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ABSTRAK 

 

 Degradasi lahan di wilayah lahan kering Provinsi NTB terjadi sangat cepat 

dengan rata-rata kerusakan mencapai 56.000 ha/th. Penerapan agroforestri 

diyakini merupakan salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kualitas 

lahan di wilayah lahan kering yang keritis.  

 Penilaian kualitas lahan yang terjadi akibat perbedaan sistem pengelolaan 

lahan dapat dilakukan dapat dinilai dengan berbagai anasir lahan di laboratorium 

maupun di lapangan yang memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup 

mahal serta sumberdaya manusia yang terlatih. Sampai saat ini belum ada 

indikator cepat yang dapat dijadikan anasir untuk menilai terjadinya perubahan 

kualitas lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari indikator cepat dalam 

menilai perubahan kualitas lahan kering dengan adanya penerapan agroforestri. 

Penelitian dilaksanakan di wilayah Sekaroh Lombok Timur yang telah berumur 3 

tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan lahan kontrol tanpa agroforestri. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengamatan kualitatif di 

lapangan dan pengamatan kuantitatif di laboratorium terhadap sifat fisika dan 

biokimia tanah serta menghubungkannya terhadap perkembangan sifat morfologi 

tanah yang berkembang.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas 

lahan akibat adanya penerapan agroforestri pada berbagai lama penerapan di 

wilayah lahan kering sekaroh. Perubahan kualitas lahan dapat terukur dengan baik 

menggunakan parameter fisika (berat volume tana dan kadar lengas tanah), kimia 

(C/N rasio tanah), dan biologi (aktivitas dan diversitas biota tanah). Yang sangat 

menarik dari hasil penelitian ini adalah perubahan sifat fisika dan biokimia tanah 

yang terjadi akibat penerapan agroforestri pada tingkat umur yang berbeda dan 

lahan kontrol (lahan terlantar) dapat dihubungkan secara jelas dengan karakteristik 

sifat morfologi tanah dan dapat diamati dengan cepat, tepat, murah dan mudah, 

dengan pemahaman yang baik terhadap sifat morfologi tanah. Sifat dan 

karakteristik morfologi tanah yang dihasilkan akibat penerapan agroforestri dapat 

dijadikan sebagai indikator terjadinya perubahan kualitas lahan secara cepat, tepat, 

mudah, dan murah.   

 

Makalah yang disampaikan dalam HITI Nov 2009 di UPN Yogyakarta 
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PENDAHULUAN 

Luas lahan kritis di Nusa Tenggara Barat dari waktu ke waktu terus 

meningkat jumlahnya. Lahan kritis tersebut tersebar baik di wilayah lahan basah 

maupun di wilayah lahan kering. Menurut NTB dalam angka (2003), jumlah 

luasan lahan kritis di wilayah lahan kering (434.335 ha) lebih luas daripada di 

wilayah lahan basah (91.845 ha). Meningkatnya lahan kritis di wilayah lahan 

kering tersebut terutama disebabkan oleh kondisi ekosistem lahan kering yang 

rapuh (fragile), sistem pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan, dan kondisi 

sosial budaya serta keadaan sarana dan prasarana pembangunan yang tidak 

memadai (Suwardji dan Tejowulan, 2002). Dengan kondisi lahan kering yang 

rapuh tersebut, maka dipastikan akan terjadi kerusakan dan degradasi lahan yang 

signifikan dan dapat berimplikasi terhadap ketahanan pangan apabila 

pengelolannya tidak sesuai dengan kaedah-kaedah konservasi tanah dan air (Lal, 

1989).  

 Areal lahan kering yang luas, komoditas yang beragam, teknologi yang 

sudah tersedia, dan biaya pengelolaan lahan kering yang tidak mahal, merupakan 

potensi serta modal yang kuat untuk dapat mengelola dan mensukseskan 

pembangunan di wilayah ini (Suwardji dan Tejowulan, 2002). Yang dibutuhkan 

pada saat ini adalah strategi yang handal untuk mengoptimalkan potensi dan 

peluang yang ada di lahan kering. Apapun bentuk strategi yang hendak 

diterapkan, model dan teknologi yang digunakan harus mampu memberikan 

sumbangan ekonomi dan ekologi yang tinggi serta sesuai dengan kondisi sosoial 

budaya masayrakat. 

Dari berbagai teknologi yang tersedia saat ini, sistem agroforestri 

tampaknya dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif strategi untuk mendukung 

upaya pembangunan pertanian yang berkelanjutan di wilayah lahan kering. 

Menurut  Suwardji dan Tejowulan (2002) keyakinan tersebut dilandasi oleh 

kemampuan teknologi ini dalam: (1) mengoptimalkan input lokal, (2) 

meningkatkan pendapatan petani (3) menyediakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat, (4) sifatnya yang tidak bertentangan dengan kondisi sosial budaya 
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masyarakat, dan (5) memiliki peranan penting dalam upaya rehabilitasi lahan 

kritis  

Dalam hal peningkatan kualitas lahan, tegakan agroforestri memiliki 

dampak positif dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas biofisik lahan 

(Siripa and Kanungkit, 2005). Berdirinya tegakan pohon/tanaman yang intensif 

akan dapat menekan laju evaporasi dan mengurangi intensitas sinar matahari 

sehingga akan terbentuk iklim mikro yang kondusif bagi kehidupan 

mikroorganisme dan tanaman terutama pada musim kering. Penetrasi akar 

tanaman kedalam profil tanah dapat menciptakan lapisan subsoil yang granuler 

dan menciptakan pori yang tidak mudah tersumbat sehingga memacu 

perkembangan mikromorfologi tanah (Utomo, 1990). Kemampuan agroforestri 

untuk meningkatkan kualitas sifat fisik, biokimia, morfologi tanah dan air tanah 

merupakan hal yang penting dan vital mengingat hal-hal tersebut merupakan 

faktor pembatas utama bagi produktivitas lahan kering. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan kualitas lahan 

dan mencari indikator cepat dalam menilai perubahan kualitas lahan di bawah 

tegakan sistem agroforestri JIFPRO yang telah berumur 3 tahun, 7 tahun, dan 10 

tahun. Sifat-sifat tanah yang dijadikan sebagai indikator adanya perubahan 

kualitas lahan dalam penelitian ini diantaranya adalah: (1) indikator-indikator 

fisika (kadar lengas, berat volume tanah dan distribusi ukuran pori tanah), (2) 

morphologi (sesuai prosedur pencandraan profil tanah Soil Survey Staff, 2004), 

(3) kimia (C/N rasio) dan (4) biologi (evolusi Co2/Co2 evolution) tanah 

 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data 

dan informasi dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan serta dibahas untuk 

digunakan sebagai bahan acuan dalam menarik kesimpulan dan pemberian saran 

serta rekomendasi (Ethridge, 1995).  

Penelitian tentang perubahan kualitas tanah ini mencakup penelitian di 

lapangan dan analisis di laboratorium. Penelitian di lapangan akan dilaksanakan 

pada jenis tanah inceptisol di kawasan hutan lahan kering berbasis tegakan sengon 
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(agroforestri JIFPRO) yang telah berumur 3 th, 7 th, dan 10 th dan lahan yang 

memiliki karakteristik lahan yang sama di luar agroforestri jifpro yang akan 

dijadikan sebagai pembanding. Lokasi hutan JIFPRO tersebut termasuk di dalam 

kawasan Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. 

Analisis laboratorium akan dilaksanakan di Laboratorium Fisika, Kimia, dan 

Biologi Tanah Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Penelitian ini 

dilaksanakan  mulai bulan februari-juni 2006. 

 Parameter yang digunakan untuk penentuan kualitas tanah meliputi 

parameter sifat morfologi (perkembangan tanah), fisika (BV tanah dan Kadar 

lengas), kimia (C/N ratio) dan biologi tanah (CO2 evolusi). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian tentang “Mencari Indikator Cepat untuk Menilai Perubahan 

Kualitas Lahan di Bawah Tegakan Agroforestri di Wilayah Lahan Kering 

Marjinal” telah dilakukan melalui serangkaian aktivitas penelitian di lapangan dan 

di laboratorium. Berdasarkan penelitian tersebut, data dan fakta yang diperoleh 

dapat diklasifikasikan ke dalam 3 sub pokok bahasan sebagai berikut:(1) 

perubahan sifat biologi tanah (2) perubahan sifat fisika dan kimia tanah dan (3) 

perubahan sifat morfologi tanah. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa telah terjadi peningkatan kualitas lahan di wialayah lahan kering melalui 

penerapan agroforestri. Yang paling menarik dalam hasil penelitian ini adalah 

ditemukannya indikator cepat untuk menilai perubahan kualitas lahan tersebut 

dengan hanya menilai tingkat perkembangan tanah yang terjadi di bawah tegakan 

agroforestri lahan kering.   

 

Perubahan Sifat Fisika Tanah 

Kadar Lengas Tanah 

Berdasarkan data tabel 1, terlihat bahwa kadar lengas tertinggi diperoleh 

pada lahan tanpa agroforestri (0 tahun) yakni 7.17% dibandingkan dengan lahan 

agroforestri 10 tahun (5.48%) lahan agroforestri 3 tahun (4.34%), dan lahan 

agroforestri 7 tahun (3.79%). Hal ini disebabkan karena air di lahan hutan hilang 

dalam jumlah yang lebih besar karena air diserap oleh akar tegakan, evaporasi dan 
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evapotranspirasi. Sedangkan kadar lengas yang lebih besar pada lahan terlantar 

dapat disebabkan oleh adanya partikel tanah yang halus, air tersimpan 

dipermukaan tanah oleh adanya vegetasi yang baru tumbuh diawal musim hujan 

dan sedikit air yang hilang baik oleh penyerapan akar tanaman dan transpirasi 

(CSIRO, 1993).  
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GAMBAR 1. Profil 
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Gambar 2. Profil tanah 

lahan agroforestri 3 

tahun 

Gambar 3. Profil tanah 

lahan agroforestri 7 

tahun 

Gambar 4. Profil tanah 

lahan agroforestri 10 

tahun 
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Perubahan Sifat Fisik dan Bio_Kimia Tanah 

Tabel 1. Perubahan sifat fisik dan kimia tanah pada beberapa umur Agroforestri dan lahan pembanding (lahan tanpa agroforestri) 

Lahan Tekstur Kadar lengas (%) BV 

(%) 

C-Organik 

(%) 

N Total 

(%) 

Tanpa agroforestri 

Agroforestri 3 tahun 

Agroforestri 7 tahun 

Agroforestri 10 tahun 

Liat 

Liat Berdebu 

Debu 

Debu Liat 

Berpasir 

7.17 

4.34 

3.79 

5.48 

1.06 

1.05 

0.97 

1.00 

1.38 

1.98 

1.67 

1.60 

0.1395 

0.1481 

0.1525 

0.1785 
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Gambar 1. Rerata CO2 evolusi beberapa umur agroforestri dan lahan pembanding (lahan tanpa agroforestri) 

Keterangan : A = 10 tahun agroforestri ; B = 7 tahun ; C = 3 tahun ; D = 0 tahun 
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Berat Volume Tanah 

 Dari tabel terlihat bahwa, berat volume tanah berturut-turut terbesar dari 

lahan terlatar (1.055), lahan agroforestry 3 tahun (1.050), 7 tahun (0,969), dan 10 

tahun (1.001). Hal ini menunjukkan bahwa semakin halus partikel tanah maka 

semakin besar nilai berat volume tanah. Pada lahan agroforestry yang telah 

berumur 10 tahun, tingkat perkembangan tanah telah mencapai titik ekuilibrium. 

Dalam konteks kualitas lahan, hasil ini memiliki makna bahwa pada kondisi hujan 

yang lebat tanah bagian atas mampu melalukkan dan menyimpan air tanpa 

terjadinya run off. Sedangkan pada musim kemarau yang panjang, tanah mampu 

menggerakkan air dari lapisan atas ke lapisan bawah melalui pergerakan air tidak 

jenuh. Proses ini penting di wilayah lahan kering, karena curah hujan sangat 

singkat dan air hanya tersimpan pada permukaan tanah.  

  

C-Organik Tanah 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa secara berurutan C-organik tertinggi 

terdapat pada lahan agroforestri yang berumur 3 tahun (1,98%), 7 tahun (1,67%), 

10 tahun (1,60%), dan tanpa agroforestri (1,38%). Hal ini menunjukkan bahwa 

pada lahan agroforestri 3 tahun, C-organik masih terakumulasi pada permukaan 

tanah. sedangkan pada lahan agroforestri 7 tahun dan 10 tahun, sebagian besar C 

organik telah terdekomposisi lebih sempurna. Hasil ini sesuai dengan pernyataan 

Fisher dan Binkley (2000) yang menyatakan bahwa pada lahan agroforestri yang 

lebih tua, C-organik lebih rendah dari pada lahan agroforestri yang lebih muda 

karena C-organik telah terdekomposisi lebih lanjut menjadi berbagai macam 

senyawa.  

 

Nitrogen Total Tanah 

 Lahan agroforestri yang telah berumur 10 tahun memiliki rerata N total 

yang tertinggi yaitu 0.1789%, dibandingkan dengan lahan agroforestri yang 

berumur 7 tahun (0.1525%), 3 tahun (0.1481%), dan tanpa agroforestri 

(0.1395%). Kandungan N yang lebih tinggi pada lahan agroforestri yang lebih tua 

diduga disebabkan oleh adanya proses mineralisasi bahan organik menjadi 
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senyawa lain termasuk N. Sedangkan kandungan N yang lebih rendah pada lahan 

agroforestri yang lebih muda disebabkan karena N hasil dekomposisi bahan 

organik digunakan oleh mikroorganisme tanah dan tanaman untuk 

perkembangannya, sehingga N berada dalam jumlah kecil pada lahan agroforestri 

N yang lebih muda (Fisen and Bekley, 2000). 

Dari nilai C-organik total dan Nitrogen total di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kematangan bahan organik tanah semakin membaik 

pada lahan agroforestri yang lebih tua. C/N rasio yang semakin baik mampu 

menjadi sumber nutrisi utama bagi biota tanah dalam melakukan aktifitasnya 

memperbaiki siklus hara dalam tanah. Kematangan bahan organik juga berperan 

dalam perbaikan agregasi tanah, pembentukan struktur tanah yang dinamis dan 

daya tahan air tanah (Foth, 1998). 

 

Perubahan Sifat Biologi Tanah 

CO2 Evolusi 

 Berdasarkan data yang diperoleh selama 25 hari inkubasi, ditemukan 

bahwa aktivitas mikrobia CO2 evolusi pada lahan agroforestri lebih tinggi dan 

lebih konsisten dari pada lahan terlantar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

semakin matang tingkat dekomposisi bahan organik maka semakin meningkat 

aktivitas mikarobia tanah yang terlihat melalui CO2 evolusi. Karena itu, aktivitas 

mikrobia tanah berhubungan negatif dengan C/N rasio. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Priyadarsini (1999) in Maftu „ah et al (2005) menyatakan bahwa biota 

tanah umumnya menyukai bahan organik kualitas tinggi (bahan organik dengan 

C/N rasio rendah). 

 Dari hasil yang diperoleh, maka diketahui bahwa telah terjadi perubahan 

kualitas lahan diwilayah lahan kering dengan adanya penerapan agroforestri. 

Perubahan tersebut terukur dengan meningkatnya kualitas sifat fisik dan biokimia 

tanah. Namun penilaian berbagai indikator tersebut memerlukan biaya yang besar, 

waktu yang lama, dan memerlukan sumber daya manusia yang terlatih. Oleh 

karena itu, dibutuhkan indikator untuk menilai perubahan kualitas lahan di bawah 

tegakan agroforestri di wilayah lahan kering  dengan cepat, tepat dan sederhana. 
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Metode yang dapat digunakan untuk menilai perubahan kualitas lahan dengan 

adanya penerapan agroforestri dapat dilakukan dengan melihat perubahan 

karakteristik morfologi tanah.  

 

Perubahan Sifat Morphologi Tanah 

Agroforestry dan Perkembangan Tanah 

 Lama penerapan agroforestri berpengaruh terhadap tingkat perkembangan 

tanah yang terlihat dengan terbentuknya lapisan dan horizon tanah yang lebih 

berkembang di lahan agroforestri daripada horizon tanah yang berada di lahan 

terlantar (Gambar. 1-4), yang menandakan bahwa tingkat keadaan dan proses 

fisika serta biokimia tanah semakin baik dan telah mencapai keseimbangan pada 

lahan agroforestri yang semakin tua. Hal ini tergambar melalui tingkat 

perkembangan tanah yang semakin membaik dan mencapai keseimbangan pada 

waktu tanam agroforestri yang semakin tua (3 tahun, 7tahun, dan 10 tahun).  

 Adanya penetrasi akar tanaman, bahan organik tanah, aktifitas biota tanah, 

dan stabilnya sifat fisik tanah akan memperbaiki porositas dan ekosistem mikro 

tanah. Secara mekanik menurut Foth, (1998) terbentuknya porositas tanah yang 

seimbang, BV dan dan struktur tanah yang dinamis di permukaan tanah akan 

memperbaiki proses pencucian, translokasi dan transformasi bahan organik dan 

mineral tanah sehingga terbentuk horizon tanah yang lebih berkembang 

dibawahnya. Sedangkan secara biokimia, proses mineralisasi dan immobilisasi 

(aktifitas biota tanah), translokasi dan transformasi bahan organik serta bahan 

mineral tanah (akibat pencucian) akan mengendap dan membentuk horizon tempat 

terakumulasinya hasil pencucian. 

 Hasil tersebut menunjukkan bahwa asumsi dan tujuan yang dibuat yaitu 

untuk menilai perubahan kualitas lahan dan mencari indikator kualitas lahan di 

bawah tegakan agroforestri di wilayah lahan kering marjinal telah 

termanifestasikan dan ditemukan melalui adanya perubahan sifat morfologi tanah. 
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KESIMPULAN 

 Agroforestri mampu meningkatkan kualitas lahan di wilayah lahan kering. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka indikator sifat fisika tanah 

(berat volume tanah dan kadar lengas tanah), indikator sifat biokimia tanah (C/N 

rasio dan CO2 evolusi) serta indikator kualitas sifat morfologi tanah 

(perkembangan tanah) telah mengalami perubahan dan dapat terukur melalui 

pemahaman tentang hubungan timbal balik (Interrelationship) antara indikator 

yang telah ditemukan. Hal yang paling menarik dari hasil penelitian ini adalah 

tingkat perubahan kualitas lahan (kualitas sifat fisik dan biokimia tanah) yang 

terjadi dapat termanifestasikan dan terukur dengan baik di wilayah lahan kering 

hanya dengan menilai dan menggunakan indikator kualitas sifat morfologi tanah 

(perkembangan tanah di bawah tegakan agroforestri) dengan cepat, tepat, mudah, 

dan murah. 
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