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Abstrak 
 

Oxic Paleustalf merupakan sub-order tanah yang sangat luas penyebarannya di 
negara bagian New South Wales, Australia dan merupakan lahan utama yang dimanfaatkan 
untuk pertanaman serealia dan penghasil buji penghasil minyak nabati. Akibat cara 
pengolahan tanah yang sangat intensip dalam budidaya tanaman serealia, kerusakan struktur 
tanah atasan (top soil) telah dilaporkan secara luas pada  tanah ini. Untuk mengatasi hal 
tersebut di atas telah dilakukan percobaan jangka panjang untuk menilai pengaruh berbagai 
cara pengolahan tanah terhadap perubahan-perubahan sifat-sifat fisika, kimia dan hasil 
tanaman di Wagga Wagga, NSW, Australia. 

Artikel ini merupakan laporan hasil penelitian untuk menilai pengaruh cara 
pengolahan tanah yang berbeda selama 16 tahun terhadap perubahan sifat fisika tanah 
bagian atas (0-20 cm), penyerapan air oleh tanaman dan hasil tanaman. Sistim pengolahan 
tanah yang diuji adalah (a) sistim pengolahan sempurna (CT), sitim olah tanah minimum (MT) 
dan sistim tanpa olah (DD). Setiap plot diulang tiga kali dengan besarnya plot 14 x 100 m. 
Herbisida knowdown digunakan untuk perlakuan tanpa oleh. Di tengah setiap plot dipasang 8 
tabung alumunium untuk memantau status lengas tanah dengan jarak  dari masing masing 
tabung 10 m menggunakan netron probe. Pengamatan kadar lengas pada kedalaman 0-20 
dilakukan menggunakan TDR (Time Domain Reflectometry). Pengamatan kadar air dilakukan 
sampai kedalaman 1,4 m dengan interval setiap 20 cm yang dilakukan setiap minggu. 
Hantaran hidrolik pada keadaan jenuh dan  tak jenuh (K-40) pada permukaan tanah serta 
kemantapan agregat tanah pada kedalaman (0-5 dan 5-10 cm) dilakukan tiga kali pada bulan 
Juli, Agustus dan Oktober. Populasi cacing tanah dan estimasi jumlah pori > 20 mm pada 
kedalaman 10 cm diamati satu kali pada bulan Agustus pada saat tanaman pada 
pertumbuhan optimum. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P > 5%) untuk 
kemantapan agregat tanah, hantaran hidrolik jenuh dan tak jenuh (K-40), jumlah populasi 
cacing, dan pori-pori makro lebih besar 2 mm pada lapisan tanah bagian atas (0-20) akibat 
perbedaan cara pengolahan tanah. Pada pengolahan tanah dengan tanpa olah menghasilkan 
sifat-sifat fisik tanah yang paling baik dibandingkan kedua perlakuan pengolahan tanah yang 
lain.  

Jumlah penyerapan air oleh tanaman yang paling tinggi diperoleh pada perlakuan 
tanpa olah dibandingkan dengan dua perlakuan yang lain yang secara statistik berbeda nyata 
pada (P < 0.5) pada pertumbuhan optimum sampai akhir panen. Hasil tanaman triticale dan 
gandum yang lebih tinggi diperoleh pada perlakuan tanpa olah dibandingkan dengan dua 
perlakuan pengolahan tanah yang lain. 

Untuk pertanian lahan kering, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanian tanpa 
olah mungkin merupakan alternatif terbaik untuk memperbaiki kemunduran struktur tanah di 
daerah ini yang berakibat menurunnya produktivitas lahan. Namun perlu dicermati dampak 
negatip penggunaan herbisida terhadap kesuburan biologi tanah yang merupakan kunci 
utama mencapai sistim pertanian yang berkelanjutan. 

 
Kata Kunci : Pertanian konservasi tanpa olah, stabilitas agregat, daya hantar hidrolik, 
penyerapan air oleh tanaman.  
 
* Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Himpunan Ilmu Tanah Indonesia di 
Bandung 17 November 2007 

 
 



1.  Pengantar 
 

Untuk menjamin produksi hasil pertanian yang berkelanjutan diperlukan cara 

pengelolaan lahan yang bijak agar dapat mempertahankan atau bahkan dapat 

meningkatkan produktivitas lahan (Suwardji dan Eberbach, 1998). Sistim pengolahan 

tanah yang intensif pada tanah-tanah yang secara hakiki mempunyai struktur tanah 

yang kurang mantap dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah bagian atas (top 

soil) sehingga berakibat terhadap penurunan produktivitas lahan di berbagai tempat 

di NSW, Australia (Aveyard dkk., 1983; Chan dan Pratley, 1998; Cornish dan Pratley, 

1991).  

 Berbagai sistim pengolahan konservasi telah sedang dikembangkan untuk 

mencari alternatif sistim pengolahan tanah yang ramah lingkungan sehingga dapat 

menurunkan besarnya aliran permukaan dan erosi tanah (Francis dakk, 1987; Chan 

dan Mead, 1989). 

 Pengolahan tanah minimum dan direct drilling telah mulai diterima dan dan 

diadopsi secara luas oleh petani di negara bagian NSW Australia dalam upaya 

mengatasi kemunduran struktur tanah bagian atas (Cornish dan Pratley, 1991; Chan 

dan Pratley, 1998). 

 Hasil yang dilaporan dalam artikel ini merupakan hasil penelitian pengaruh 

berbagai cara pengolahan tanah jangka panjang (16 tahun) terhadap perubahan sifat 

fisika tanah bagian atas (0-20 cm), penyerapan air dan hasil tanaman yang telah 

dilakukan  pada tanah Oxic Paleustalf di distrik Wagga Wagga, NSW, Australia. 

 

2.  Metodologi 

 Penelitian jangka panjang dilakukan pada lahan datar di distrik Wagga 

Wagga, NSW  pada tanah Oxic Paleustalf, dengan curah hujan tahunan sekitar 550 

mm dan curah hujan pada musim tanam pada waktu penelitian adalah 180.5 mm . 

 Penelitian ini telah dimulai pada tahun 1977 dengan perlakuan yang terus 

menerus sama yaitu tiga jenis pengolahan tanah : (a) pengolahan tanah sempurna 

(CT), dengan tiga kali pembajakan menggunakan alat bajak scarifier pada 

kedalaman 10 cm, (b) pengolahan terbatas (MT), dengan satu kali pengolahan tanah 

dengan alat dan kedalaman yang sama dan (c) direct drilling (tanpa olah) dan 

penanaman benih dilakukan dengan alat full combine pada kedalaman 2,5 cm dan 

pemberantasan gulma dilakukan dengan herbisida.  Rancangan percobaan adalah 

RCBD (Rancomized Completely Block Design), dengan tiga ulangan untuk masing-

masing perlakuan dengan luas masing masing plot 7 x 140 m. Diantara masing 

masing plot diberi jarak  3 m sebagai pembatas. Sejumlah 8 pipa alumunium dengan 



panjang 150 m yang kedap air di bagian bawah dipasang ditengah tengah-tengah 

masing masing plot dengan jarak 10 m.  Pupuk fosfor dan nitrogen biasanya di 

berikan pada saat tanaman dengan takaran 120 kg P dan 75 kg N /ha.  

Perubahan kadar lengas profil tanah diamati menggunakan netron probe 

untuk setiap interval 20 cm sampai kedalaman 140 cm dan kadar lengas pada 

kedalaman 0-20 diamati dengan TDR (Time Domain Reflectometry) dengan probe-

nya yang dipasang berdampingan dengan pipa alumunium. Pengamatan perubahan 

kadar lengas yang terjadi pada profil tanah dilakukan setiap minggu. Penyerapan air 

oleh tanaman ditetapkan dengan menggunakan prosedure French dan Schultz, 

1984), dengan mengasumsikan bahwa tidak ada aliran permukaan dan drainase 

dalam. Kalibrasi netron probe dilokasi percobaan dilakukan menurut prosedur 

Greacen (1981). Dengan kurva kalibrasi ini pembacaan dengan netron probe dirubah 

menjadi volume kadar air.  

Daya hantar hidrolik jenuh dan tak jenuh dan pada tekanan – 40 mm 

permukaan tanah diukur dengan CSIRO-Disk Permeameter dengan diameter 20 cm. 

Penghitungan besarnya hantaran hidrolik jenuh dan pada tekanan – 40 mm 

dilakukan menggunakan prosedur White dan Perroux (1987). Stabilitas agregate 

untuk contoh tanah lembab ditetapkan tiga kali selama pertumbuhan tanaman 

dengan menggunakan prosedur Chaney dan Swift (1984), sedangkan estimasi pori 

makro di lapangan dilakukan dengan modifikasi prosedur Douglas (1986). 

Pemeliharaan gulma setelah panen dilakukan dengan herbisida.   

 Analisis sidik ragam data-data yang diperoleh dilakukan dengan 

menggunakan Genstat Release 5.2. (1991). Adanya perbedaan yang nyata antar 

rerata parameter yang diuji diuji lanjut menggunakan LSD pada tarap probabilitas 

5%. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Stabilitas agregat tanah 

 Pengolahan tanah secara nyata (P < 0.05) menurunkan stabilitas agregat 

tanah pada lapisan tanah 0-5 cm tetapi tidak menunjukkan hasil yang berbeda nyata 

untuk lapisan tanah 5-10 cm (Tabel 1). Agregat tanah yang diambil dari kedalaman 

0-5 cm pada perlakuan tanpa olah (direct drilling = DD) jauh lebih stabil dibandingkan 

dengan kedua cara pengolahan sempurna (CT) dan pengolahan tanah terbatas 

(MT). Tingginya stabilitas agregate tanah pada perlakuan DD  dibandingkan dengan 

kedua perlakuan yang lain mungkin disebabkan oleh sedikitnya pengrusakan 

mekanis tanah pada perlakuan DD, yang mungkin memperlambat mineralisasi bahan 



organik temporer yang sangat berperan penting dalam pembentukan dan stabilitasi 

agregat tanah. Data kemantapan agregat sejalan dengan kadar karbon-organik pada 

ketiga perlakuan pengolahan tanah pada tabel di bawah ini. Perlakuan tanpa olah 

dapat secara nyata meningkatkan kadar kabon-organik dalam tanah yang mungkin 

merupakan faktor utama yang bertanggung jawab terhadap stabilitas agregat pada 

tanah ini. Bahan organik telah dilaporkan sebagai kunci utama terbentuknya 

stabilitas agregate pada berbagai jenis tanah (Aveyard dkk, 1983; Chan dkk, 1992; 

Hamblin dan Davis, 1980; Oades, 1984). 

 
Tabel 1.  Stabilitas agregat tanah pada kedalaman 0-5 cm dan 5-10 cm pada 

akhir panen 
 

Perlakuan Mean Weight Diameter (MWD) 

 0-5 cm 5-10 cm 

Pengolahan tanah sempurna (CT) 71a* 70a 

Pengolahan tanah terbatas (MT) 82 a  74 a  

Tanpa olah (direct drilling) 174 b 76 a 

 
*
Angka yang diikuti oleh hurup yang sama dalam kolum tidak berbeda nyata pada (P < 0.5) 

 
 
Tabel 2. Kadar karbon-organik pada ketiga perlakuan pembajakan 
 

Perlakuan pengolahan tanah Kadar karbon organik (%) 

Pengolahan tanah sempurna (CT) 2.87 a* 

Pengolahan tanah terbatas (MT) 2.40 b 

Tanpa olah (DD) 2.07 b 

*
Angka yang diikuti oleh hurup yang sama dalam kolum tidak berbeda nyata pada (P < 0.5) 

 

Hantaran hidrolik pada keadaan jenuh dan tak jenuh pada tekanan –40 mm pada 

perlakuan tanpa olah secara nyata lebih tinggi dari kedua perlakuan pengolahan 

tanah yang lain Tabel 3.  Tingginya hantaran hidrolik dalam keadaan jenuh pada 

perlakuan tanpa olah (DD) dibandingkan dengan kedua perlakuan pengolahan tanah 

yang lain mungkin disebabkan oleh tingginya pembentukan pori makro sinambung 

yang bermuara di permukaan tanah oleh akrivitas cacing tanah. Data jumlah cacing 

yang tersidik pada ketiga perlakuan pengolahan tanah sejalan dengan data hantaran 

hidrolik dalam keadaan jenuh (Tabel 4).  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Collis 

dan George (1985) yang mengungkapkan bahwa 1 pori makro sebesar 3 mm pada 

luas penampang 707 cm2 tanah takterusik secara nyata meningkatkan besarnya 

infiltrasi dibandingkan dengan contoh tanah tak terusik yang tidak mempunyai 

makropori sebesar itu. 

 



Tabel 3.  Hantaran hidrolik permukaan tanah pada keadaan jenuh dan tak 
jenuh pada tekanan – 40 mm 

 

Perlakuan Hantaran hidrolik (mm/jam) 

 Jenuh  Tekanan – 40 mm 

Pengolahan tanah sempurna (CT) 122a* 1.1a* 

Pengolahan tanah terbatas (MT)  137a   1.4a  

Tanpa olah (direct drilling) 246 b  2.5b 

 
*
Angka yang diikuti oleh hurup yang sama dalam kolum tidak berbeda nyata pada (P < 0.5) 

 


