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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahana hara makro N, P, dan K pada lahan sawah 

Irigasi Mamak bagian hulu Kabupaten Sumbawa. Terdapat 30 titik pengambilan sampel 

yang tersebar pada 4 SPL. Metode grid bebas digunakan untuk menentukan titik dan 

jumlah sampel. Sampel tanah dianalisis, diinterpretasikan dalam bentuk peta sebaran hara 

menggunakan Arc GIS. Hasil analisis membuktikan bahwa kandungan hara N-NO3
- dari 

sampel tanah tergolong berharkat rendah sampai tinggi (8,24-41,92 ppm), hara P-tersedia 

berada pada harkat sedang dengan nilai berkisar dari 3,54-7,83 ppm,  sebagian besar 

sampel memiliki hara K-tersedia yang berharkat tinggi, sedangkan harkat rendah lebih 

dominan pada SPL 2. Nilai hara K-tersedia berkisar 28,39- 56,34 ppm. Parameter lain 

yakni pH memperlihatkan bahwa area penelitian memiliki tanah yang cenderung agak 

masam dan kandungan C-Organik yang sangat rendah hingga sedang.  

Kata Kunci: nitrogen, fosfor, kalium, pH, C-Organik, Metode Grid Bebas,  Arc GIS. 

ABSTRACT 

This research was conducted to study macro nutrients status which were N, P, and K in 

paddy field of Mamak Upstream Irrigation in Sumbawa Regency. There were 30 collected 

samples which were spread over four SPL. Free sampling grid method was used to 

determine point and amount of sample. Soil samples were analyzed and interpereted into 

nutrient map using Arc GIS.  Results of the study revealed that N-NO3
- nutrient content of 

these soil was varied from low to high (8,24-41,92 ppm), while the available-P nutrient 

was moderate in all samples and it ranged from 3,54-7,83 ppm, and these samples had 

majority high available-K nutrient content, except for SPL 2 which had moderate status. 

Available-K nutrient value was ranging from 28,39-56,34 ppm. Other parameters such as 

pH reflected that these sites was slightly acid, and organic carbon content of this area was 

vaired from very low to moderate status.  

 

Key words: nitrogen, fosfor, kalium, pH, organic carbon, Free Grid Method, Arc GIS
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Ketersediaan air, hara maupun 

udara merupakan beberapa aspek yang 

menentukan suatu tanah dikatakan subur 

ataupun tidak. Perubahan kuantitas dan 

ketersediaan hara mengakibatkan terjadi 

fluktuasi kesuburan tanah sepanjang 

musim tanam. Ketersediaan hara 

dipengaruhi oleh penambahan pupuk, 

pupuk kandang, kompos, mulsa, dan 

kapur serta terjadinya pencucian hara 

(Pandey et al., 2000). Dierolf et al. 

(2000) menerangkan bahwa 

Berkurangnya konsentrasi hara yang 

tersedia, bahan organik, kapasitas tukar 

kation, dan perubahan pH tanah 

merupakan bentuk penurunan kesuburan 

tanah. 

 Hara makro (N, P, dan K) 

memegang peranan penting dalam 

pertumbuhan tanaman padi. Baharuddin 

(1996) dalam Sembiring et al. (2002) 

melaporkan bahwa kandungan P dan K di 

Kecamatan Lape Lopok dan Moyo Hilir 

yang termasuk daerah irigasi Mamak dan 

Kakiang tergolong masih cukup. Adanya 

program intensifikasi padi dalam jangka 

waktu 10 tahun terakhir diduga telah 

merubah tahana hara makro pada daerah 

Irigasi Mamak.  

Pemupukan yang tidak tepat dan 

cenderung berlebih pada proses budidaya 

tanaman padi juga berpengaruh terhadap 

tahana hara dalam tanah. Sofyan et al. 

(2009) dalam Haryani (2012) 

mengungkapkan bahwa pemupukan P 

dan K secara terus-menerus pada tiga 

dasa warsa terakhir mengakibatkan 

ketidakseimbangan hara pada sebagian 

besar lahan sawah di Jawa, Sumatera, 

Kalimantan, Lombok, dan Bali. Kondisi 

tersebut menjadi salah satu penyebab 

Indonesia belum mampu mencukupi 

kebutuhan akan beras meskipun Negara 

Indonesia termasuk dalam peringkat ke-

tiga yang memiliki luas lahan sawah 

irigasi  terbesar di Asia. 

Pentingnya mengetahui tahana 

hara makro (N, P, dan K) dalam upaya  

meningkatkan produksi tanaman padi 

menjadi salah satu dasar penulis 

melakukan penelitian yang yang 

bertujuan untuk mengetahui tahana hara 

makro (N, P, dan K) pada lahan sawah 

Irigasi Mamak bagian hulu Kabupaten 

Sumbawa. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini bersifat deskriptif 

eksploratif yang berupaya 

menggambarkan keadaan di lokasi 

penelitian dengan pendekatan variabel 

berupa survei langsung di lapangan 
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disertai pengambilan sampel tanah dan 

didukung analisis tanah di laboratorium. 

Penentuan titik sampel dan jumlah 

sampel dalam penelitian menggunakan 

metode grid bebas, sedangkan 

pengambilan sampel tanah dilakukan 

secara komposit. Total titik pengambilan 

sampel ada sebanyak 30 yang tersebar 

pada 4 Satuan Peta Lahan ( SPL). SPL 

disusun beradasarkan interval kontur 

(12,5 m) pada Peta Rupa Bumi tahun 

1998, lembar Lape dan Lopok. Kriteria 

masing-masing SPL yaitu: (1) SPL 1 

berada pada ketinggian 12,5-25 m dpl 

dengan luas lahan sebesar 46,38 Ha; (2) 

SPL 2 berada pada ketinggian > 25 m  

dpl (385,56 Ha); (3) SPL 3 berada pada 

ketinggian > 37,5m dpl (750,4 Ha); dan 

(4) SPL 4 berada pada ketinggian 50-62,5 

m dpl (304,08 Ha). Sehingga total luas 

lahan sawah Irigasi Mamak bagian hulu 

yang akan diteliti adalah 1.400,57 Ha. 

 Penelitian dilaksanakan di dua 

tempat yakni di lapangan dan di 

laboratorium. Pengambilan sampel tanah 

dilakukan di lahan sawah Irigasi Mamak 

bagian hulu Kabupaten Sumbawa. 

Adapun untuk analisis sifat kimia tanah 

dilakukan di Laboratorium Pengujian 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian 

berlangsung mulai bulan Desember 2016 

hingga bulan Februari 2017. 

Bahan yang digunakan meliputi 

sampel tanah dari lahan sawah Irigasi 

Mamak bagian hulu Kabupaten 

Sumbawa, pereaksi N tersedia, pereaksi P 

tersedia, pereaksi K tersedia, pereaksi C-

organik, dan pereaksi pengukuran pH. 

Sedangkan peralatan yang digunakan 

Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) 

tahun 1998 dengan skala 1: 25.000 pada 

nomor lembar peta (NLP) 1907-231 

(Lape) dan NLP 1907-231 (Lopok), 

Global Positioning System (GPS), 

cangkul, pisau belati, plastik transparan, 

kertas label, spidol permanen, software 

(perangkat lunak) berbasis Geographic 

Information System (GIS), tampah, kertas 

sampul, lumpang porselin, kantung 

plastik, alat pereaksi N tersedia, alat 

pereaksi P tersedia, K, alat pereaksi C-

organik,  dan alat pengukur pH.  

Tahap persiapan meliputi studi 

pustaka, pembuatan peta kerja sekaligus 

penentuan titik sampel dan jumlah 

sampel pada masing-masing SPL serta 

penyiapan alat dan bahan yang 

diperlukan selama pengambilan sampel 

tanah. Tahap pelaksanaan diawali 

kegiatan pengambilan sampel tanah dari 

tiap SPL yang dilakukan secara 

komposit. Penentuan titik sampel secara 

proporsional menggunakan GPS. Selain 

pengambilan sampel tanah, juga 

dilakukan wawancara terhadap petani di 
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lapangan terkait teknis budidaya tanaman 

padi yang termuat dalam kuesioner. 

 Analisis sifat kimia tanah meliputi 

analisis N-NO3
- yang dilakukan 

berdasarkan metode Devadra Alloy, 

analisis P tersedia dan K tersedia 

menggunakan metode ekstraksi Morgan-

Wolf, analisis C-Organik menggunakan 

metode Kurmis, dan pengukuran pH 

menggunakan pH meter. Data hasil 

analisis laboratorium terhadap parameter 

P-tersedia, K-tersedia, pH dan C-organik 

dari tiap SPL dibandingkan dengan 

harkat menurut Balai Penelitian Tanah 

(2009), dan khusus untuk parameter N-

NO3
- menggunakan harkat dari 

Rosmarkam & Yuwono (2002). 

Klasifikasi dari masing-masing SPL 

kemudian disusun menjadi bentuk peta 

tahana hara makro menggunakan 

perangkat lunak Arc GIS.  

 

HASIL DAN PEMBAHSAN 

Kondisi wilayah 

 Jenis tanah yang banyak 

ditemukan di Kabupaten Sumbawa yaitu 

entisol (38,7 %), entisol lithic subgroup 

sekitar 7,5%, alfisol (6,8%) , inseptisol 

(3,4%), ultisol sekitar (12,3%), vertisol 

(9,8%), dan komplek entisol/asosiasi 

yang mencapai 23,2%. Tanah-tanah 

tersebut lebih banyak terbentuk dari 

bahan alluvium. Jenis tanah Inseptisol 

tersebar di Kecamatan Moyo Hulu, Moyo 

Hilir, dan Lape (Iwan, 2010). BPTP 

NTB, (2015) menerangkan bahwa tanah 

di Kec. Lape dan Kec. Lopok didominasi 

oleh subgroup tanah typic haplusteps, 

typic haplusterts, dan sebagian kecil 

tergolong subgroup ustorthents (BPTP 

NTB, 2015).  

 Lahan sawah Irigasi Mamak 

bagian hulu Kabupaten Sumbawa terletak 

di dua kecamatan yakni di Kecamatan 

Lape dan di Kecamatan Lopok. Titik 

pengambilan sampel di Kecamatan Lape 

berada di Desa Lape dan Desa Dete, 

sedangkan di Kecamatan Lopok titik 

tersebut tersebar di beberapa desa yaitu 

Desa Mamak, Desa Berora, dan Desa 

Langam.   

 Petani di lahan sawah ini 

umumnya menerapkan sistem pengairan 

berselang, disamping itu kegiatan 

pembakaran jerami juga merupakan hal 

rutin yang dilakukan seusai panen. Petani 

berasumsi bahwa kegiatan pembakaran 

jerami mampu mengemat tenaga selama 

pengolahan tanah, sekaligus dapat 

mengendalikan hama dan penyakit pada 

musim tanam berikutnya (Ponnam (1984) 

dalam Sugiyanta (2008)). 
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No  
SPL 

N-NO3
- P-tersedia K-tersedia 

pH(H2O) 
C-Organik 

Sampel Ppm ppm Ppm % 

1 

4 

19,07(S)* 5,53 (S)** 40,65 (T)**  7,58 (AA)*** 0,83 (SR)** 

2 13,8 (R)* 5,24 (S)** 56,34 (T)** 6,1 (AM)*** 1,97 (R)** 

3 11,11 (R)* 3,87 (S)** 53,32 (T)** 5,95 (AM)*** 2 (R)** 

4 11,13 (R)* 5,5 (S)** 37,25 (T)** 6,04 (AM)*** 1,78 (R)** 

5 8,35 (R)* 5,55 (S)** 48,36 (T)** 5,84 (AM)*** 2,1 (R)** 

6 11,11 (R)* 5,43 (S)** 42,3 (T)** 5,99 (AM)*** 2,02 (R)** 

7 

3 

11,11(R)* 3,59 (S)** 49,61(T)** 6,04 (AM)*** 0,54 (SR)** 

8 13,92(R)* 3,54 (S)** 37,6 (T)** 6,24 (AM)*** 0,48 (SR)** 

9 8,37(R)* 3,97 (S)** 39,57 (T)** 5,7 (AM)*** 2,1(T)** 

10 10,87 (R)* 3,83 (S)** 36,6 (T)** 6,67 (N)*** 2,67 (T)** 

11 41,92 (T)* 5,39 (S)** 33,88 (S)** 6,26 (AM)*** 0,73 (SR)** 

12 21 (S)* 5,31 (S)** 43,16 (T)** 5,89(AM)*** 0,61 (SR)** 

13 27,18 (S)* 5,5 (S)** 38,83 (T)** 6,01 (AM)*** 0,56 (SR)**  

14 16,18 (S)* 3,63 (S)** 39,06 (T)** 6,39(AM)*** 0,82 (SR)** 

15 18,88 (S)* 3,59 (S)** 42,12 (T)** 6,28 (AM)*** 1,27 (R)** 

17 13,07(R)* 3,97 (S)** 39,5 (T)** 6,4 (AM)*** 1,88 (R)** 

19 8,24(R)* 5,02 (S)** 40,78 (T)** 6,28 (AM)*** 0,78 (SR)** 

20 22,27 (S)* 4,71 (S)** 35,2 (S)** 5,8 (AM)*** 2,13 (T)** 

21 11,07 (R)* 3,82 (S)** 47,84 (T)** 5,61 (AM)*** 2,14 (T)** 

22 8,37 (R)* 3,82 (S)** 41,4 (T)** 6,1 (AM)*** 2,42 (T)** 

30 14 (R)* 5,63 (S)** 28,39 (S)** 5,54 (AM)*** 0,8 (SR)** 

16 

2 

8,37 (R)* 3,83 (S)** 31,27 (S)** 5,92 (AM)*** 1,59 (R)** 

18 15,56 (S)* 3,93 (S)** 35,69 (S)** 5,79 (AM)*** 1,62 (R)** 

23 31,07 (S)* 5,59 (S)** 45,21 (T)** 5,74 (AM)*** 0,95 (SR)** 

24 21 (S)* 7,38 (S)** 43,52 (T)** 5,77(AM)*** 0,77 (SR)** 

26 13,89 (R)* 5,6 (S)** 32,28 (S)** 5,8 (AM)*** 1,17 (R)** 

27 17,33 (S)* 5,55 (S)** 34,36 (S)** 5,88 (AM)*** 1,17 (R)** 

28 13,89 (R)* 5,5 (S)** 33,35 (S)** 6,16 (AM)*** 0,92 (SR)** 

29 13,92 (R)* 3,99 (S)** 34,03 (S)** 6,2 (AM)*** 1 (R)** 

25 1 17,29 (S)* 5,45 (S)** 37,89 (T)** 6,04 (AM)*** 0,63 (SR)** 

Keterangan : *)  Harkat N-NO3
-: SR (Sangat Rendah), R (Rendah), S (Sedang), T (Tinggi), ST (Sangat 

Tinggi) berdasarkan    Rosmarkam & Yuwono (2002) 

 **) Harkat P-tersedia, K-tersedia, dan C-Organik: SR (Sangat Rendah), R (Rendah), S 

(Sedang), T (Tinggi), ST (Sangat Tinggi) berdasarkan    Balittan (2009) 

 ***) Harkat pH (H2O): SM (Sangat Masam), M (Masam), AM (Agak Masam), N (Netral), 

AA (Agak Alkalis), A (Alkalis) berdasarkan    Balittan (2009) 

Tahana Hara N-NO3
- 

 Nitrogen berfungsi sebagai 

konstituen berbagai kelompok sel, 

sehingga kekurangan hara ini dapat 

menurunkan laju pertumbuhan tanaman 

(Gardner et al. (2008) & Utomo et al. 

(2006)). Menurut Utomo et al. (2006) 

tanaman menyerap hara N dalam bentuk 

NO3
- dan NH4+  dari dalam tanah. Nitrat 

(NO3
-) adalah hasil akhir dari perombakan 

NH4
+ pada tahap nitrifikasi (Hanafiah, 

2010). 

 Berdasarkan Gambar. 1 diketahui 

bahwa harkat hara N-NO3
- lahan sawah 

Irigasi Mamak bagian hulu adalah rendah 

Tabel. 1 Hasil Analisis Hara Makro (N, P, dan K), pH, dan C-Organik 
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sampai tinggi. Nilai tahana hara N-NO3
- 

dari tiap SPL tertera pada Tabel 1 . 

Tahana hara N-NO3
- pada SPL 1 

tergolong berharkat sedang dengan nilai 

sebesar 17,29 ppm. Sekitar 50% dari total 

sampel di SPL 2 termasuk berharkat 

sedang dan sisanya berharkat rendah. 

Adapun rentang nilai hasil analisis N-

NO3
- pada SPL tersebut adalah 8,37 - 

31,07  ppm. Harkat rendah akan 

kandungan N-NO3
- mendominasi hasil 

analisis sampel dari SPL 3 dan SPL 4. 

Kisaran nilai hara N-NO3
- pada dua SPL 

tersebut yaitu 8,24 - 41,92 ppm. Harkat 

hara N-NO3
-  yang mendominasi lahan 

sawah Irigasi Mamak bagian hulu 

Kabupaten Sumbawa adalah rendah 

dengan persentase dari total seluruh 

sampel sebesar 60%. 

 

 

 

Secara umum pH tanah area 

penelitian adalah agak masam (5,5-6,5). 

Kondisi demikian semestinya mampu 

menunjang proses penyediaan hara 

Nitrogen. Hal ini berdasarkan penjelasan 

Shancez (1992) bahwa peningkatan pH 

larutan tanah hingga di atas 5,5 

mengakibatkan N menjadi tersedia. Akan 

tetapi faktanya SPL 4, SPL 3 dan 50% 

Gambar. 1 Peta Tahana Hara Makro N di Lahan Sawah Irigasi Mamak Bagian Hulu Kabupaten      

      Sumbawa 
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dari total sampel di SPL 2 memiliki 

kandungan rendah akan hara N-NO3
-. 

 Rendahnya hara N-NO3
- diduga 

disebabkan oleh kurang tersedianya 

bahan organik di area tersebut. 

Kandungan C-Organik (Tabel. 1) di SPL 

1 dan SPL 3 didominasi oleh harkat 

rendah, serta lebih dari 50% sampel di 

SPL 2 dan SPL 4 memiliki kandungan C-

Organik yang sangat rendah. Kondisi ini 

diduga akibat perilaku petani lebih 

memilih membakar jerami yang 

berpotensi sebagai sarana penyedia hara 

N. Pengairan berselang juga turut 

berkontribusi mengurangi ketersediaan 

hara N dalam bentuk NO3
-. Wiljler & 

Delwiche (1954) dalam Poerwidodo 

(1992) melaporkan bahwa pada kondisi 

lahan tergenang (anaerob) N dalam 

bentuk NO3
- akan mengalami 

denitrifikasi, dan proses tersebut 

merupakan penyebab utama hilangnya 

hara N dari dalam tanah. 

 Harkat N-NO3
- yang tergolong 

rendah berdampak pada minimnya 

pasokan hara ini bagi tanaman, dengan 

kata lain tanaman padi di lahan sawah 

Irigasi Mamak bagian Hulu dapat 

mengalami defisiensi hara Nitrogen. 

Menurut De Datta (1981) dan Soegiman 

(1982) selain mengakibatkan 

pertumbuhan menjadi lambat, 

kekurangan hara N pada padi juga 

menyebabkan jumlah anakan menjadi 

sedikit, tanaman menjadi kerdil, daun 

muda berwarna hijau kekuningan, dan 

daun tua berwarna cokelat muda. 

Sehingga secara tidak langsung 

rendahnya harkat N-NO3
- mampu 

menurunkan tingkat produksi tanaman 

padi. 

Tahana Hara P- Tersedia 

 Tanaman menyerap hara fosfor 

lebih banyak dalam bentuk ion H2PO4
- 

dibandingkan HPO4
2-. Hara P dibutuhkan 

pada proses respirasi, transfer maupun 

penyimpanan energi, fotosintesis dan 

pertumbuhan sel serta jaringan akar padi 

yang baru tumbuh (Gardner et al., 2008). 

Pada Gambar. 2 tampak  tahana hara P-

tersedia dari seluruh SPL adalah sedang. 

Hasil analisis hara P-tersedia (Tabel. 1) 

memperlihatkan  kisaran nilai dari tiap 

SPL (1, 2, 3 dan 4) secara berurutan yaitu 

5,45 ppm, 3,83-7,83 ppm, 3,54-5,63 ppm, 

dan 3,87-5,55 ppm.  

 Shanchez (1992) menerangkan 

bahwa  ketersediaan hara P paling tinggi 

berada pada pH 6-7, sebaliknya hara P 

berubah menjadi bentuk tak tersedia pada 

pH tanah rendah (<5). Dengan kata lain 

pada kisaran pH 5-6 hara P masih dapat 

tersedia bagi tanaman meskipun tingkat 

ketersediaannya lebih rendah bila 

dibandingkan dengan tingkat 
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ketersediaan hara tersebut pada kisaran 

pH 6-7. Hal ini sesuai dengan hasil 

analisis pH (Tabel. 1) pada lahan sawah 

Irigasi Mamak bagian hulu Kabupaten 

Sumbawa yang didominasi oleh pH agak 

masam (5,5-6,5) dan ketersediaan hara P 

yang tergolong berharkat sedang. 

  

 

 Ketersediaan hara P di lahan 

sawah Irigasi Mamak bagian Hulu juga 

didukung oleh penerapan sistem 

pengairan berselang yang 

mengkondisikan tanaman padi tergenang 

dan  kering secara bergantian, sebaliknya 

ketinggian lokasi penelitian (12,5-62,5 m 

dpl) tidak menunjukkan pengaruh 

terhadap ketersediaan hara ini. 

Ponnamperuma (1984) melaporkan 

bahwa peningkatan ketersediaan hara P 

saat penggenagan disebabkan oleh 

pertukaran anion. Prasetyo (2004) dalam 

Triharto (2013) juga menjelaskan bahwa 

praktik penggenangan lahan akan 

menambah jumlah hara P tersedia karena 

adanya proses reduksi Fe3+ menjadi ion 

Fe2+ saat penggenangaan berlangsung, 

sehingga ikatan Fe-P menjadi terlepas. 

Selain itu praktik penggunaan pupuk 

tunggal yang dulu terjadi diduga 

menyebabkan penumpukan hara tersebut 

di dalam tanah. Akibatnya tahana hara P-

tersedia masih tetap tergolong sedang 

Gambar. 2 Peta Tahana Hara Makro P di Lahan Sawah Irigasi Mamak Bagian Hulu Kabupaten      

      Sumbawa 
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meskipun kandungan C-organik pada 

sebagian besar lokasi penelitian adalah 

rendah sampai sangat rendah. 

 Beberapa hasil penelitian 

membuktikan bahwa harkat hara P-

tersedia yang tergolong sedang sudah 

mampu memenuhi kebutuhan tanaman 

padi meskipun tanpa disertai pemupukan. 

Akan tetapi kemungkinan penurunan 

harkat dapat terjadi bila hara P-tersedia 

dalam tanah terus-menerus diserap 

tanaman selama musim tanam. Menurut 

Syam et al. (2007) dalam Rosmnah et al. 

(2011) kurang tersedianya hara P bagi 

tanaman berakibat pada menurunya laju 

pertumbuhan, tanaman menjadi kerdil, 

jumlah anakan sedikit, umur tanaman 

atau panen lebih panjang dan gabah yang 

terbentuk menjadi berkurang. Usaha yang 

dilakukan sehingga hara P tetap tersedia 

bagi tanaman diantaranya dengan 

mengatur populasi tanaman, dan 

pemberian pupuk P yang tepat baik dosis 

maupun waktu pemeberian. 

Pengembalian jerami ke tanah sebagai 

bahan organik juga mampu 

meningkatkan ketersediaan hara P, 

karena menurut Shanchez (1992) bahan 

organik dapat melarutkan fosfat.  

Hara K-tersedia 

 Hara K merupakan hara yang 

berperan sebagai aktivator berbagai  

enzim dalam tubuh tanaman. Hara 

tersebut mampu meningkatkan ketahanan 

tanaman terhadap penyakit serta 

merangsang pertumbuhan akar (Soepardi 

et al., 1983). Selain dari input pupuk 

kimiawi, Gardner et al. (2008) 

menerangkan bahwa sumber utama hara 

kalium adalah pelapukan batuan yang 

megandung K. Tanaman menyerap hara 

kalium dalam bentuk K+ yang 

monovalen. 

 SPL 1 dan 4 bertahana hara K 

tinggi karena hasil analisis K-tersedia 

metode Morgan-Wolf menunjukkan 

bahwa tanah pada dua lokasi tersebut 

berturut-turut mengandung hara  K-

tersedia sebesar 37,89 ppm dan 37,25 

ppm- 56,34 ppm. Tahana hara K pada 

SPL 2 berkisar antara 31,27 ppm - 43,52 

ppm dan 75% dari sampel tanah di lokasi 

tersebut tergolong berharkat sedang serta 

25% lainnya berharkat tinggi. Kandungan 

hara K pada SPL 3 (28,39- 49,61 ppm) 

didominasi oleh harkat tinggi, dan 

beberapa sampel lainnya tergolong 

berharkat sedang. 

 Penggenangan padi dalam sistem 

pengairan berselang di area sawah irigasi 

Mamak mampu menambah ketersediaan 

hara K di dalam tanah. Pernyataan 

tersebut sesuai penjelasan Prasetyo et al. 

(2004) bahwa saat penggenangan 

berlangsung terjadi proses pertukaran ion 
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K+ dikomplek jerapan oleh ion Fe3+ dan 

Mn4+ sehingga jumlah hara K yang dapat 

diserap padi didalam tanah menjadi turut 

meningkat.  Serupa halnya dengan 

Fosfor, ketersediaan hara Kalium yang 

tinggi diduga merupakan bentuk 

implikasi dari tindakan pemupukan 

pupuk K sejak tahun 60an. Sofyan et al. 

(2004) dalam Haryani (2012) juga 

menerangkan bahwa pemupukan K yang 

dilakukan secara terus-menerus dapat 

mengakibatkan tahana hara Kalium pada 

lahan sawah menjadi tinggi. Praktik 

pembakaran padi di lahan sawah juga 

menjadi faktor tingginya ketersediaan 

hara di lahan sawah tersebut. Hasil 

penelitian Tommy (2014) menemukan 

bahwa tanah yang dilakukan pembakaran 

jerami diatasnya memiliki kadar K lebih 

tinggi dibandingkan dengan tanah yang 

tanpa perlakuan pembakaran jerami. 

Menurut Centini et al. (2005) dalam 

Tommy (2014) menjelaskan bahwa 

pembakaran jerami akan mengahasilkan 

abu yang mengandung hara K, Ca, dan 

Mg. 

 Tingginya harkat hara K-tersedia 

pada SPL 1, 3, dan 4 mengindikasi 

bahwa hara tersebut telah banyak tersedia 

dalam tanah bagi proses pertumbuhan 

Gambar. 3 Peta Tahana Hara Makro K di Lahan Sawah Irigasi Mamak Bagian Hulu Kabupaten     

      Sumbawa 
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tanaman. Tisdale et al. (1985) dalam 

Subandi (2013) mengemukakan bahwa 

kondisi tersebut dapat mengakibatkan 

tanaman menyerap hara K melebihi 

kebutuhan untuk pertumbuhan 

optimumnya. Ketersediaan kalium yang 

berlebih menurut Damanik & Rauf 

(2009) menyebabkan daun tanaman 

menjadi tua. Sehingga pada lahan sawah 

Irigasi Mamak bagian hulu secara umum 

tidak membutuhkan aplikasi pupuk KCL. 

Akan tetapi upaya mempertahankan 

tahana hara K agar tetap dalam kondisi 

demikian dapat dilakukan melalui praktik 

pembenaman jerami. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan 

pembahasan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Tahana hara N-NO3
- pada lahan 

sawah Irigasi Mamak bagian hulu 

Kabupaten Sumbawa tergolong 

berharkat sedang hingga tinggi. Pada 

SPL 1 hara N-NO3
- tergolong 

berharkat sedang (17,29 ppm). Hara 

N-NO3
- pada SPL 2 tergolong 

berharkat rendah hingga sedang 

(8,37-31, 07 ppm). Adapun pada 

SPL 3 dan 4 harkat yang dominan 

adalah harkat rendah dengan kisaran 

nilai N-NO3
- sebesar 3,24 ppm 

sampai 41,29 ppm.  

2. Tahana hara P-tersedia pada lahan 

sawah Irigasi Mamak bagian hulu 

Kabupaten Sumbawa tergolong 

berharkat sedang (3,54-7,38 ppm). 

3. Tahana hara K-tersedia pada lahan 

sawah irigasi Mamak bagian hulu 

Kabupaten Sumbawa tergolong 

berharkat sedang hingga tinggi. 

Kandungan hara K-tersedia yang 

berharkat tinggi lebih dominan pada 

SPL 1, 3 dan 4 (49,61 ppm- 37,25 

ppm), sedangkan pada SPL 2 (31,27-

35,69 ppm) harkat yang 

mendominasi adalah harkat sedang. 

DAFTAR PUSTAKA 

Balittan. 2009. Petunjuk Teknis Edisi: 2 

Analisis Sifat Kimia Tanah, 

Tanaman, Air dan Pupuk. 

Departemen Pertanian. 

BPTP NTB. 2015. Klasifikasi Jenis 

Tanah di Pulau Sumbawa. Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian 

NTB. Nusa Tenggara Barat. 

Damanik, M.M.B., A. Rauf. 2009. 

Identifikasi Tingkat Kesuburan 

Tanah dan Cara Praktis 

Penentuan Dosis pupuk 

Berdasarkan Status Hara Tanah. 

Fakultas Pertanian Universitas 

Sumatera Utara. Sumatera. 

De Datta, S. K. 1981. Principle and 

Practice Of Rice Production. John 

Wiley Sons. New York. 

Dierolf, T., T. Fairhurst., E. Muterf. 

2000. Soil Fertility Kit. Potash 



12 
 

Crop Agro Vol.          No.           2017 

and Phosphate .Institute. 

Canada. 

Gardner, F. P., R.B. Pearce, R. L. 

Mitchell. 2008. Fisiologi 

Tanaman Budidaya (Terjemahan 

dari Physiology of Crop Plant). 

Universitas Indonesia Press. 

Jakarta. 

Hanafiah, Ali Kemas. 2010. Dasar 

Dasar Ilmu Tanah. PT Raja 

Grafindo Persada. Jakarta. 

Haryani, Heni. 2012. Evaluasi Hara 

Kalium Pada Tanah sawah di 

Pulau Jawa. [Skripsi, 

unpublished]. Institut Pertanian 

Bogor. Bogor. 

Iwan S. 2010. Arahan Pengembangan 

Sektor Pertanian Kabupaten 

Sumbawa Berbasis Komoditas 

Unggulan Daerah. [Tesis, 

unpublished]. Institut Pertanian 

Bogor. Bogor. 

Pandey S.P., Singh R.S., Mishra S.K. 

2000. Availability of Phosphorus 

and Sulphur in Inceptisols of 

Central Uttar Pradesh. Journal of 

Indian Society Of Soil Science. 48 

(1): 118-121. 

 

Poerwidodo. 1992. Telaah Kesuburan 

Tanah. Penerbit Angkasa. 

Bandung. 

 

Ponnamperuma F. N. Chemichal Kinetics 

of Wetland Rice Soils Relative to 

Soil Fertility. 1984. Di dalam: 

Prosiding Weetland Soils: 

Characterization, Classification, 

and Utilization. Filipina, 26 

Maret- 5 April 1984. Hal. 72-89. 

Rosmanah, Siti., Wahyu, Wibawa., dan 

Calista, Irma. 2011. Status Hara 

Tanah Sawah di Kabupaten 

Kepahiang Berdasarkan Hasil 

Analisis Perangkat Uji Tanah 

Sawah. BPTP Bengkulu. 

Bengkulu. 

Roesmarkam, A., N. W. Yowono. 2002. 

Ilmu Kesuburan Tanah. Kanisius. 

Yogyakarta. 

Sanchez, P.A. 1992. Sifat dan 

Pengelolaan Tanah Tropika 

(Terjemahan dari Properties and 

Management of Soils in the 

Tropics). Penerbit ITB. Bandung. 

Sembiring, Hasil., Wirajaswadi, L., 

Awaludin, Hipi, Prahardini, P.E. 

2002. Pengkajian Cara, Dosis Dan 

Sumber Pemupukan Phosfor dan 

Residunya Pada Alfisol di 

Kabupaten Sumbawa. http: //ntb. 

litbang. pertanian.go.id/ ind/ 

2002/ SP/ pengkajiancara. doc. 

[20 Desember 2016]. 

Soegiman.1982. Ilmu Tanah. Bogor. 

IPB. 

Soepardi, G. 1983. Sifat dan Ciri Tanah. 

Departemen Ilmu Tanah Fakultas 

Pertanian IPB. Bogor. 

Subandi. 2013. Peran dan Pengelolaan 

Hara Kalium untuk Produksi 

Pangan Indonesia. Pengembangan 

Inovasi Pertanian. 6 (1) Hal: 1-

10.  

Sugiyanta. 2008. Kualitas dan 

Kesuburan Tanah. Prenadamedia 

Grup. Jakarta. 

Tommy, Annisa, Mukhlis, Hidayat, 

Benny. 2014.  Karakteristik 

Biologi dan Kimia Tanah 

Sawah akibat Pembakaran 

Jerami. Jurnal Online 

Agroekoteknologi. 2 (2) : 851-

864. 

Triharto, Sukmo. 2013. Survei dan 

Pemetaan Hara N, P, K, dan pH 

Pada Lahan Sawah Tadah Hujan 

di Desa Durian Kecamatan 



13 
 

Crop Agro Vol.          No.           2017 

Pantai Labu . [Skripsi, 

unpublished]. Universitas 

Sumatera Utara. Medan. 

Utomo, Muhajir., Sudarsono, Rusman., 

Lumbranja, Jamalan., Wawan. 

2016. Ilmu Tanah: Dasar-dasar 

dan Pengelolaan. 

Prenadamedia. Jakarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Crop Agro Vol.          No.           2017 

 


