristik kimia lahan gambut sangat ditentukan oleh kandungan, ketebalan dan jenis

mineral pada substratum (di dasar gambut), serta tingkat dekomposisi gambut. Kandungan

mineral gambut di Indonesia umumnya kurang dari 5% dan sisanya adalah bahan organik. Fraksi

organik terdiri dari senyawa-senyawa humat sekitar 10 hingga 20% dan sebagian besar lainnya

adalah senyawa lignin, selulosa, hemiselulosa, lilin, tannin, resin, suberin, protein, dan senyawa

lainnya. Komposisi kimia gambut sangat dipengaruhi oleh bahan induk tanamannya, tingkat

dekomposisi dan sifat kimia lingkungan aslinya (Ratmini, 2012).

Menurut penelitian Nasrul (2010), penyebaran lahan gambut yang dapat digunakan untuk

pengembangan tanaman pertanian di Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 82.129,73 ha. Potensi

lahan gambut pada berbagai ketebalan dengan tingkat pengelolaan rendah sampai sedang adalah

padi sawah pada tanah gambut dangkal (50-100 cm), kelompok palawija (padi gogo, jagung,

kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan talas) dan hortikultura sayur-sayuran (cabe, tomat

sayur, terung, mentimun, kacang panjang, kacang tolo, kacang merah, bayam, kangkung darat,

pare, sawi, kecipir, dan labu siam) pada gambut dangkal sampai sedang (50-200 cm), dan

kelompok hortikultura buah-buahan (mangga, durian, rambutan, sirsak, avokad, duku, manggis,

jeruk, nangka, semangka, pisang, belimbing, pepaya, nenas) pada gambut dalam (200- 300 cm).

Tanaman yang sesuai pada suatu tipe gambut, biasanya juga sesuai pada gambut yang lebih

dangkal dari tipe gambut tersebut.
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2.6. Tanah Mineral

Semakin berkurangnya tanah subur untuk lahan pertanian, menyebabkan kita memilih

alternatif pemanfaatan tanah kurang subur sebagai pengantinya. Dari total luas indonesia, 192

juta ha, jenis tanah yang menutupi daratan terdiri dari Inceptisols 42% (81 juta ha), Ultisol 21%

(40 juta ha), Entisol 23% (26 juta ha), Histosol 8% (16 juta ha), Oxsisol 4% (8juta ha), dan

campuran 14% (karama dkk. 1998). Nampak bahwa Ultisol dan Oxsisols sudah menduduki 25%

atau seluas 56 juta ha. Di indonesia, podsolik merah kuning merupakan salah satu tanah masam

yang banyak dijumpai khususnya di Sumatera dan Kalimantan yang meliputi 29% dari total

luasan daratan Indonesia atau sekitar 57,4 juta ha. Di Sumatera tanah ini dijumpai seluas 20.6

juta Ha (Sudjadi, 1984). Meskipun cukup luas Ultisol mempunyai beberapa masalah diantaranya

tinggkat kemasaman yang tinggi dan tingkat unsur hara yang renda dan pH yang rendah.

Proses pembentukan tanah mineral masam menurut Notohadiprawiro (1986) berasal dari

proses pelapukan yang sangat intensif karena berlangsung pada daerah tropika yang bersuhu

panas dan bercurah hujan tinggi. Kendala sifat dari tanah mineral masam untuk pengembangan

agroekosistem meliputi  kimia dan fisik. Sifat Kimia yang utama pada tanah mineral masam,

yaitu pH tanah yan rendah, dan berimplikasi terhadap karekteristik kimia tanah yang lain

kelarutan Al, Fe, dan Mn yang tinggi, ketersediaan P, Mo yang rendah (Barchia, 2009).

2.6.1 Sifat Fisik Tanah Mineral

Sifat fisika tanah merupakan unsur lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap

tersedianya air, udara tanah dan secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan unsur hara

tanaman. Sifat ini juga akan mempengaruhi potensi tanah untuk berproduksi secara maksimal.

Diantara sifat fisika tanah yang penting dan berpengaruh dalam usaha pertanian adalah tekstur,

struktur, kelembaban tanah, berat volume tanah (BV), total ruang pori (TRP), kematangan tanah,

tingkat dekomposisi bahan organik dan permeabilitas tanah (Haridjaja, 1980).

Upaya pengelolahan tanah untuk meningkatkan produktivitas pada tanah mineral masam

pada lahan kering perlu dilakukan dengan memperhatikan beberapa ciri sepesifik dari tanah

tersebut. Upaya pengelolaan yang tepat, terpadu dan berkesinambungan merupakan upaya yang

mutlak dilakukan. Permasalahan utama pada tanah mineral masam adalah rendahnya kesuburan

tanah, maka upaya pengelolahan yang dilakukan harus bertujuan untuk meningkatkan kesuburan

tanah ini (Barchia, 2009).

Tanah Ultisol sering kali hanya ditentukan oleh kandungan bahan organik pada lapisan

atas. Bila lapisan ini tererosi maka tanah menjadi miskin bahan organik dan hara. Tanah Ultisol

mempunyai tingkat perkembangan yang cukup lanjut, dicirikan oleh penampang tanah yang
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dalam, kenaikan fraksi liat seiring dengan kedalaman tanah, reaksi tanah masam, dan kejenuhan

basa rendah. Pada umumnya tanah ini mempunyai potensi keracunan Al dan miskin kandungan

bahan organik. Tanah ini juga miskin kandungan hara terutama P dan kation-kation dapat ditukar

seperti Ca, Mg, Na, dan K, kadar Al tinggi, kapasitas tukar kation rendah, dan peka terhadap

erosi (Adiningsih dan Mulyadi, 1993 cit., Prasetyo, 2006).

Kondisi tanah Ultisol dapat diperbaiki dengan memberikan bahan anorganik. Tanah

tersebut dapat dimanfaatkan untuk proses budidaya tanaman. Bahan anorganik yang diberikan

dapat berupa pemupukan yang berimbang, namun tujuan utama penambahan bahan anorganik ke

tanah Ultisol adalah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah tersebut. Untuk

mengatasi kendala-kendala tersebut di atas perlu usaha perbaikan kesuburan tanah dan

melakukan pengendalian hama dan penyakit. Usaha untuk memperbaiki kesubuan tanah dapat

dilakukan dengan cara meningkatkan cadangan dan ketersediaan unsur hara, melalui tindakan

pemupukan baik pupuk organik maupun pupuk anorganik (Aberar, 2011).

Menurut penelitian Prasetyo (2006) kendala pemanfaatan tanah Ultisol untuk

pengembangan pertanian adalah kemasaman dan kejenuhan Al yang tinggi, kandungan hara dan

bahan organik rendah, dan tanah peka terhadap erosi. Berbagai kendala tersebut dapat diatasi

dengan penerapan teknologi seperti pengapuran, pemupukan, dan pengelolaan bahan organik.
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