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PERUBAHAN KUALIT AS TANAH, INFEKSI MIKORIZA (MV A) DAN HASIL JAGUNG 
(ZEA MAYS. L) SETELAH DUA 'fAHUN PENERAPAN TANPA OLAH TANAH DAN OLAH 

TANAH INTENSIF PADA SISTEM AGROFORESTRY LAHAN KERING DI DESA 
SEKOTONG TIMUR, KABUPATEN LOMBOK BARA T 

THE CHANGE OF SOIL QUALITY, INFECTION OF MICORRHIZA, AND YJELD OF CORN 
AFTER TWO YEARS UNDER NO-TILLAGE AND CONVENTIONAL TIL GE ON DRYLAND 

AGROFORESTRI SYSTEM IN EAST SOKOTONG WEST L MBOK 

Suwardji dan IP Silawibawa 
Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas ataram 

ABSTRACT 

Declining soil structure is one of the most important problems in agricultural land worldwide. 
This probiem has been advocated due to miss management in agricultural practices such as continuous 
intensive cultivation. Long-term research is being carried out to study the effect of soil tillage regimes 
on soil quality, infection of micorrhizae (V AM), weed population and yield of corn cultivated on the 
marginal sloping area of dryland in the West Lombok. Two tillage regimes were compared mainly zero 
tillage/no tillage (weed was controlled using Roundup 31/ha) and conventional cultivation (2. working 
cultivation and I harrow). Results of two years experiment showed that zero tillage treatment improved 
soil qualities including increase in soil organic matter, aggregate stability, soil infiltration anj infection 
of MVA in comparison to conventional cultivation. Yield of com was higher under zero tillage than 
under conventional cultivation. In addition, weed population was greater under conventional cultivation 
compared with zero tillage treatment. 

ABSTRAK 

Degradasi tanah merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh pertaniar. dunia. 
Salah satu bentuk deg.radasi tanah yang 'sangat serius adalah penurunan stabilitas struktur tanah 
sebagai akibat dari sistem pengolahan tanah yang intensif Sehubungan dengan hal tersebut telah 

· dilakukan peneUtian jangka panjang yang bertujuan untuk mempelajari pengaruh cara pengolahan 
tanah terhadap kualitas tanah, populasi gu/ma dan hasi/ )agung (Zea mays.L) pada sistim agroforestry 
/ahan kering. Pt;!nelitian /apangan yang dilakukan di Desa Sekotong Lombok Barat pada lahan miring 
marginal (kemiringan 20%) dengan perlakuan : (a) tanpa olah tanah (TOT), gulma dikontrol dengan 
dengan herbisida Roundup (dosis 3 lt/ha) dan (b) olah tanah intensif (OTJ), dengan pembajakan dua 
kali kemudian digaru.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 2 tahun TOT mampu menghasilkan 
kualitas tanah yang secara fisik maupun biologi lebih baik debandingkan dengan OTI. Tanpa olah 
tanah dapat meningkatkan kadar bah an organik tanah, kemantapan agregat, infiltrasi dan infeksi MV A. 
Selain itu tanpa olah tanah juga mampu menekan populasi gulma pada areal pertanaman sehingga 
secara langsung mempengaruhi hasi/ tanaman. Jenis gulma yang dominan adalah gulma tahunar 
(parennial) seperti teki (Cyperus rotundus) dan alang-alang (Imperato cylindrica). 

Rata kunc1: S1stem olah tanah, kuahtas tanh, popu!asi gulma dan has it jagung 
Key words: Tillage regimes, soil qulaity, weed population, and yield of corn 

Suwardji: Perubahan Kualitas Tanah, lnfeksi ... 
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PENDAHULUAN 

Degradasi tanah merupakan salah satu . 
masalah penting yang dihadapi oleh pertanian di 
seluruh dunia (Moldenhaver dan Hudson, 1988). 
Salah satu bentuk degradasi tanah yang sangat 
serius adalah penurunan struktur tanah. Namun 
bentuk degradasi tanah ini kurang dapat dikenali 
dibandingkan dengan bentuk degrada>i tanah 
yang lain seperti erosi tanah, karena tidak 
tampak secara nyata. 

Di Indonesia, erosi tanah akibat dcgra
dasi tanah telah banyak dilaporkan. Menurut 
Abujamin, Jstiqlal dan Sudrajat (I 986), lebih 
dari I 00 tonlha tanah tererosi setiap musim 
hujan atau sekitar 83 mili meter lapisan oiah 
terangkut bersama aliran permukaan per tahun 
per hektar. Berkaitan dengan hal itu, Utomo 
(2000) melaporkan bahwa di Indonesia terdapat 
lebih dari 40 juta ha lahan kritis dan jumlahnya 
setiap tahun terus meningkat. 

Degradasi tanah yang terjadi saat ini di 
Indonesia salah satunya sebagai akibat dari 
sistem olah tanah in tens if yang selama ini secara 
turun menurun terus dilakukan oleh petani. Di 
samping itu, pemerintah dengan paket intensifi- · 
kasinya justru mewajibkan petani untuk 
mengolah tanah sampai gembur dan bersih. 
Pengolahan tanah intensif dengan mencangkul 
dan membajak sarnpai gembur dan bersih 
menurut para peneliti terbukti sebagai penyebab 
utama meningkatnya degradasi tanah di 
Indonesia. (Utomo, 2000). 

Penurunan struktur tanah yang terjadi 
biasanya berhubungan erat dengan penurunan 
kadar bahan organik di permukaan tanah akibat 
pengolahan yang menyebabkan meningkatnya 
mineralisasi bahan organik (Tisdall dan 
Oades, 1982). Akibat lanjut dari hal tersebut 
adalah agregat tanah permukaan mudah pecah 
ketika dikenai hujan secara langsung atau ketika 
dikenai perlakuan secara mekanik oleh alat-alat 
dan mesin pertanian. 

Pengaruh olah tanah intensif tidak hanya 
mengakibatkan penurunan kualitas tanah secara 
fisik tetapi juga secara kimiawi dan biologi. Di 
samping itu pengolahan tanah juga herpengaruh 
terhadap populasi gulma dan basil tanaman. 
Pengolahan tanah seringkali tidak mampu 
mengendalikan keberadaan gulma bahkan 
mengakibatkan peningkatan populasi gulma 
karena selama pengolahan tanah terjadi proses 
penyebaran organ-organ vegetatif gulma seperti 
stolon, rhizoma dan akar yang terpotong oleh 
alat pertanian. Dengan meningkatnya populasi 
gulma maka akan menyebabkan pertumbuhan 
tanaman terganggu karena tingginya kompetisi 
tanaman dengan gulma dalam memperebutkan · 
air dan unsur hara, sehingga secara langsung 
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menurunkan basil tanaman. Tulisan yang 
dilaporkan dalam paper ini merupak;m basil 

· penelitian yang telah berlangsung selama 2 
tahun untuk mempelajari pengaruh tanpa olah 
tanah dan olah tanab intensif terhadap kualitas 
tanah, infeksi mikoriza (MV A), populasi gulma 
dan basil tanaman jagung pada sistim agro
forestry di laban kering yang pada awalnya 
merupakan laban alang-alang. 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan · metode 
eksperimental dengan percoban · di lapangan 
yang dilakukan di Desa Sekotong Kabupaten 
Lombok Barat pada tanah Alfisol dengari 
kemiringan lereng 20%. Petak percobaan dibuat 
pada laban sist,im agroforestry berbasis jatisuper 
yang telah diperlakukan dengan sistem tanpa 
olah tanah dan olah tanah intensif selama dna 
tahun. Petak percobaan yang ada untuk perlaku
kan TOT ( disemprotkan herbisida Round/up 
dengan dosis 3 ltlha) dan OTI (dilakukan 
pembajakan dua kali dan kemudian digaru tanpa 
herbisida), masing-masing diulang 3 kali dengan 
luas. tiap petak 7 x 9 m2

• Data basil pengamatan 
beberapa parameter yang diperoleh dianalisis 
keragamannya dengan menggunakan uji T pada 
tarafnyata 5% (Steel dan Torrie, 1991. 

Parameter yang diamati adalab: Ke
mantapan agregat dengan ayakan basah mengi
kuti prosedure yang digunakan oleh Suwardji 
dan Eberbach, ( 1998), kadar ba~an organik 
tanab (Walkley dan Black, 1982), kecepatan 
infiltrasi menggunakan double ring infiltro
meter, berat volume tanab (BV), infeksi MVA 
(Silabiwaba 1994), pupulasi gulma penghitu
ngan pada luas I m2

, dan basil tanamanjagung. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji T menunjukkan babwa cara 
pengolahan tanah memberikan pe~garub yang 
sangat berbeda nyata terbadap parameter kadar 
baban organik, kemantapan agregat, populasi 
gulma dan infeksi MV A serta memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap infiltrasi, 
berat volume tanah dan populasi gulma. 
Sedangkan untuk parameter basil tanaman, 
pengolaban tanah memberikan pengarub tidak 
berbeda nyata. 

1.86 S0=0,084S 

I!ISeriesl 

OTI 

perlakuan 

Gam bar I. Kadar bahan orgamk pada perla
kuan TOT d<!n OTI 
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Dari Gambar I di atas dapat diketahui 
bahwa pengolahan tanah intensif menghasilkan 
kadar bahan organik yang iebih rendah diban
dingkan perlakuan tanpa olah tanah. Rendahnya 
kadar bahan organik pada per1akuan olah tanah 
intensif diduga discbabkan karena pacla tanah 
yang dio1ah tet:iadi proses pembalikan tanah 
yang disertai pembukaan bahan organik yang 
terikat pada agregat tanah. Hasil di alas 
menunjukkan bahwa hanya dalam waktu 2 
tahun, kadar bahan organik pada lapisan tanah 
bagian atas (top soil) telah menurun secara 
nyata. Akibatnya agregat tanah menjadi kurang 
mantap sehingga partikel-partikel tanah mudah 
hanyut bila terjadi hujan pada kondisi lokasi 
pene1itian yang relatif miring (20 %). Di 
samping itu pembalikan tanah menyebabkan 
bahan organik akan lebih cepat mengalami 
dekomposisi dengan kondisi suhu yang panas. 
Cepatnya terjadi penurunan kadar bahan organik 
yang terjadi di dacrah in:'-telah dipred~sikan 
sebelumnya. Penelitian dengan perlakuan serupa 
pada jenis tanah yang sama untuk daerah 
beriklim sub-tropik meimnjukkan terjadinya 
perubahan kadar bahan organik tanah dalam 
waktu 4 .. 6 tahun (Suwardji dan Eberbach 1998). 
Kondisi iklim panas di daerah tropika dan 
kondisi lahan yang relatif miring tampaknya 
menjadi pemacu. utama terjadinya penurunan 
kadar bahan organik pada lapisan tanah bagian 
atas. Penurunan kadar bahan organik tanah 
bagian atas ini mempunyai arti penting karena 
ketahanan agregat tanah untuk tidak pecah 
menjadi agregat-agregat berukuran kecil yang 
mudah hanyut oleh aliran permukaan merupa
kan kunci utama dalam mengurangi besarnya 

· erosi tanah. Dan dalam hal ini peningkatan 
kadar bahan organik tanah pada lahan-lahan 
kritis di daerah tropika merupakan kunci utama 
dalam pemugaran lahan dan perlu juga diikuti 
dengan mempertahankan kondisi permukaan 
tanah yang relatif tetutup dengan penutup tanah 
baik demgam tanaman pangan maupun tanaman 
penutup tanah yang lain. · 
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65.95 SD=3,262 

46.05 

[J Scr,ics I 

TOT OTI 

perlakmm 

Gam bar 2. Kemantapan agregat pada perla
kuan TOT dan OT1 

Sejalan dengim mc:nurunnya kadar 
bahan organik pada perlakua~. olah tanah 

Suwardji: Perubahan Kualitas Tanah. ll?f'ek.~i ... 

intcnsif. Ie1:jadi juga penurunan kemantapan 
• agregat tanah (Gambar 2). Berdasarkan klasifi

kasi nilai kemantapan agregat yang dikemuka
kan oleh Soedarmanto, dkk ( 1985). nilai keman
tapan agregat tanah untuk perlakuan tanpa olah 
tanah digolongkan dalam harkat mantap, 
sedangkan untuk perlakuan olah tanah intensif 
digolongkan dalam harkat kurang mantap. 

Adanya perbedaan nilai kemantapan 
agregat pada kedua perlakuan tersebut sangat 
terkait dengan kadar bahan organik tanah. 
Menurut Swift ( 1991 ); terdapat hubungan yang 
positif antara kadar bahan organik dan keman
tapan agregc.>.t tanah. Swift ( 1991) mengung
kapkan semakin t inggi kadar bah an organik 
tanah maka kemantapan agregat tanah juga 
semakin Iinggi. Hal ini disebabkan karena bahan 
organik mampu berfungsi sebagai agen pengikat 
agregat-agregat tanah secara fisik terhadap 
butir-butir primer yang dibantu oleh mikroor
ganisme seperti jamur dan aktinomisetes 
melalui aktivitasnya. Selain itu bahan organik 
secara kimia mampu mengikat partikel-partikel 
liat melalui "ikatan an tar bagian pada senyawa 
organik rantai panjang seperti asam humat dan 
asam fulvat. Dalam prosesnya kedua asam ini 
dapat bcrtindak sebagai jembatan penyatu 
partikel tanah dari butir-butir tunggal sehingga 
terbentuk unit agregat yang mantap. 
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Gambar 3. 

6.95 SD=0,508 

5.42 

TOT OTI 

pcrlakuan pcngolahan 

Rata-rata laju infiltrasi pada 
perlakuan TOT dan OTI 

Selanjutnya, hasil pengamatan kecepatan 
infiltrasi tanah yang diperoleh mengindikasikan 
adanya kesclarasan dengan dua parameter yang 
diamati terdahulu. Dari Gambar 3 di atas 
diperoleh laju infiltrasi pada perlakuan TOT 
lebih besar dari pada OTI. Adanya perbedaan 
nilai laju infiltrasi akibat pengolahan m1 
dimungkinkan karena pada perlakuan olah tanah 
intensif dapat menciptakan kondisi yang kurang 
mendukung untuk terciptanya infiltrasi yang 
lancai· karena te1jadinya kerusakan struktur. 
meningkatnya pemadatan permukaan dan ter
ciptanya lapisan impe1meabel karena tertutup
nya pori-pori tanah oleh partikel-partikel halus 
tanah yang terlepas satu sama lain. Selain itu 
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rendahnya kadar bahan organik tanah mengaki
batkan aktivitas organisme tanah terutama 
cacing menurun yang berakibat penciptaan 
ruang pori di dalam tanah yang relatif sedikit 
pacta perlakuan olah tanah intensif disbanding
kan dengan perlakuan tanpa oiah tanah. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Ehler ( 197 5) bah wa 
kadar bahan organik tanah yang tinggi pacta olah 
tanah konservasi dapat meningkatkan aktivitas 
biologi tanah dan hal ini akan dapat mencipta
kan pori makro yang sinambung smnpai diper
mukaan tanah yang akhimya dapat meningkat
kan kecepatan infiltrasi. Peningkatan laju 
infiltrasi pacta perlakuan TOT mempunyai 
pengaruh yang baik terhadap pengt~rangan laju 
aliran permukaan sehingga dapat menurunkan 
erosi tanah. Di samping itu peningkatan laju 
infiltrasi pacta perlakuan TOT dapat meningkat
kan jumlah air yang masuk dalam tanah 
sehingga berakibat langsung terhadap pening
katan ketersediaan air bagi tanaman. 
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Gambar 4. Berat volume tanah pacta perlakuan 
TOT dan OTI 

Sclanjutnya basil pengcmatan 
menunjukkan bahwa perlakuan TOT 
menghasilkan berat volume tanah yang lebih 
rendah dari pada perlakuan OTI (Gambar 4). 
Pengolahan tanah yang mengakibatkan 
meningkatnya berat volume tanah lebih banyak 
disebabkan karena terjadinya pemadatan tanah 
di permukaan tanah lapisan atas, kerana 
pemecahan agregat menjadi partikel lepas 
sewaktu berlangsungnya hujan. Di samping itu 
pacta tanah yang diperlakt:kan olah tanah 
intensif dimungkinkan terjadinya penghalangan 
pembentukan pori-pori tanah yang lebih 
kontinyu yang disebabkan oleh penutupan oleh 
butir-butir tanah. Hal ini menyebabkan pori 
tanah lebih banyak terisi oleh partikel padat 
daripada udara tanah. 

Nilai berat volume tanah yang relatif 
rendah pacta perlakuan TOT dibandingkan 
dengan perlakuan olah tanah konservasi, 
dimungkinkan karena adanya keterkaitannya 
dengan rendahnya aktivitas organisme di dalam 
tanah. Pada perlakuan tanpa olah tanah yang 
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mempunyai kadar bahan organik yang lebih 
tinggi memungkinkan aktivitas organisme tanah 
seperti cacing tanah lebih tinggi. Aktivitas 
organisme di dalam tanah mampu menciptakan 
pori makro yang kontinu, dengan demikian 
perbandingan komponen padatan, cairan dan gas 
akan seimbang sehingga struktur tanah yang 
tercipta lebih baik. 
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perlakuan pengolahan 

· Gam bar 5. Infeksi M VA pacta perlakuan TOT 
dan OTI 

Untuk parameter biologi tanah, 
Gambar 5 memperlihatkan bahwa perlakuan 
TOT menghasilkan infeksi MVA yang lebih 
besar daripada OTI. Pengaruh pE:ngolahan tanah 
terhadap infeksi MV A terjadi mungkin dengan 
perbaikan kondisi fisik struktur tanah yang lebih 
baik sehingga memberikan kondisi lingktmgan 
yang kondusif untuk MV A dapat berkembang 
dengan baik. Di samping itu pengaruh tidak 
langsung dari pebaikan kondisi fisik tanah dan 
peningkatan bahan organik tanah yang mungkin 
dapat meningkatkan hara dan lingkungan yang 
baik bagi tanaman untuk dapat tumbuh Iebih 
baik. Peroaikan kondisi pertumbuhan tanaman 
yang lebih baik mungkin dapat menghasilkan 
bahan-bahan eksudat yang dapat memacu 
perkembangan simbiosis antara MV A dan 
tanaman inang jagung. Dan perbedaan ini 
tampaknya terkait erat dengan pertumbuhan 
tanaman yang lebih baik pacta perlakuan tanpa 
olah tanah (TOT) dibandingkan dengan olah 
tanah intensif. 
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Gam bar 6. Hasil tanaman pacta pacta perlakuan 
TOT dan OTI 
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Hasil tanaman jagung tongkol kering 
per plot lebih tinggi pada perlakuan tanpa olah 
tanah dibandingkan perlakuan olah tanah 
intensif diduga terkait dengan perbaikan kondisi 
struktur tanah dan meningkatnya ketersediaan 
air. Struktur tanah yang lebih stabil dan lebih 
baik pada perlakuan tanpa olah tanah mampu 
menciptakan kondisi aerasi yang lebih mengun
tungkan untuk pertumbuhan akar tanaman dan 
ketersediaan unsur hara. Kondisi struktur yang 
lebih baik dapat meningkatkan air yang dapat 
masuk ke dalam' tanah dan kemampuan tanah 
untuk dapat mengikat air yang lebih baik 
sehingga air lebih banyak tersedia untuk 
tanaman. Selain hal tersebut di atas, peningkatan 
kadar bahan organik yang ada pada perlakuan 
TOT mungkin dapat meningkatkan kemungki
nan ketersediaan unsur hara yang meningkat 
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan 
produksi tanaman jagung. 

Peningkatan kualitas tanah dan hasi I 
tanaman jagung, ditinjau dari keuntungan eko
nomi, hasil yang diperoleh pada perlakuan TOT 
tampaknya lebih menguntungkan dibandingkan 
pada perlakuan OTI terutama bila ditinjau dari 
jumlah biaya yang dikeluarkan seperti biaya 
tenaga kerja untuk pengolahan tanah yang lebih 
besar. Sehingga untuk pertanian masa kini yang 
membutuhkan efisiensi tenaga kerja, sistem 
TOT tampaknya lebih menjaanjikan. 

Selain parameter basil tanaman jagung, 
populasi gulma yang sangat terkait dengan hasil 
tanaman diperoleh bahwa rata-rata populasi 

· · gulma pada perlakuan TOT san gat rendah 
dibandingkan perlakuan OTI yaitu 53,73/m2 

untuk TOT dan I I 9/m2 untuk perlakuan OTI. 
Spesies gulma yang mendominasi pada areal 
pertanaman adalah dari jenis gulma parennial 
(tahunan) seperti teki (Cyperus rotundus) dan 
alang-alang (Imperata cylindrica). Gulma jenis 
ini merupakan gulma yang sangat cepat penye
barannya terutama melalui organ vegetatif 
seperti umbi dan rhizoma terlebih jika pada 
areal pertanaman dilakukan pengolahan tanah. 
Rendahnya populasi gulma pada TOT mengin
dikasikan bahwa pengendalian gulma dengan 
menggunakan herbisida Roundup mampu 
menekan pertum-buhan gulma dengan baik. 
Roundup telah diketahui mampu ditransloka
sikan dari daun ke akar. Pemberan-tasan gulma 
dengan Roundup dengan dosis 3 lt/ha pada 
penelitian ini tampaknya mampu mengontrol 
populasi gulma yang ada dengan baik. Namun 
dalam aplikasi herbisida roundlip yang telah 
dipertimbangkan merupakan herbisi-da yang 
ramah lingkungan perlu mengikuti standar 
prosedure ap!'ikasi yang tepat supaya tidak 
mengenai organisme bukan target dan menghin-

Suwardji: Perubahan Kualitas Tanah. lnfeksi ... 

dari kemungkinan adanya efek yang tidak 
menguntungkan pada organisme di dalam tanah. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang telah dibahas di 
atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: (a) Perlakuan tanpa olah tanah 
(TOT) mampu menghasilkan kualitas tanah baik 
secara fisik maupun biologi yang lebih baik 
dibandingkan perlakuan olah tanah intensif 
(OTI). TOT mampu meningkatkan kadar bahan 
organik tanah, kemantapan agregat, infiltrasi 
dan infeksi MVA. (b) Hasil tanaman pada kedua 
perlakuan relatif sama, sehingga TOT tampak 
lebih menguntungkan dengan biaya produksi 
yang relatif lebih rendah. (c) Populasi gulma 
pada perlakuan TOT lebih rendah dibandingkan 
dengan perlakuan OTI. Jenis gulma yang 
dominan pada areal pertanaman adalah teki 
(Cyperus rotundus) dan alang-alang (lmperata 
cylindica). 
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