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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kerusakan tanah pertanian perlu dicegah untuk mempertahankan kesuburan 

tanah. Kesuburan tanah adalah kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara 

dalam jumlah yang cukup dan berimbang tanpa efek racun bagi pertumbuhan 

tanaman (Foth dan Ellis, 1997; SSSA, 1997). Kemampuan tanah tersebut 

ditentukan oleh sifat kimia, biologi dan fisika tanah sehingga sifat-sifat tanah 

tersebut  merupakan indikator dalam menentukan tingkat kerusakan tanah.   

2.1   Indeks Kerusakan Tanah 

Perubahan negatif sifat-sifat tanah menyebabkan terjadinya kerusakan tanah 

yang dinyatakan dalam indeks kerusakan tanah (soil deterioration index). Evaluasi 

indeks kerusakan tanah (IKT) pertanian pada lahan deforestasi diperlukan sebagai 

deteksi awal perubahan kualitas tanah untuk mencegah terjadinya degradasi lahan. 

Degradasi lahan permanen diketahui dapat menurunkan produktivitas lahan (Islam 

et al., 1999).  

Nilai IKT dihitung menggunakan peubah sifat fisika, kimia, dan biologi tanah 

dengan tanah dari lahan yang tidak terganggu sebagai baseline (Islam dan Weil, 

2000). Asumsi yang digunakan adalah lahan terganggu pernah berada dalam 

kondisi yang sama dengan lahan acuan didekatnya (Adejuwon dan Ekanade, 

1988). Persentase selisih masing-masing sifat tanah terganggu dengan tanah tidak 

terganggu kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai IKT (Islam dan Weil, 

2000). Nilai pH, C/N rasio, respirasi basal, kadar fraksi debu dan lempung tidak 

disertakan dalam perhitungan karena kriteria “nilai yang lebih tinggi akan lebih 
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baik” tidak selalu benar atau tidak pasti untuk sifat-sifat tanah tersebut (Adejuwon 

dan Ekanade, 1998). Beberapa hasil penelitian menghasilkan nilai IKT negatif 

atau positif (Wang et al., 2001; Lemenih, 2004; Primadani, 2008). Nilai IKT 

positif menunjukkan terjadinya perbaikan sifat-sifat tanah, sebaliknya nilai IKT 

negatif menunjukkan terjadinya kerusakan tanah. 

Nilai IKT sangat beragam pada penggunaan lahan dan pola tanam yang 

berbeda. Wang et al. (2001) menemukan terjadinya kerusakan tanah pada lahan 

konversi hutan kayu menjadi tanah pertanian, lahan padang rumput dan 

tumpangsari tanaman semak dengan kacang liar dan apel dengan orchard. Nilai 

IKT ketiga jenis penggunaan lahan tersebut berkisar antara -29,91% dan -20,32% 

pada 8-9 tahun setelah konversi lahan. Tanaman utama pada lahan tersebut adalah 

kentang, kedelai, jagung dan millet yang dipupuk dengan 50 kg ha
-1

 NH3,  20 ton 

ha
-1

 P, dan 2,225 ton ha
-1

 pupuk organik per tahun.  

Islam dan Weil (2000) mempublikasikan terjadinya kerusakan tanah dengan 

nilai IKT sebesar -44% pada lahan yang selama 12 tahun ditanami padi, mustard, 

kapas, tebu dan lain-lain di Bangladesh. Lemenih (2004) menyatakan bahwa tanah 

Andisol pada lahan deforestasi di daerah Afromontane, Ethiopia yang ditanami 

sorghum, jagung, gandum dan barley secara subsisten (1 kali tanam per tahun) 

baru mengalami kerusakan setelah 34 tahun dibudidayakan. Handayani (2004) 

menemukan, tanah pertanian tanpa pemupukan dan tindakan konservasi pada 

lahan deforestasi di hutan Rajo Lelo, Bengkulu memiliki nilai IKT sebesar -33%. 

Primadani (2008) mempublikasikan IKT sawah dan tegalan di Kecamatan 

Jatipuro Kabupaten Karanganyar berturut-turut sebesar 0,44% dan -0,1%. 
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2.2.   Perbedaan Sifat-Sifat Tanah dan Sumber Unsur Hara antara Tanah 

Hutan Alam dan Tanah Budidaya Sayuran 

Tanaman sayuran adalah komoditas penting yang lebih sesuai dibudidayakan 

di daerah bersuhu rendah atau sejuk (Johnson et al., 2008) sehingga banyak 

ditanam di dataran tinggi. Sebagian lahan di daerah dataran tinggi umumnya 

digunakan sebagai hutan alam dan pertanian hortikultura terutama sayuran. Kedua 

jenis penggunaan lahan tersebut memiliki sifat-sifat tanah yang berbeda. Beberapa 

hasil penelitian menunjukkan, bahwa tanah hutan tropis memiliki sifat-sifat yang 

beragam. Tanah hutan memiliki kisaran nilai pH yang lebar dari sangat masam 

(4,3) sampai agak masam (6,28), kadar bahan organik dan berat volume yang 

bervariasi yaitu berturut-turut dari 1,2 sampai 23,8% dan 0,54 sampai 1,35 g cm
-3

, 

dan kadar unsur hara makro N dan P yang rendah (Vagen et al., 2006; Tilahun, 

2007; Griffits et al., 2009; Ramirez et al., 2012).  Kadar N dan P yang rendah 

tersebut mengindikasikan tanah hutan tropis umumnya tergolong kurang subur 

sesuai dengan pendapat Wiharto (2003).  

Beberapa sifat tanah hutan bervariasi antar bentang alam. Silver et al. (1994) 

menyatakan, bahwa nilai pH tanah dan kadar basa yang dapat tukar lebih tinggi di 

lereng lembah daripada puncak lereng, sebaliknya kadar bahan organik dan Fe-dd 

lebih rendah di lereng lembah. Kadar N, P dan K di punggung lembah berkorelasi 

positif dengan kadar bahan organik tanah. Kadar N dan P di lereng tengah 

berkorelasi positif dengan bahan organik, sedangkan kadar Ca, K dan nilai pH 

berkorelasi negatif dengan Fe-dd. Hasil penelitian tersebut bermakna erosi di 

puncak lereng menghanyutkan basa-basa (Ca dan K), N, P serta bahan organik ke 
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arah punggung dan lereng lembah. Peningkatan kadar basa-basa dan pH pada 

lereng tengah menyebabkan turunnya jumlah unsur mikro Fe-dd. 

Tanah hutan alam dan tanah pertanian berbeda dalam aspek input bahan 

organik dan unsur hara. Bahan organik di lantai hutan berasal dari serasah 

tanaman hutan yang didominasi oleh lignin. Dibandingkan dengan tanah hutan, 

input lignin dari residu tanaman pada tanah budidaya umumnya rendah (Thomsen 

et al., 2008) dan proses dekomposisi lignin lebih cepat pada tanah pertanian 

karena penggunaan pupuk N (Hofmann et al., 2009). Dekomposisi bahan organik 

tersebut melepaskan unsur hara yang dapat digunakan oleh tanaman dan mikroba.  

Selulosa dari serasah tanaman adalah sumber utama C-organik pada tanah 

pertanian. Kadar selulosa sangat berbeda antar jenis tanaman. Misalnya, kadar 

selulosa dan hemiselulosa dalam biomassa tanaman jagung, kedelai, padi dan 

gandum berturut-turut adalah  63%, 72%, 60% dan 56% (Thomsen et al., 2008). 

Biomassa tanaman juga mengandung unsur-unsur hara yang berasal dari tanah. 

Dalam sistem pertanian intensif, unsur-unsur hara tersebut digantikan oleh pupuk.  

Unsur hara pada tanah hutan berasal dari pelapukan mineral, dekomposisi 

bahan organik dan fiksasi N2 atmosfer. Proporsi bahan organik dan N yang 

tersimpan di dalam tanaman hutan dataran tinggi berturut-turut adalah < 45% dan 

7%, sementara N2 yang ditambat dari atmosfer antara 5% dan 32%. Sebagian N2 

yang ditambat hilang melalui drainase yaitu menurut Cole dan Rapp (1980) 

berjumlah  ½ dari jumlah N yang ditambat dari atmosfer (2,5% sampai 16%). 

Selain itu, mineralisasi unsur hara N, P, K, dan Mg berlangsung cepat pada tanah 

hutan primer (Owosu-Sekyere et al., 2006). Keragaman dekomposer yang lebih 
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tinggi serta kadar unsur hara tersedia yang lebih rendah pada tanah hutan primer 

merangsang dekomposer untuk lebih aktif dalam memineralisasi bahan organik.   

Sumber unsur hara pada tanah pertanian adalah fraksi mineral dan organik 

tanah, pupuk, penambatan N2 dari udara dan deposisi N dari atmosfer. Pada sistem 

pertanian yang intensif, penggunaan pupuk merupakan sumber utama unsur hara 

di dalam tanah. Pemupukan diperlukan karena tanaman budidaya umumnya 

menyerap dan membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan tanaman hutan alam.  

2.3  Perubahan Sifat - Sifat Tanah karena Deforestasi Lahan Hutan Alam 

menjadi Lahan Pertanian 

 

Deforestasi adalah perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian atau 

peruntukan lainnya (Johnson dan Chenje, 2008). Deforestasi menyebabkan 

perubahan drastis ekosistem tanah dan proses yang terjadi di dalamnya (Chen et 

al., 2000). Perubahan ekosistem tanah dapat diprediksi berdasarkan perubahan 

sifat-sifat tanah yang relevan. Sifat kimia dan biologi tanah sering digunakan 

sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh perubahan jenis penggunaan lahan 

terhadap kualitas tanah (Alvarez dan Alvarez, 2000). 

Perubahan jenis penggunaan lahan dapat mengubah sifat-sifat tanah. 

Deforestasi lahan hutan alam menjadi lahan perkebunan mempengaruhi kadar 

bahan organik tanah (Smith et al., 2002) serta meningkatkan bulk density dan 

kerentanan tanah terhadap erosi (Lal, 2003). Hartemink (2010) menambahkan, 

perubahan nyata kadar bahan organik tanah dan bulk density terjadi dalam waktu 

singkat (1 sampai 5 tahun) setelah deforestasi lahan hutan alam menjadi lahan 
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budidaya, sedangkan perubahan nyata karena intensifikasi pertanian terjadi dalam 

waktu 10 sampai 80 tahun. Selain itu, Bahrami et al. (2010) mempublikasikan, 

bahwa kadar N total dan C-organik tanah hutan alam lebih tinggi dibandingkan 

tanah perkebunan teh disekitarnya. Dinyatakan juga, bahwa penurunan kadar C-

organik, pH,  KTK, daya hantar listrik, dan total porositas di bagian lapisan olah 

tanah terjadi pada tanah perkebunan teh tersebut setelah dibudidayakan 10 sampai 

40 tahun.  

Aktivitas pertanian yang mempengaruhi sifat-sifat tanah antara lain adalah 

pengolahan tanah, pemupukan, dan penggunaan pestisida. Pengolahan tanah 

menghancurkan struktur tanah dan mempercepat proses dekomposisi bahan 

organik tanah (Khormali et al., 2009).  Dekomposisi unsur hara N, P, K dan S 

yang terimobilisasi di dalam bahan organik mempengaruhi kadar tersedia unsur-

unsur hara tersebut (Feichtinger et al., 2004). Oleh karena itu, bahan organik 

penting bagi kesuburan tanah.  

Bahan organik tanah sangat peka terhadap perubahan sistem budidaya 

pertanian (Ashagrie et al., 2005).  Penebangan hutan dan pengolahan tanah pada 

areal berbukit menurunkan 50% kadar bahan organik tanah setelah 30 tahun 

dibudidayakan dan 71,50% setelah 40 tahun pengolahan tanah (Ayoubi et al., 

2011). Mostafa-Emadi et al. (2008) melaporkan kadar bahan organik tanah 

pertanian pada lahan deforestasi hutan alam menurun sebesar 49% pada tahun ke-

18 setelah deforestasi. Penurunan sebesar 50 sampai 80% kadar total C dan N-

total tanah terjadi pada tanah pertanian di Ethiopia yang dibudidayakan selama 20 

sampai 50 tahun (Lemenih et al., 2005a, b; Solomon et al., 2007). Nyberg et al. 
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(2012) menyatakan terjadinya penurunan ± 60%  kadar C dan N tanah 40 tahun 

setelah deforestasi hutan alam menjadi lahan pertanian di Kenya Barat. Kizilkaya 

dan Dengiz (2010) melaporkan, bahwa tanah Inceptisol dan Entisol pada lahan 

deforestasi yang dibudidayakan mengalami penurunan kadar bahan organik 

sebesar 55 sampai 57%; peningkatan pH tanah; penurunan aktivitas ß-glukosidase 

sebesar 12 kali; serta peningkatan aktivitas urease, aril sulfatase, dan aktivitas 

alkalin fosfatase. Kadar N-total dan C-organik tanah Andisol hutan alam di 

Andean Amazon berkurang berturut-turut sebesar 16% dan 25% setelah 

dikonversi menjadi padang rumput (Mainville et al., 2006). Pengaruh penurunan 

kadar bahan organik terhadap kesuburan tanah lebih besar pada tanah vulkanik 

karena peran sentral bahan organik terhadap pertukaran kation yang terjerap pada 

tanah tersebut (Shoji et al., 1993). Davidson et al. (1999) menemukan penurunan 

77% kapasitas tukar kation efektif  tanah Andisol Ekuador Amazon disebabkan 

oleh kehilangan 25% bahan organik.   

2.4  Hubungan Pertanian Intensif dengan Kesuburan dan Komunitas 

Mikroba Tanah 

 

Intensifikasi pertanian secara teknis bermakna peningkatan jumlah produksi 

pertanian per satuan jumlah saprodi yang digunakan (FAO, 2004). Saprodi yang 

digunakan tersebut antara lain adalah air irigasi, pupuk dan pestisida (DoE, 2004). 

Pertanian intensif dicirikan oleh budidaya tanaman dengan potensi hasil yang 

tinggi, penggunaan bahan agrokimia dengan dosis tinggi, serta air irigasi. 
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2.4.1 Pertanian intensif dan kesuburan tanah 

 

Sainju et al. (2008) menyatakan, bahwa perbaikan sistem budidaya dapat 

meningkatkan kesuburan tanah. Penambahan pupuk dan bahan organik adalah 

sebagian dari sistem budidaya yang dapat meningkatkan kadar unsur hara dan 

bahan organik tanah. Perbaikan kesuburan tanah juga dapat melalui penggunaan 

varietas tanaman dengan produksi yang tinggi, pemupukan berimbang, 

pembenaman residu tanaman, pengolahan tanah minimal, dan intensitas 

penanaman yang tinggi (Matson et al., 1997) serta sistem pertanian organik.  

 Penerapan sistem pertanian organik dilakukan untuk mengantisipasi 

penurunan kualitas tanah. Sudhakaran et al. (2013) melaporkan kadar total unsur 

hara (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu); kadar C-organik, N-NH4, N-NO3, P-tersedia, ion 

SO4
-2

 dan Na terlarut; aktivitas β-glucosidase dan respirasi tanah; serta populasi 

bakteri, jamur, Azotobacter, Rhizobium, dan bakteri pelarut fosfat pada lahan 

pertanian organik lebih tinggi dibandingkan pertanian konvensional. Kremer dan 

Hezel (2012) menemukan bahwa sistem budidaya tanaman sayuran secara organik 

pada punggung bukit yang tererosi dengan jenis tanah Typic Argiudolls 

meningkatkan aktivitas enzim dehidrogenase (60%) dan glukosaminase (73%) 

yang berkorelasi nyata positif dengan kadar C-organik tanah.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Zhang et al. (2013) menemukan, tanah 

Inceptisol di China yang ditanami sayuran secara intensif selama 25 tahun 

memiliki kadar C-organik, total N, total P, P-tersedia, dan daya hantar listrik yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pertanian tradisional. Pertanian intensif 
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selama 29 tahun di China Barat meningkatkan 41% kadar C-organik tanah karena 

meningkatnya jumlah residu bahan organik di dalam tanah (Liao et al., 2015).  

Liu et al. (2006) menyatakan bahwa simpanan C tanah sangat dipengaruhi 

oleh sistem budidaya pertanian, misalnya cadangan C-organik tanah ditingkatkan 

secara efisien melalui peningkatan jumlah residu jerami yang dikembalikan ke 

dalam tanah yang disertai dengan penurunan jumlah pupuk N yang digunakan.  

Pendapat ini mendukung temuan Post dan Kwon (1999) yaitu cadangan C-organik 

tanah menurun karena pengaruh budidaya dapat dikembalikan dengan 

peningkatan dalam jumlah besar dan relatif cepat C-organik tanah. Cadangan C-

organik tanah pertanian dapat ditingkatkan dengan sistem pengelolaan tanah yang 

relevan (misalnya irigasi dan penambahan bahan organik dalam bentuk jerami 

atau kotoran ternak) secara terpisah atau terintegrasi dengan penggunaan pupuk 

kimia dan rotasi tanaman (Dawson et al., 2008; Sainju et al., 2008).  

2.4.2  Pertanian intensif dan komunitas mikroba tanah 

Intensifikasi menyebabkan peranan organisme fungsional secara progresif 

digantikan oleh input kimia dan mekanis (Beare et al., 1997). Penggunaan bahan 

agrokimia dapat meningkatkan produksi pertanian tetapi berpeluang berdampak 

negatif terhadap ekosistem termasuk mikroba tanah. Aktivitas pertanian intensif 

yang mempengaruhi mikroba tanah adalah pengolahan tanah, pemupukan, 

penggunaan pestisida dan rotasi tanaman. Aktivitas tersebut dapat menurunkan 

keragaman bakteri (Widmer et al., 2006) dan secara selektif menstimulasi 

populasi dan aktivitas mikroba tertentu.   



16 

 

2.4.2.1   Pengaruh pupuk kimia  

Pupuk kimia seperti N, P dan K meningkatkan produksi tanaman tetapi dapat 

mempengaruhi komunitas mikroba. Penggunaan pupuk N dengan dosis 200 kg N 

ha
-1 

tahun
-1 

menurunkan biomassa dan keragaman fungsional mikroba tanah (He et 

al., 2013). Sebaliknya, penggunaan pupuk P dan K meningkatkan biomassa dan 

aktivitas mikroba (Benizri dan Amiaud, 2005; Gu et al., 2009) serta populasi 

bakteri yang memanfaatkan P dan K dari pupuk.  

Publikasi mengenai pengaruh negatif langsung pupuk kimia terhadap sifat 

biologi tanah sangat terbatas (Bünemann et al., 2006). Penggunaan pupuk kimia 

tunggal diduga menurunkan kadar bahan organik tanah (Flieβbach et al., 2007). 

Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan pada tanah subur dapat menurunkan 

keragaman komunitas mikroba (Zong-pei et al., 2007).  

Penggunaan pupuk N dapat menurunkan pH tanah (Rasmussen dan Rohde, 

1989), menekan aktivitas biologi (Wardle, 1992) serta populasi bakteri dan jamur. 

Barabasz et al. (2002) mempublikasikan, penggunaan pupuk N dan P  dalam dosis 

tinggi selama 20 tahun menyebabkan akumulasi nitrosamin karsinogenik dan 

menurunnya populasi Arthrobacter dan Streptomyces sebesar 50% serta punahnya 

Azotobacter dan Rhizobium. Penurunan biomassa mikroba oleh pupuk N dalam 

dosis tinggi mungkin disebabkan oleh efek racun karena peningkatan drastis pH 

tanah dari proses hidrolisis pupuk (Zhang et al., 2008) dan akumulasi 

nitroasamina karsinogenik (Barabaz et al., 2002). Akan tetapi, pupuk N kimia 

meningkatkan populasi dan biomassa kelompok bakteri nitrifikasi dan 

denitrifikasi seperti Eubacterium, Pseudomonas, Bacillus dan jamur Aspergillus, 
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Fusarium, Penicillium dan Verticillium (Řezáčová et al., 2007) serta menstimulasi 

dekomposisi bahan organik sehingga menurunkan kadar bahan organik tanah 

(Green et al., 1995).  

2.4.2.2  Pengaruh pestisida kimia  

Pestisida adalah bahan yang diformulasikan untuk mengendalikan atau 

membunuh hama, gulma, dan pathogen tanaman (Kazemi et al., 2012). Pestisida 

dapat membunuh mikroba karena mempengaruhi proses respirasi, fotosinthesis, 

dan reaksi biosintesis seperti pertumbuhan dan pembelahan sel (De Lorenzo et al., 

2001). Ketepatan sasaran pestisida yang digunakan <0,1 % (Pimentel dan Levitan, 

1986) dan pengaruhnya beragam terhadap mikroba. Beberapa jenis pestisida 

diketahui merangsang pertumbuhan mikroba tertentu, tetapi jenis pestisida lainnya 

menekan pertumbuhan mikroba (Lo, 2010). 

Pestisida secara selektif menurunkan populasi mikroba karena efek toksinnya, 

namun dapat menstimulasi pertumbuhan populasi mikroba lain karena berfungsi 

sebagai sumber C dan nutrisi. Rodríguez et al. (2003) menyatakan bahwa γ-

hexachlorocyclohexane (Lindane) menurunkan viabilitas sel mikroba sampai 50%. 

Penelitian Adebayo et al. (2007) menunjukkan bahwa insektisida γ-cyhalothrin 

(Karate) dan endosulfan (Thiodan) menurunkan populasi jamur, Aktinomicetes 

dan protozoa tetapi meningkatkan populasi bakteri di dalam tanah. Sebaliknya, 

Omar dan Abdel-Sater (2001) menemukan bahwa penggunaan insektisida 

profenfos: O-(4-bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl S-n-propyl phosphorothioate 

(curacron) pada dosis anjuran meningkatkan populasi bakteri dan aktinomisetes.  
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Glifosat adalah herbisida organofosfat yang sering digunakan oleh petani. 

Penggunaan glifosat menimbulkan dampak yang beragam terhadap populasi dan 

aktivitas mikroba tanah. Menurut Ratcliff et al. (2006) penggunaan dosis tinggi 

glifosat menyebabkan stimulasi jangka pendek terhadap bakteri. Beberapa 

mikroba tanah mampu beradaptasi dengan herbisida glifosat (Sebiomo et al., 

2011). Peningkatan populasi bakteri karena penggunaan senyawa organofosfat 

diduga karena kemampuan strain tersebut dalam memanfaatkan pestisida sebagai 

sumber C (Digrak dan Kazanici, 2001). Glifosat merupakan asam amino yang 

mengandung P sehingga dapat berfungsi sebagai sumber C, N dan P bagi mikroba 

(Busse et al., 2001). Sebaliknya, glifosat menghambat pembentukan protein 

melalui lintasan asam shikimat pada bakteri dan jamur serta efek racun 

surfaktannya terhadap spesies bakteri dan protozoa (Bentley, 1990; Tsui dan Chu, 

2003). 

Penggunaan herbisida dapat mempengaruhi komunitas mikroba tanah. 

Herbisida 2,4-dicholorophenoxy-acetic acid meningkatkan populasi mikroba yang 

mampu merombak herbisida tersebut (Chinalia dan Killham, 2006). Herbisida 

asam fenoksi yang digunakan lebih dari 216 hari mengubah keragaman fungsional 

mikroba (de Lipthay et al., 2003) serta mempengaruhi ketersediaan N dan P di 

dalam tanah (Perucci et al., 1999). Dinamika N di dalam tanah juga dipengaruhi 

oleh fungisida. Fungisida mempengaruhi komunitas mikroba tanah termasuk 

mikroba non target seperti jamur non pathogen dan bakteri nitrifikasi. Penggunaan 

captan dan chlorothalonil (Dithane) mengubah komunitas bakteri nitrifikasi dan 

dinamika N-tanah (Chen et al., 2001).  
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2.4.2.3  Pengaruh pengolahan tanah  

Pengolahan tanah berhubungan dengan sebaran dan perombakan bahan 

organik, stabilitas agregat, dan komunitas mikroba tanah. Bahan organik tanah 

terlindungi dari proses dekomposisi karena berada di dalam agregat tanah. 

Pengolahan tanah menghancurkan agregat tanah sehingga bahan organik di dalam 

agregat tanah dapat didekomposisi (Bronick dan Lal, 2004). Dekomposisi bahan 

organik menurunkan kadar bahan organik dan daya simpan air di dalam tanah 

(Patiño-Zúñiga et al., 2009). Lal (2002) menyatakan kadar C-organik menurun 30 

sampai 50% pada tanah yang diolah dalam jangka panjang.  

Pengolahan tanah mempengaruhi distribusi dan sebaran residu tanaman di 

dalam profil tanah sehingga terjadi perbedaan komposisi, aktivitas dan biomassa 

mikroba (Calderón et al., 2001). Perubahan keragaman dan komposisi komunitas 

biologi tanah juga dipengaruhi oleh intensitas pengolahan tanah (Beare, 1995). 

Jamur adalah jenis mikroba yang sensitif terhadap pengolahan tanah. Populasi 

jamur menurun drastis akibat pengolahan tanah (Guggenberger et al., 1999).  

Muruganandam et al. (2009) menyatakan tanah yang tidak diolah memiliki 

aktivitas mineralisasi N yang lebih tinggi. Singh et al., (2009) mendukung 

pendapat tersebut, yaitu pengolahan tanah dapat menurunkan laju mineralisasi N.  

Mineralisasi N tertinggi ditemukan pada tanah hutan alam yang kemudian 

menurun pada hutan campuran, padang rumput, dan lahan budidaya. 

2.4.2.4  Pengaruh pola tanam  

Pengelolaan tanaman tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

tetapi juga mikroba tanah (Marschner et al., 2003).   Tanaman memiliki hubungan 
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yang sangat erat dengan mikroba rhizosfer (Morgan et al., 2005). Jenis tanaman 

mempengaruhi komposisi komunitas mikroba tanah melalui deposisi eksudat akar 

dan pelapukan serasah organik. Respon bakteri berbeda terhadap jenis senyawa 

eksudat akar sehingga eksudat akar secara tidak langsung menyeleksi kolonisasi 

komunitas mikroba. Smalla et al. (2001) mempublikasikan, bahwa monokultur 

kentang, strawberi dan kanola selama 2 tahun menyebabkan populasi bakteri gram 

positif lebih dominan pada tahun kedua. Glukosa, glisin, dan asam sitrat 

meningkatkan populasi β dan γ-Proteobacteria serta Actinobacteria, tetapi asam 

sitrat meningkatkan 2 sampai 5 kali jumlah β-Proteobacteria (Eilers, et al., 2010). 

Alvey et al. (2003) menyatakan, bahwa rotasi tanaman mengubah komunitas 

mikroba rhizosfer. Komunitas mikroba lebih beragam pada tanah dengan sistem 

rotasi tanaman dibandingkan dengan monokultur.  Buckley dan Schimdt (2001) 

menemukan bahwa struktur komunitas mikroba tanah yang dibudidayakan sama 

walaupun jenis komuditas dan sistem pengelolaan yang dilakukan berbeda selama 

50 tahun terakhir. Akan tetapi, struktur komunitas bakteri sangat berbeda antara 

tanah yang tidak pernah dibudidayakan dengan tanah yang dibudidayakan. 

2.5 Tanah sebagai Habitat Mikroba 

Tanah adalah bagian terbesar dari agroekosistem (Nannipieri et al., 2003). 

Tanah berperan sebagai media tumbuh tanaman dan habitat bagi organisme tanah.  

Sebagai mikrohabitat, tanah dihuni beragam mikroba yang masing-masing 

memiliki fungsi. Fungsi tanah didukung oleh sifat kimia, fisika dan biologi yang 

heterogen dan dinamis dalam skala ruang dan waktu.  
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Kolonisasi mikroba di dalam tanah dipengaruhi oleh sifat kimia dan fisika 

tanah. Kemasaman tanah, struktur tanah serta kadar bahan organik dan air tanah 

berpengaruh nyata terhadap struktur komunitas mikroba. Jamur biasanya dominan 

pada tanah masam, sebaliknya bakteri lebih banyak populasinya pada tanah 

dengan pH lebih tinggi (Blagodatskaya dan Anderson, 1998). Mikroba tanah 

umumnya tergolong heterotrof. Populasi mikroba tanah biasanya berkorelasi 

positif dengan kadar bahan organik tanah (Mandal, 2013).  

Foster (1981) menyatakan, bahwa bakteri lebih banyak terdapat di dalam 

agregat mikro tanah. Bakteri berperan dalam stabilisasi agregat mikro sedangkan 

jamur lebih dominan dalam menstabilkan agregat makro (Lynch dan Bragg, 1985). 

Sel mikroba dan molekul biologi yang dihasilkan dapat terikat pada fase koloid 

tanah, mineral liat dan bahan organik tanah (Burns, 1983; Stotzky, 1983).  

Bakteri dan jamur adalah komponen biologi penting dalam ekosistem tanah. 

Mikroba tersebut berperan dalam beragam siklus biogeokimia (Yao et al., 2000).  

Sebagian besar dekomposisi senyawa organik dan penyediaan unsur hara 

dimediasi oleh bakteri dan jamur (van der Heijden et al., 1998). Bakteri dan jamur 

membentuk struktur tanah menggunakan polisakarida yang dihasilkannya (Dodd 

et al., 2000).  

Pemahaman mengenai kesuburan tanah sehubungan dengan produktivitas 

tanah menjadi sangat penting sehingga beragam analisis sifat tanah dikembangkan 

untuk memprediksi kesuburan tanah. Analisis yang banyak dilakukan untuk sifat 

kimia tanah adalah kadar C-organik, ketersediaan unsur hara (N-total, N-NH4 dan 

N-NO3), P-tersedia dan K-dapat tukar, kapasitas tukar kation (KTK); persentase 
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kejenuhan basa (KB) dan pH tanah (Kandeler, 1993a; Reganold dan Palmer, 

1995; Kelting et al., 1999). Analisis sifat fisika tanah antara lain meliputi kadar air, 

permeabilitas, dan kelas tekstur tanah (Tan, 1995). Beberapa analisis sifat biologi 

tanah antara lain meliputi: total populasi mikroba, total populasi jamur, dan total 

populasi mikroba pelarut fosfat; aktivitas mikroba seperti respirasi basal, respirasi 

yang diinduksi substrat, qCO2, mineralisasi N, aktivitas enzim; dan biomassa 

mikroba (C, N, dan P-mikroba, biomassa jamur). 

2.6   Pola Tanam dan Sifat – Sifat Tanah 

Pola tanam adalah urutan tanam tanaman pada sebidang lahan dalam satu 

tahun (Purba, 2008). Pola tanam secara umum dibedakan menjadi monokultur 

(monocropping) dan polikultur (multiple cropping). Pola tanam digunakan untuk 

meningkatkan produktivitas lahan dan meminimalkan serangan hama. Dalam pola 

tanam dilakukan pengelolaan lahan sempit dengan pendekatan pertanian terpadu, 

ramah lingkungan dan menganggap semua hasil tanaman merupakan produk 

utama untuk mengoptimalkan pendapatan (Andoko, 2008).   

Monokultur adalah penanaman satu jenis tanaman pada sebidang tanah 

selama periode tanam satu tahun. Ciri monokultur adalah budidaya secara intensif 

satu jenis tanaman dengan penggunaan bahan agrokimia dan organik dalam dosis 

tinggi (Huang, 2003). Sistem ini dapat dirotasikan dengan tanaman lain pada 

periode tanam selanjutnya atau tetap dengan tanaman yang sama selama beberapa 

periode tanam berikutnya (continnous cropping). Monokultur berlanjut adalah 

penanaman satu jenis tanaman selama beberapa tahun sedangkan sistem rotasi 
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tanaman adalah penanaman jenis tanaman yang berbeda dengan urutan tertentu 

dalam suatu masa periode tanam (Bullock, 1992).   

 Penerapan monokultur dapat menyebabkan defisiensi suatu jenis unsur hara 

karena kurangnya pengembalian residu tanaman ke dalam tanah. Selain itu juga 

berdampak buruk terhadap sifat fisika tanah karena pelemahan struktur tanah dan 

penurunan infiltrasi tanah sehingga tanah menjadi lebih mudah tererosi (Arshad et 

al., 2011). Penurunan kualitas tanah yang diindikasikan oleh peningkatan 

kemasaman tanah, penurunan kadar bahan organik, akumulasi unsur hara (N, P, K, 

Ca and Cu) dan defisiensi Mg, S, Fe, Mn, and Zn yang diikuti oleh penurunan 

produksi ditemukan pada monokultur pisang selama 5 tahun (Zhong et al., 2014). 

Monokultur jagung selama 7 tahun menurunkan kadar P-tersedia; S; total C-

organik; total N; Ca, Mg dan Na dapat ditukar; K-tersedia, Fe dan pH, tetapi 

meningkatkan bulk density dan kadar pasir (Singh et al., 2010; Wyngaard et al., 

2012).  Sebaliknya, Yahaya et al. (2014) menemukan, bahwa sifat-sifat tanah 

lebih baik pada sistem monokultur sorghum, ketela pohon dan jagung 

dibandingkan sistem tumpang sari berdasarkan kadar N-total, C-organik, Ca
2+

, 

Mg
2+

, Na
2+

, K
+
 dan P-tersedia serta KTK tanah yang lebih tinggi. 

Sistem monokultur menghasilkan serasah organik dan jenis eksudat akar yang 

kurang beragam sehingga keragaman dan aktivitas komunitas mikroba juga 

rendah (Stephan et al., 2000; Wang et al., 2009). Sebaliknya, sistem monokultur 

yang berulang dapat meningkatkan populasi mikroba tertentu karena selektivitas 

tanaman terhadap mikroba rhizosfer (Smala, 2001). Perez-Brandan et al (2014) 

menemukan, bahwa populasi bakteri gram positif dan kondisi stress lebih tinggi 
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pada sistem monokultur tanaman kacang, sedangkan asam fulvat ditemukan 

dominan pada sistem monokultur jangka panjang gula bit dan kentang (Rychcik  

et al., 2006). Pascual et al. (2001) mempublikasikan, sistem monokultur pada 

lahan kering memiliki nilai qCO2 yang lebih tinggi dan aktivitas enzim yang nyata 

lebih rendah dibandingkan tanah tidak terganggu.  

Polikultur atau tumpangsari adalah sistem penanaman beberapa jenis tanaman 

pada sebidang tanah selama setahun. Menurut Andrews dan Kassam (1976), 

polikultur dapat dibedakan atas beberapa jenis berikut. Tumpang sari adalah 

penanaman beberapa jenis tanaman dalam sebidang tanah tanpa batas penanaman 

yang jelas. Tumpangsari dalam baris adalah penanaman beberapa jenis tanaman 

yang berbeda dalam barisan. Strip intercropping adalah penanaman beberapa jenis 

tanaman dalam petakan terpisah. Relay cropping adalah penanaman beberapa 

jenis tanaman secara berurutan, yaitu jenis tanaman kedua ditanam pada fase 

reproduktif tanaman pertama namun sebelum siap panen.  

Tumpangsari adalah pola tanam yang efisien dalam memanfaatkan 

sumberdaya tanah (Vandermeer, 1992), misalnya tanaman yang berbeda dapat 

menyerap P dari beragam sumber P organik (Raghothama dan Karthikeyan, 2005). 

Perez-Brandan et al (2014) menyatakan total biomassa dan stabilitas agregat lebih 

tinggi pada sistem rotasi jagung dan kacang, dibandingkan monokultur kedua 

tanaman tersebut. Fan et al. (2006) menemukan bahwa intercropping antara 

pohon konifer dengan kedelai (Glycine max.) dan ash (Fraxinus mandshurica) 

dalam satu periode tanam memperbaiki sifat-sifat tanah dibandingkan dengan 

monokultur pohon konifer (Larix gmelinii) dan ash (Fraxinus mandshurica). 
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Perbaikan tersebut meliputi penurunan bulk density serta peningkatan porositas, 

kadar bahan organik (1,09 sampai 1,77 kali), total N dan N terhidrolisis, serta 

kadar P-tersedia dan K-dapat ditukar. 

2.7  Mikroba Pelarut Fosfat   

 

Mikroba pelarut fosfat (MPF) adalah mikroba yang mampu melarutkan P dari 

bentuk P yang tidak mudah larut menjadi ion orthofosfat. Kelompok MPF dapat 

diisolasi dari tanah, rhizosfer, dan filosfer. Isolasi MPF biasanya dilakukan 

dengan metode cawan agar dalam media Pikoskaya (Pikovskaya, 1948), metode 

pewarnaan bromophenol blue (Gupta et al. 1994) dan menggunakan media 

National Botanical Research Institute P (NBRIP)  (Nautiyal, 1999). 

2.7.1  Populasi dan jenis MPF 

Beberapa jenis bakteri, jamur, dan alga dipublikasikan mampu melarutkan P 

tanah (direview oleh Sharma et al, 2013). Proporsi populasi MPF di dalam tanah 

umumnya berkisar antara 0,1 sampai 0,5% dari total populasi mikroba tanah 

(Kucey, 1983). Proporsi bakteri pelarut fosfat (BPF) adalah 1 sampai 50% dari 

jumlah total populasi bakteri, sedangkan jamur pelarut fosfat (JPF) antara 0,1 

sampai 0,5 % dari jumlah total populasi jamur (Chen et al. 2006). Jumlah total 

populasi bakteri pelarut fosfat lebih banyak dibandingkan jamur, yaitu 12x10
6
 

CFU  bakteri, sedangkan jamur sejumlah 2x10
4
 sampai 1x10

6
 CFU  per gram 

tanah (Alexander, 1977). 

BPF yang sering ditemukan di dalam tanah antara lain adalah Pseudomonas 

striata, P. fluorescens, P. cerevisiae, P. aeruginosa, P. putida, P. denitrificans, 
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Bacillus polymixa, B. megatherium, Thiobacillus sp., Mycobacterium, 

Micrococcus, Eschericia freundii, dan Achromobacter (Alexander, 1977).  

Enterobacter dan Mycobacterium adalah genus BPF yang banyak ditemukan pada 

lahan pertanian di Indonesia (Gunarto dan Nurhayati, 1994). Jamur pelarut fosfat 

yang dominan di dalam tanah adalah Penicillium dan Aspergillus (Suh et al., 

1995). Bakteri dibuktikan lebih efektif melarutkan fosfor dibandingkan dengan 

jamur (Alam et al. 2002). Bakteri yang dapat melarutkan lebih banyak P adalah 

Pseudomonas dan Bacillus (Seshadri dan Ignacimuthu, 2002). 

2.7.2  Mekanisme pelarutan P oleh MPF 

Mikroba pelarut fosfat merupakan agen biologi dalam pelarutan P. Pelarutan 

P oleh MPF secara umum dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu (1) dengan 

menghasilkan senyawa yang dapat melarutkan P, misalnya anion, siderofor dan 

asam karbonat dari hidrolisis CO2, (2) pelepasan enzim ekstraseluler, dan (3) 

mineralisasi P-organik (McGill dan Cole 1981; Nahas, 1996; Khan et al., 2009a). 

Kelompok MPF melarutkan P anorganik dengan menghasilkan asam organik yang 

dapat menurunkan pH (Maliha et al. 2004); protonasi atau pembentukan ikatan 

khelat (Sagoe et al., 1998); kompetisi dengan tapak jerapan P di dalam tanah; 

serta pembentukan endapan P dengan ion  dari Ca, Fe, Al  dan Fe (Omar, 1998).  

Asam organik penting untuk melarutkan P yang dihasilkan MPF adalah glukonat 

(Bar-Yosef et al. 1999); oksalat dan sitrat (Kim et al. 1997); serta laktat, tartrat, 

dan aspartat (Venkateswarlu et al., 1984). Jenis asam anorganik yang dihasilkan 
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MPF untuk melarutkan P adalah HCl (Kim et al. 1997), dan produksi H
+
 dalam 

proses asimilasi NH4 juga diduga membantu pelarutan P (Park et al. 2009). 

  P-organik adalah sumber P penting pada tanah Andisol. Sekitar 4 sampai 

90% P di dalam tanah adalah P-organik (Khan et al. 2009b). Kelompok MPF 

meningkatkan kadar P-tersedia tanah melalui mineralisasi P-organik. Mineralisasi 

P dilakukan oleh enzim tidak spesifik fosfatase, fitase, fosfonatase dan C-P liase. 

Enzim fosfatase dihasilkan oleh tanaman dan mikroba, tetapi enzim fosfatase 

mikroba memiliki afinitas terhadap P yang lebih kuat dibandingkan enzim 

fosfatase tanaman (Tarafdar et al. 2001). Enzim fitase menghidrolisis P dari fitat 

yang merupakan komponen utama P di dalam benih dan polen tanaman.  Fitat 

merupakan sumber utama P organik di dalam tanah (Richardson, 2001). 

Sel MPF juga merupakan sumber P karena mengandung unsur P yang dapat 

dimineralisasi. Mineralisasi P sel mikroba terjadi pada saat lisis sel-sel tersebut 

(Butterly et al., 2009) oleh enzim fosfonatase dan C-P liase yang memecah ikatan 

C-P pada organofosfonat (Rodriguez et al., 2006). Sekitar 30%-45% P-mikroba 

(0,8 sampai 1,0 mg kg
-1

) dilepaskan dari tanah spodosol berpasir pada tahap awal 

siklus pengeringan-pembasahan dalam 24 jam (Grierson et al., 1998).   

Beberapa jenis MPF menghasilkan siderofor dan eksopolisakarida yang 

diduga terlibat dalam pelarutan P. Siderofor diduga dapat melarutkan P (Sharma et 

al., 2013) karena disolusi mineral terbanyak terjadi melalui pertukaran ligan oleh 

anion organik (Parker et al. 2005). Yi et al. (2008) membuktikan BPF penghasil 

eksopolisakarida dengan kemampuan tinggi melarutkan Ca-P. 

 


