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1. Abstrak 

 

 Indek pengelolaan karbon (Carbon Management Index/CMI) telah 

digunakan untuk menilai sistem rotasi tanaman yang secara ekologi berkelanjutan 

dan secara ekonomi menguntungkan pada sistem budidaya pertanian lahan kering 

di Desa Akar-Akar Kabupaten Lombok Utara. Dari nilai indek pengelolaan 

karbon/CMI menunjukkan bahwa dari 7 sistem rotasi tanaman yang diuji, sistem 

rotasi tanaman jagung-jagung-jagung dan jagung-jagung-kacang mempunyai 

indek CMI di bawah 100 yang berarti merupakan sistem rotasi tanaman yang 

tidak berkelanjutan. Lima sisterm rotasi tanaman lain yang diuji mempunyai nilai 

CMI di atas 100 yang menunjukan sistem rotasi tanaman yang secara ekologi 

bekelanjutan. Dari hasil penilaian aspek penggunaan sumberdaya air dan analisis 

ekonomi menunjukkan bahwa sistem rotasi tanaman jagung-kacang-kacang dan 

sistem rotasi tanaman kacang-kacang-kacang merupakan sistem rotasi tanaman 

yang secara ekologi berkelanjutan dan secara ekonomi menguntungkan. 

 Hasil penelitian ini menununjukkan bahwa indek pengelolaan karbon/CMI 

merupakan indikator yang sangat sensitif untuk menilai terjadinya perubahan 

fraksi karbon pada sistem budidaya pertanian yang diterapkan dan merupakan 

indikator yang sangat baik untuk menilai keberlanjutan sistem pertanian 

(sustainable agricultural systems) yang dikembangkan. 

 

Abstract 

 Carbon management index has been used to evaluate which one crop 

rotation system that ecologically sustainable and economically viable in dryland 

farming system in village of Akar-Akar of North Lombok District. 
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2. Pengantar 

 

 Kunci utama untuk mempertahankan produktivitas lahan pertanian adalah 

mempertahankan tahana (status) kadar bahan organik dan pendauran unsur hara di 

dalam tanah secara in situ. Kedua hal tersebut di atas sangat terkait dengan 

aktivitas jasad renik (microorganisms) yang mengkontrol proses mobilisasi dan 

imobilisari (Duxbury et al., 1989). Beberapa peneliti menganjurkan bahwa 
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pengukuran besarnya biomasa jasad renik (soil biomass/SBM) merupakan kunci 

untuk dapat memahami perombakan bahan organik tanah (Ocio et al., 1991). 

Sementara beberapa peneliti telah menunjukkan bahwa parameter biomasa jasad 

renik tidak merupakan indicator tepat untuk menilai perubahan dalam 

perombakan bahan organic tanah (SOM) karena  factor-faktor seperti komposisi 

jasad renik yang menentukan besarnya SMB dan kadar lengas tanah sangat 

berpengaruh besar terhadap besarnya biomassa jasad renik tanah (Mazzarino et 

al., 1987).  

 Dari berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa perubahan total kadar 

bahan organik dalam jangka pendek sangat sulit untuk dapat diditeksi karena 

tingginya kadar background dan variabilitas sifat tanah. Karena alasan tersebut di 

atas perlu dicari cara yang lebih sensitive untuk menilai perubahan kadar bahan 

organic di dalam tanah menggunakan sub-bagian dari total kadar bahan organic 

baik yang labil dan non-labil. Dalam penelitian ini dicoba sejauh mana sensitivitas 

menggunakan sub-bagian dari total karbon untuk menilai keberlanjutan sistem 

pertanian yang dikembangkan di lahan kering Kabupaten Lombok Utara dengan 

mempertimbangkan peningkatan produktivitas tanah dalam jangka panjang dan 

sistem pertanian yang dikembangkan secara ekonomi menguntungkan. 

 

3. Bahan dan Metode 

 

Peneltian ini telah dilakukan di lahan kering milik Kelompok Tani Lahan 

Kering Melet Makmur, Arungan Bali, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, 

Kabupaten Lombok Utara. Areal penelitian ini merupakan sebagian bagian dari 

hamparan lahan yang telah dijadikan sebagai laboratorium lapangan untuk Balai 

Penelitian dan Pengembangan Lahan Kering Provinsi NTB yang pada pada saat 

ini luas lahannya mencapai 75 ha dan sudah memiliki fasilitas sarana irigasi 

sprinkle big gun. 

Penelitian dilakukan sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 untuk mempelajari 

berbagai sistem rotasi tanaman yang biasa dibudidayakan oleh petani di wilayah 

ini yaitu tanaman jagung, tanaman kacang tanah dan tanaman cabe. Dengan 

penerapan sistem irigasi sprinkle big gun setiap tahun dapat ditanaman 3 kali 

untuk tanaman jagung dan kacang sedangkan untuk tanaman cabe hanya hanya 

bisa dua kali setahun. Dari kombinasi ketiga jenis tanaman tersebut diperoleh 10 
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kombinasi sistem rotasi yaitu (1) jagung-jagung-jangung,(2) jagung-jagung-

kacang, (3) jagung-kacang-jagung,…….(10)cabe-cabe. Pada tahun 2007 tanaman 

cabe dikeluarkan dari sistem rotasi tanaman yang diuji tahun pertama (2007) 

karena secara ekonomi tidak dapat mendukung untuk menjalankan sistem 

pertanian berkelanjutan berbasis agribisnis karena belum tersedianya aspek 

pemasaran hasil yang dapat menguntungkan petani (harga produk cabe tidak 

menentu). Maka sisa kombinasi rotasi tanaman berbasis jagung dan kacang yang 

meliputi 7 kombinasi sistem rotasi tanaman yang diteruskan selama dua tahun 

(2007 dan 2008). 

Pengaruh sistem rotasi tanaman yang diuji terhadap perbaikan kualitas tanah 

biasanya muncul dan dapat terukur dalam kurun waktu 2-3 tahun penerapan 

praktek-praktek sistem budidaya pertanian (Suwardji dan Eberbach, 1998; 

Suwardji et.al., 2004;2005). Oleh karena itu untuk menjawab sistem rotasi 

tanaman mana yang merupakan sistem pertanian yang berkelanjutan, maka 

beberapa demplot uji sistem rotasi tanaman bebasis jagung dan kacang tanah tetap 

dipertahankan untuk digunakan mengevaluasi pengaruhnya terhadap perbaikan 

kualitas tanah  di akhir tahun ke 3 (2008).  

Dari tiga jenis tanaman pada tahun 2006 dipilih 2 jenis tanaman yang 

berbasis jagung dan kacang tanah yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih 

menguntungkan petani dalam kontek agribisnis utamanya dengan 

mempertimbangkan aspek pasar dan pendapatan petani serta mampu 

meningkatkan produktivitas tanah.  Kombinasi rotasi tanaman yang telah 

dipertahankan untuk diteruskan dilanjutkan pengujiannnya pada tahun 2007 dan 

2008 adalah : (a) jagung-jagung-jagung, (b) jagung-jagung-kacang, (c) jagung-

kacang-jagung, (d) kacang-jagung-jagung, (e) kacang-kacang-jagung, dan (f) 

jagung-kacang-jangung dan (g) kacang-kacang-kacang . Dari 7 sistem rotasi 

dengan 3 plot ulangan maka diperoleh 21 plot ulangan yang masing-masing plot 

seluas 0,25 hektar sehingga memerlukan lahan 5,25 hektar. 

Penilaian sistem rotasi tanaman yang mana yang telah  dikembangkan 

yang merupakan sistem usaha tani yang berkesinambungan menggunakan cara 

penilian dengan indek pengelolaan karbon(carbon management index) yang 

disyarankan oleh Blair dkk, (1995b,1998). 
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Karbon labil ditetapkan menggunakan metode Blair et al. (1995). Pada 

metode ini tanah direaksikan dengan 333mM KMnO4 berlebihan dan kadar 

karbon yang dioksidasi ditetapkan secara kalorimetri. Tanah sampel dan tanah 

standar yang mengandung kira-kira 15 mgC ditimbang dimasukan dalam tabung 

sentrifuse dan ditambahkan dengan 25 ml 333 mM KMnO4, kemudian 

disentrifuse pada 800g selama 5 menit. Diambil 1 ml supernatan diencerkan 

dengan akuades pada labu ukur 250 ml dan kadar C diamati dengan spektrometri 

pada absorbance 565 nm di plotkan pada standar kalibrasi larutan standar yang 

mengandung berbagai konsentrasi C. Kemudian diukur juga karbon total dan 

karbon tidak labil (CNL) menggunakan teknik pembakaran menggunakan ANZA 

Mass Spectrometry. 

Indek Pengelolaan Karbon Organik (CMI) akan dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

CMI = CPI x LI X 100 (1) 

Dimana CPI (carbon pool index)  = CT tanah yang ditanami/CT tanah 

standard 

            CL/NL tanah yang ditanamai  

Sedangkan LI = liability index = ------------------------------------ 

                         CL/NL tanah standard 

CL  adalah karbon labil (karbon yang terekstrak dengan 333mM 

KMnO4) 

CNL  adalah karbon tidak labil (CT-CL) 

CT  adalah kadar karbon total (Pembakaran ANCA-MS) 

 

Penilaian terhadap sistem rotasi tanaman yang mana merupakan sistim 

pertanian yang berkelanjutan akan dinilai dengan membandingkan sistim rotasi 

yang diuji dengan sistim rotasi tanaman standard yang dipraktekkan oleh petani. 

dalam beberapa parameter sebagai berikut : karbon labil (CL), karbon total (CT), 

karbon tidak labil (CNL), Indek liabilitas (LI),  Indek pool karbon (CPI), dan indek 

pengelolaan karbon (CMI).  Cara penilaian ini telah terbukti sangat baik 

digunakan untuk menilai pengruh sistem budidaya tanaman dan pengelolaan tanah 

terhadap keberlanjutan sistem pertanian di Thailand, Queensland, New South 

Wales Australia dan Filipina (Blair et.al., 1998). 
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4. Hasil dan Pembahasan 

 

Kombinasi sistem rotasi tanaman yang diuji selama 3 tahun (2006-2008) 

adalah (a) jagung-jagung-jagung = JJJ , (b) jagung-jagung-kacang = JJK, (c) 

jagung-kacang-jagung = JKJ, (d) kacang-jagung-jagung = KJJ, (e) kacang-

kacang-jagung = KKJ,  (f) kacang-jagung-kacang dan (g) kacang-kacang-kacang. 

Hasil tanaman jagung (berat pipil jagung kering) dan kacang tanah (berat 

gelondongan kacang tanah basah) untuk masing-masing plot pada musim kering 

MK-2 atau pada saat musim tanam ke 8 untuk masing-masing plot rotasi tanaman 

yang diterapkan dapat di lihat pada table 2 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

Tabel 1.  Berat kering pipil jagung dan berat basah polong kacang 

        tanah hasil percobaan uji sistem rotasi tanaman musim 

     tanam ke-8 (musim kemarau 2008). 

 

Ulangan JJJ 

Jagung 

ton/Ha 

JJK 

Jagung 

ton/Ha 

JKJ 

Jagung 

ton/Ha 

JKK 

Jagung 

ton/Ha 

KKJ 

Kacang 

ton/Ha 

KKK 

Kacang 

ton/Ha 

KJK 

Kacang 

ton/Ha 

1 5,45 6,30 5,25 4,85 5,10 5,60 6,05 

2 5,10 5,80 5,75 5,65 5.45     5,80 5,70 

3 4,90 6,05 5,40 5,25 5,30 5,20 4,90 

Rerata        

Keterangan: Jagung (ton/ha pipil kering) dan kacang tanah (ton/ha gelondongan basah) 

 

 Analisis contoh tanah unntuk menilai indek pengelolaan karbon (carbon 

management Index) mengikuti metode Blair et al. (1995) sebagai salah satu cara 

untuk menilai sitem rotasi tanaman yang mana dari sistem rotasi tanaman yang 

diuji selama 8 kali musim tanam ini (2006-2008) yang secara ekonomi 

menguntungkan dan secara ekologi merupakan sistem budidaya yang 

berkelanjutan telah dilakukan dengan menganalisis beberapa parameter karbon 

tatal, karbon labil dan karbon tersedia tanah (Blair et. al., 1995). 
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 Hasil analisis fraksi karbon dari sampel tanah yang telah diperlakukan 

sebagai perlakuan standar (cara yang diperlakukan petani), perlakuan 7 sistem 

rotasi yang dikaji dapat dilihat Tabel 3 di bawah ini: 

 

Tabel 2.  Hasil Analisis Parameter Untuk Penilaian Indek Pengelolaan 

Karbon menurut metode Blair et al. (1995)   

         mg/g 

Contoh Tanah dari 

Sistem Rotasi 

Tanaman 

CT CL CNL LI CPI CMI 

Standard/Control 4,45
 

1,30 3,15 1,00 1,00 100
 a
 

J-J-J 3,76 0,98 2,78 0,85 0,84 71
 a
 

J-J-K 5,25 1,40 3,85 1,38 1,18 88
 a
 

J-K-J 5,55 1,75 3,80 1,12 1,25 140
 a
 

J-K-K 6,98 2,78 4,20 1,61 1,57 253
 a
 

K-K-J 6,65 2,21 4,44 1,21 1,49 180
 a
 

K-J-K 6,70 2,14 4,56 1,14 1,51 172
 a
 

K-K-K 6,78 2,70 4,07 1,61 1,52 245
 a
 

Sistem rotasi tanaman: Standar= praktek petani, J-J-J = jagung-jagung-jagung, J-J-K = jagung-

jagung-kacang, J-K-J = jagung-kacang-jagung, J-K-K = jagung-kacang-kacang, K-K-J = kacang-

kacang-jagung, K-J-K = kacang-jagung-kacang, K-K-K  = kacang-kacang-kacang 

 
Fraksi karbon: CT = karbon total, CL=karbon labil, CNL = karbon tidak labil, LI = indek 

labilitas, adalah C-L/C-NL tanah yang ditanami dibagi dengan C-L/C-NL tanah standar, CPI = 

indek pool karbon, CT tanah yang ditanami dibagi CT tanah standar, CMI=karbon manajemen 

indek, CPI x LI x 100 %. 

 

 Dari hasil analisis CMI menunjukkan bahwa sistem rotasi tanaman 

berbasis J-J-J dan J-J-K menurunkan indek CMI yang menandakan bahwa kedua 

sistem rotasi ini merupakan sistem pertanian yang tidak berkelanjutan (Non 

Sustainable Agricultural System) karena semakin lama produktivitas tanah 

cenderung menurun dan dalam jangka panjang akan merusak lahan yang 

ditunjukkan dengan semakin menurunnya indek CMI dibandingkan dengan indek 

CMI tanah standar. Sedangkan 5 sistem rotasi tanaman yang lain secara ekologi 

dapat meningkatkan produktivitas tanah dalam jangka panjang, sehingga sistem 

rotasi tanaman (J-K-J, J-K-K, K-K-J, K-J-K, dan K-K-K) secara ekologi dapat 

diterima merupakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Mempertimbangkan 

aspek kebutuhan air yang sangat besar pada musim kemarau untuk tanaman 
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jagung, maka sistem rotasi tanaman yang menanam jagung pada musim kemarau 

tidak disyarankan karena kebutuhan air tanaman jagung sangat tinggi pada musim 

kemarau (MK-1 dan MK-2), sehingga sistem rotasi tanaman J-K-J dan K-K-J 

yang secara ekologi dari indek CMI dapat meningkatkan produktivitas tanah 

namun dalam kontek pemanfaatan sumberdaya air merupakan sistem yang boros 

sumberdaya. Hal ini sejalan dengan analisis usaha tani yang menempatkan sistem 

rotasi tanaman J-K-K dan K-K-K merupakan sistem rotasi tanaman yang 

menghasilkan pendapatan petani tertinggi pertama dan kedua (data tidak 

ditampilkan dalam paper ini).  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indek CMI merupakan indikator 

yang sangat sensitif untuk menilai perubahan yang terjadi terhadap sub-bagian 

kadar kabon total di dalam tanah dan indek CMI dapat secara teliti digunakan 

untuk menilai keberlanjutan sistem pertanian yang di kembangkan. 

5. Kesimpulan dan Syaran 

 
 Terbatas pada data-data yang diperoleh selama penelitian 3 tahun 

menunjukkan bahwa sistem rotasi tanaman J-K-K atau K-K-K merupakan sistem 

rotasi tanaman yang secara ekonomi menguntungkan dan secara ekologi 

merupakan sistem pertanian yang berkelanjutan yang dinilai dengan 

meningkatknya produktivitas tanah dengan indek CMI dan pendapatan petani 

yang  meningkat secara signifikan. 

 Indek CMI merupakan indikator yang sangat baik untuk menilai 

keberlanjutan sistem pertanian yang dikembangkan dan dapat diaplikasikan ke 

dalam pengkajian yang lain untuk menilai apakah sistem pertanian yang 

dikembangkan merupakan sistem pertanian yang berkelanjutan. 
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