
1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah merupakan tempat tumbuh dan penyedia unsur hara pada tanaman.

Tanah mampu menyediakan air dan berbagai unsur hara baik makro maupun

mikro. Kemampuan tanah menyediakan unsur hara, ditentukan oleh kandungan

bahan organik tanah (BOT) dan kelengasan tanah. Atas dasar kandungan bahan

organik, biasanya dikenal dua kelompok tanah yaitu tanah mineral dan tanah

organik/gambut (Mustafa, 2012).

Dari kedua jenis tanah tersebut memiliki karakteristik kimia tanah yang

berbeda. Karakteriktik tanah gambut sangat ditentukan oleh kandungan, ketebalan

dan jenis mineral pada dasar gambut, serta tingkat dekomposisi gambut.

Komposisi kimia gambut sangat dipengaruhi oleh tingkat dekomposisi dan sifat

kimia lingkungan aslinya. Ketersediaan unsur-unsur makro, N,P,K serta sejumlah

unsur mikro pada umumnya rendah (Handayani, 2003).

Pada tanah mineral juga memiliki karakteristik kandungan bahan organik

yang rendah dan kelarutan Al yang tinggi yang berpotensi meracuni tanaman.

Tanah mineral memiliki kandungan unsur hara seperti N dan P dan kation-kation

basa seperti Ca, Mg, Na dan K yang rendah (Prasetyo dan Suriadikarta, 2006).

Di daerah-daerah dengan lahan gambut yang luas, tanah gambut

berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai media semai alternatif yang cukup baik.

Melalui pencampuran tanah gambut dengan tanah mineral dalam imbangan yang

sesuai, tidak hanya sifat fisika tanah saja yang menjadi lebih baik tetapi juga

kemampuan media dalam menahan air pun meningkat (Hanibal, 2007).
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Bahan organik di dalam tanah sangat berperan dalam proses kimia, fisika,

dan biologi tanah. Bahan organik tanah yang dimanfaatkan yaitu  pupuk kandang

dan kompos yang berasal dari kotoran hewan dan sisa-sisa tanaman. Pemanfaatan

pupuk organik ini sangat diperlukan untuk perbaikan produktivitas, mencegah

erosi, menurunkan stress lingkungan pada tanah gambut dan tanah mineral agar

menyediakan lingkungan media tumbuh yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman

(Mahbub, 2011).

Menurut Santosa (2006) dalam penelitiannya semakin lama waktu aplikasi

pendiaman/inkubasi pupuk kandang kurva (pF) bergeser ke kanan karena

peningkatan kadar lengas, hal ini berarti terjadi peningkatan kadar bahan organik

dan terjadi peningkatan P-tersedia dalam larutan tanah. Hasil penelitian Malyana

(2010) menunjukkan pemberian jerami cacah dan pupuk kandang mampu

meningkatkan P-tersedia tanah pada 4 minggu inkubasi. Begitu juga dengan hasil

penelitian Suwastika dan Sutari (2009) bahwa kompos yang dihasilkan pada masa

inkubasi 4 minggu dapat dikategorikan mempunyai N-total yang sangat tinggi.

Penggunaan kedua pupuk ini belum diketahui mana yang lebih optimal

dalam perubahan sifat kimianya dari beberapa media tanah dan dalam

kemampuan meningkatkan kesuburan tanah serta ketersediaan unsur hara. Dari

permasalahan tersebut maka perlu dilakukan kajian tentang perbaikan sifat kimia

tanah yang akan diinkubasi pupuk kandang dan kompos serta dianalisis kondisi

sifat kimia media tanah sebelum dan sesudah diberi pupuk organik. Masalah-

masalah inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul

“Perubahan Beberapa Sifat Kimia dari Jenis Media Tanah yang Berbeda

Pasca Inkubasi dengan Pupuk Kandang dan Kompos”.
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1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa sifat kimia dari

jenis media tanah yang berbeda sebelum dan sesudah diinkubasi dengan pupuk

kandang dan kompos.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Dapat mengetahui beberapa sifat kimia dari jenis media tanah gambut,

mineral, gambut+ mineral

2. Dapat mengetahui beberapa sifat kimia dari jenis media tanah yang berbeda

sesudah diinkubasi pupuk kandang dan kompos

3. Dapat mengetahui perbandingan perubahan beberapa sifat kimia tanah

gambut dan mineral pasca inkubasi pupuk kandang dan kompos


