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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai tubuh alam, sifat fisik, kimia, biologi tanah sangat 

berpengaruh pada kegiatan pertanian. Faktor fisik tanah yang sangat 

berpengaruh kegiatan pertanian antara lain tekstur, struktur, konsistensi, 

kapasitas memegang air, kapasitas infiltrasi, permeabilitas, drainase, 

kedalaman efektif, dsb. Faktor kimia tanah  yang penting adalah kandungan 

hara tersedia makro dan mikro, pH tanah, kandungan bahan organic, kapasitas 

tukar kation, kadar bahan beracun (Al-dd) dsb. Sedangkan faktor biologi yang 

penting adalah jumlah dan aktifitas organisme dalam tanah. Tindakan-

tindakan terhadap tanah, umumnya ditujukan untuk menambah dan menjamin 

keseimbangan hara dan bagi tanaman, mencegah keracunan,  kehilangan, serta 

manipulasi kondisi lingkungan hiungga sesuai untuk pertumbuhan dan 

perkembangahn tanaman dan hewan. Dalam pengelolaan pertanian, 

pemanfaatan maksimal faktor-faktor tersebut harus diperhatikan untuk 

menjaga produktivitas dan kegunaan tanah secara lestari. 

Morfologi tanah merupakan sifat tanah yang dapat diamati langsung 

di lapang yang menunjukkan profil tanah kea rah dalam tanah. Hal ini penting 

untuk diamati karena akar tanaman berjangkar di tempat tersebut. Semakin 

baik akar berjangkar pada umumnya pertumbuhan tanaman semakin baik dan 

sebaliknya. 

Pengamatan profil tanah perlu memperhatikan sifat-sifat tanah karena 

morfologi tanah sangat menentukan pertumbuhan tanaman. Pengamatan 

morfologi tanah yang dapat dilakukan adalah seperti pengamatanketebalan top 

soil, kedalaman efektif, duripan, fragipan, horizon argilik, petroferik, 

petrogibsik, dll.Dari sifat-sifat tersebut dapat diperkirakan tanaman yang 

berpotensi untuk tumbuh secara optimal pada daerah tersebut.  

Dalam mengamati morfologi tanah selalu dicatat pula kondisi 

lingkungan disekitarnya seperti bahan induk, lereng, fisiografi, drainase 
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permukaan, keadaan batuan dsb. Morfologi tanah tergantung pada tingkat 

perkembangan tanah tersebut. Tingkat perkembangan tanah dinilai dari tingkat 

perkembangan horizon yang terjadi. 

 

1.2 Permasalahan 

Pertanian modern memerlukan sarjana yang mengerti cara-cara 

menganalisis baik di laboratorium maupun di lapangan, serta tagu dan  

mampumemilih bahan-bahan untuk mengembangkan pertanian dalam arti 

luas. Untuk mencpai tujuan tersebutpeningkatan keterampilan yang 

menunjang perkembangan pertanian modern sangat diperlukan. Tanah sebagai 

cabang ilmu yang menunjang menunjang langsung pertanian tidak lepas dari 

hal di atas. 

Untuk membekali lulusan pengetahuan tentang tanah, maka 

mahasiswa perlu belajar mengamati berbagai proses yang terjadi di dalam 

tanah dan proses-pross identifikasi sifat-sifat tanah mulai dari teknik 

pengambilan contoh, pengenalan morfologi tanah, teknik konservasi tanah, 

analisis tanah di lapang, teknik pengelolaan tanah, dan pengenalan berbagai 

jenis pupuk sebagai bahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah 

guna meningkatkan produktivitasnya. 

 Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan manusia 

maka diperlukan perlindungan terhadap tanah. Oleh karena itu pengamatan di 

lapangan perlu dilakukan dan menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi 

profil tanah. 

 

 

1.3 Tujuan 

Mendeskripsikan profil tanah di kebun percobaan Sukamantri, kebun 

percobaan cikabayan dan kebun salak kampus darmaga dengan baik tanpa 

harus mengklasifikasikannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Tanah 

Tanah adalah material yang tidak padat yang terletak di permukaan 

bumi, sebagai media untuk menumbuhkan tanaman (SSSA, Glossary of Soil 

Science Term). Tanah sebagai tubuh alam mempunyai berbagai macam fungsi 

utama, diantaranya pertama sebagai media tumbuhan tanaman yang 

menyediakan hara dan air. Kedua sebagai gudang unsur-unsur hara makro 

dan mikro serta mengatur penyediaan bagi tanaman. Ketiga sebagai tempat 

tunjangan mekanik akar tanaman. 

Tanah dari tempat ke tempat tanah berbeda. Misalnya pada lereng 

yang curam tanah tidak sedalam dan seproduktif seperti tanah yang terdapat 

di tempat yang datar. Sifat-sifat tanah yang dibentuk di daerah tropic akan 

berbeda dari tanah yang dibentuk di daerah sub tropic. Selain itu kita juga 

harus mempelajari tentang morfologi tanah tersebut untuk meningkatkan 

kualtas tanah guna meningkatkan produktivitasnya. 

Seorang ahli tanah menganggap tanah sebagai tubuh alam yang 

berdimensi dalam dan luas. Ia juga memandang tanah sebagai hasil kerja 

gaya-gaya pembangunan dan penghancur. Pelapukan bahan organic 

merupakan kejadian destruktif, sedangkan pembentukan mineral baru sepetii 

liat, dan perkembangan suatu horizon merupakan kejadian sintetik.(goeswono 

soepardi, 1983). 

Selain definisi di atas definisi tanah di kelompokkan dalam tiga 

definisi yaitu: 

(1) Berdasarkan pandangan ahli geologi. 

(2) Berdasarkan pandangan ahli ilmu alam murni. 

(3) Berdasarkan pandangan ilmu pertanian. 

Menurut ahli geologi (berdasarkan pendekatan Geologis). Tanah 

didefiniskan sebagai lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan 

yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga 

membentuk regolit (lapisan partikel halus). 
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Menurut Ahli Ilmu Alam Murni (berdasarkan pendekatan Pedologi) 

Tanah didefinisikan sebagai bahan padat (baik berupa mineral maupun 

organik) yang terletak dipermukaan bumi, yang telah dan sedang serta terus 

mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor: bahan induk, 

iklim, organisme, topografi, dan waktu. 

Menurut Ahli Pertanian (berdasarkan pendekatan Edapologi) tanah 

didefinisikan sebagai media tempat tumbuh tanaman. Selain ketiga definisi 

diatas, definisi tanah yang lebih rinci diungkapkan ahli ilmu tanah sebagai 

berikut: 

Fungsi tanah secara fisik adalah sebagai tempat tumbuh dan 

berkembangnya perakaran sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman dan 

menyuplai kebutuhan air dan hara ke akar tanaman. Fungsi  tanah secara 

kimiawi adalah sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi (baik berupa 

senyawa organik maupun anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial, 

seperti: N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, B, Cl). Fungsi tanah secara 

biologi sebagai habitat dari organisme tanah yang turut berpartisipasi aktif 

dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif bagi tanaman. Integritas dari 

ketiganya (fisik, kimiawi, dan biologi) secara integral mampu    menunjang 

produktivitas tanah untuk menghasilkan biomass dan produksi baik tanaman 

pangan, tanaman sayur-sayuran, tanaman hortikultura, tanaman obat-obatan, 

tanaman perkebunan, dan tanaman kehutanan. 

Tanah merupakan tempat tumbuh tanaman, tubuh alam yang berasal 

dari hancuran batuan dan bahan organik. Hal tersebut dapat dipelajari dari 

suatu penampang tegak atau profil tanah 

2.2 Horizon Tanah 

Huruf kapital O, A, E, B, C, R merupakan simbol-simbol untuk 

horizon utama dan lapisan utama tanah. Huruf-huruf kapital ini merupakan 

simbol dasar, yang dapat diberi tambahan karakter-karakter lain untuk 

melengkapi penamaan horizon dan lapisan. 

Horizon O adalah lapisan yang didominasi oleh bahan organik. 

Sebagian jenuh air dalam periode yang lama, atau suatu ketika pernah jenuh 

air, tetapi sekarang telah didrainase, sebagian yang lain tidak pernah 
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mengalami jenuh air. Sebagian besar horizon O tersusun dari serasah segar 

yang belum terdekomposisi atau sebagian telah terdekomposisi yang telah 

tertimbun di permukaan. Serasah seperti ini dapat berada di atas permukaan 

tanah mineral atau tanah organik. 

 

Keterangan : 

A :  Horizon Organik 

O :  Horizon pencampuran bahan organic  

              terhumifikasi dengan bahan mineral 

E :  Horizon pencucian (eluviasi) 

B :  Horizon penumpukan (iluviasi) 

C :  Bahan induk 

R :  Batuan induk 

.( http://klikdynasis.net/?id=AB148) 

 

 Horizon A adalah horizon mineral yang terbentuk pada permukaan 

tanah atau di  bawah suatu horizon O. Horizon ini memperlihatkan 

kehilangan seluruh atau sebagian besar struktur batuan asli dan menunjukkan 

salah satu atau kedua sifat berikut yaitu akumulasi bahan organik 

terhumifikasi yang bercampur sangat intensif dengan fraksi mineral, dan tidak 

di dominasi oleh sifat-sifat yang merupakan karakteristik horizon E atau B. 

sifat-sifat yang merupakan akibat dari pengolahan tanah, pengembalaan 

ternak atau jenis-jenis gangguan lain yang serupa. 

 Horizon E adalah horizon mineral yang kenampakan utamanya 

adalah kehilangan liat silikat, besi, alumunium atau beberapa kombinasi 

senyawa-senyawa tersebut, meninggalkan suatu konsentrasi partikel-partikel 

pasir dan debu. Horizon ini memperlihatkan lenyapnya seluruh atau sebagian 

terbesar dari struktur batuan aslinya. Horizon E dibedakan dari horizon B di 

bawahnya dalam sequm tanah sama , oleh warna dengan value lebih tinggi 

atau chrome lebih rendah , atau kedunya, oleh tekstur yang lebih kasar atau 

oleh suatu kombinasi dari sifat-sifat tersebut.  

http://klikdynasis.net/?id=AB148
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Horizon B  dalah horizon-horison yang terbentuk di bawah suatu 

horizon A, E atau O. horizon-horison ini didominasi oleh lenyapnya seluruh 

atau sebagian terbesar sari struktur batuan aslinya, dan memperlihatkan satu 

atau lebih sifat-sifat seperti : Konsentrasi atau penimbunan secara aluvial dari 

liat silikat, senyawa besi, senyawa alumunium, humus, senyawa karbonat, 

gispsum, atau silika, secara mandiri atau dalam kombinasi. Tanda-tanda atau 

gejala adanya pemindahan atau penambahan senyawa karbonat. Konsentrasi 

oksidan-oksidan secar residu. Penyelaputan sesquioksida yang 

mengakibatkan horizon terlihat jelas menpunyai value warna lebih rendah, 

chrome lebih tinggi atau hue lebih merah tanpa proses iluviasi semyawa besi 

yang terlihat jelas. 

Horizon C adalah horison atau lapisan, tidak termasuk batuan dasar 

yang lebih keras dan tersementasi kuat, yang dipengaruhi sedikit oleh proses 

pedogenik, serta tidak memiliki sifat –sifat horizon O, A, E, atau B. sebagian 

terbesar merupakan lapisan-lapisan mineral. Bahan lapisan  C mungkin dapat 

serupa atau tidak serupa dengan gahan dari mana solum diperkirakan telah 

terbentuk. Suatu horizon C mungkin saja telah mengalami perubahan, 

walaupun tidak terdapat tanda-tanda adanya proses pedogenesis. 

Horizon R adalah batuan dasar tersementasi kuat sampai 

mengeras.granit, basaly, kuarsit, batugamping, dan batupasir adalah contoh 

batuan dasra yang diberi symbol dengan huruf R. lapisan R cukup kompak 

jika lembab sehingga cukup sulit di gali dengan sekop walaupun lapisan 

tersebut dapat pecah berkeping-keping. 

 

2.3 Klasifikasi Tanah 

Tanah di Indonesia dibedakan menjadi 8 jenis tanah, yaitu : tanah 

podzolit, tanah organosol, tanah aluvial, tanah kapur, tanah vulkanis, tanah 

pasir, tanah humus, dan tanah laterit. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada 

tabel jenis tanah yang di dalamnya dibahas mengenai terjadinya, sifatnya dan 

persebarannya. 
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Tabel jenis tanah dilihat dari terjadinya, sifatnya, dan persebarannya. 

Dikutip dari (Wardiyatmoko, GEOGRAFI SMA Kelas X : Erlangga hal 169 – 

170 ) 

 

2.4 Beberapa tanah “penting” 

1. Ultisols 

Ultisol merupakan salah satu jenis tanah di Indonesia yang 

mempunyai sebaran luas, mencapai 45.794.000 ha atau sekitar 25% dari total 

luas daratan Indonesia (Subagyo et al. 2004). Sebaran terluas terdapat di 

Kalimantan (21.938.000 ha), diikuti di Sumatera (9.469.000 ha), Maluku dan 

Papua (8.859.000 ha), Sulawesi (4.303.000 ha), Jawa (1.172.000 ha), dan 

Nusa Tenggara (53.000 ha). Tanah ini dapat dijumpai pada berbagai relief, 

mulai dari datar hingga bergunung. Pada umumnya Ultisol berwarna kuning 
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kecoklatan hingga merah. Pada klasifikasi lama menurut Soepraptohardjo 

(1961), Ultisol diklasifikasikan sebagai Podsolik Merah Kuning (PMK). 

Warna tanah pada horizon argilik sangat bervariasi dengan hue dari 10YR 

hingga 10R, nilai 3−6 dan kroma 4−8 (Subagyo et al. 1986; Suharta dan 

Prasetyo 1986; Rachim et al. 1997; Suhardjo dan Prasetyo 1998; Alkusuma 

2000; Isa et al. 2004; Prasetyo et al. 2005).  

Warna tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain bahan 

organik yang menyebabkan warna gelap atau hitam, kandungan mineral 

primer fraksi ringan seperti kuarsa dan plagioklas yang memberikan warna 

putih keabuan, serta oksida besi seperti goethit dan hematit yang memberikan 

warna kecoklatan hingga merah. Makin coklat warna tanah umumnya makin 

tinggi kandungan geothit, dan makin merah warna tanah makin tinggi 

kandungan hematit (Eswaran dan Sys 1970; Allen dan Hajek 1989; 

Schwertmann dan Taylor 1989).  

Tekstur tanah Ultisol bervariasi dan dipengaruhi oleh bahan induk 

tanahnya. Tanah Ultisol dari granit yang kaya akan mineral kuarsa umumnya 

mempunyai tekstur yang kasar seperti liat berpasir (Suharta dan Prasetyo 

1986), sedangkan tanah Ultisol dari batu kapur, batuan andesit, dan tufa 

cenderung mempunyai tekstur yang halus seperti liat dan liat halus (Subardja 

1986; Subagyo et al. 1987; Isa et al. 2004; Prasetyo et al. 2005). Ultisol 

umumnya mempunyai struktur sedang hingga kuat, dengan bentuk gumpal 

bersudut (Rachim et al. 1997; Isa et al. 2004; Prasetyo et al. 2005). 

Komposisi mineral pada bahan induk tanah mempengaruhi tekstur Ultisol. 

Bahan induk yang didominasi mineral tahan lapuk kuarsa, seperti pada batuan 

granit dan batu pasir, cenderung mempunyai tekstur yang kasar. Bahan induk 

yang kaya akan mineral mudah lapuk seperti batuan andesit, napal, dan batu 

kapur cenderung menghasilkan tanah dengan tekstur yang halus.  

Ciri morfologi yang penting pada Ultisol adalah adanya peningkatan 

fraksi liat dalam jumlah tertentu pada horizon seperti yang disyaratkan dalam 

Soil Taxonomy (Soil Survey Staff 2003). Horizon tanah dengan peningkatan 

liat tersebut dikenal sebagai horizon argilik. Horizon tersebut dapat dikenali 

dari fraksi liat hasil analisis di laboratorium maupun dari penampang profil 
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tanah. Horizon argilik umumnya kaya akan Al sehingga peka terhadap 

perkembangan akar tanaman, yang menyebabkan akar tanaman tidak dapat 

menembus horizon ini dan hanya berkembang di atas horizon argilik 

(Soekardi et al. 1993). 

2.Latosol (Inceptisols/Oxisols) 

Latosol merupakan tanah bersolum dalam, mengalami pencucian dan 

pelapukan lanjut, berbatas horizon baur, kandungan mineral primer dan unsur 

hara rendah, konsistensi gembur dengan stabilitas agregat kuat dan terjadi 

penumpukan relatif seskuioksida di dalam tanah sebagai akibat pencucian 

silikat. 

Ciri-ciri tanah latosol 

A. Ada horizon kambik , dimana terdapat horizon penumpukan liat 

<20% dari horizon diatasnya. 

B. Tanah yang mulai berkembang tetapi belum matang yang ditandai 

oleh  perkembangan profil yang lebih lemah. 

C. Mencakup tanah sulfat masam (Sulfaquept) yang mengandung 

horison sulfurik yang sangat masam, tanah sawah(aquept) dan tanah latosol. 

Daerah penyebaran tanah jenis ini: Sumatera, Jawa, Kalimantan. Sebagain 

besar tanah ini ditanami palawija (jawa) dan hutan/semak belukar (sumatera 

dan Kalimantan). 

 Warna tanah latosol adalah merah, coklat kemerahan, coklat, coklat 

kekuningan atau kuning tergantung bahan induk, warna batuan, iklim dan 

letak ketinggian. Bahan induk tanah litosol adalah campuran batuan endapan 

tuff dan batuan volkan. Tanah litosol merupakan tanah yang dianggap paling 

muda, sehingga bahan induknya seringkali dangkal (< 45 cm) atau tampak di 

atas permukaan tanah sebagai batuan padat yang padu. Tanah litosol belum 

lama mengalami pelapukan dan sama sekali belum mengalami perkembangan 

tanah akibat pengaruh iklim yang lemah, letusan vulkan atau topografi yang 

terlalu miring atau bergelombang (Munir, 1995 : 331). 
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3.Andosols (Andisols) 

Andisol atau Andosol berasal dari kata 'Ando' yang berarti hitam 

atau gelap, dan 'Sol' yang berarti tanah, sehingga Andisol atau Andosol 

berarti juga tanah hitam. tidak semua jenis Andisol berwarna hitam, di 

beberapa tempat dijumpai dengan warna kecokelatan. Tanah-tanah Andisol 

pada umumnya mempunyai karakteristik utama yaitu memiliki sifat andik, 

yaitu satu sifat tanah yang mengandung jumlah mineral Al (aluminium) 

ditambah fi Fe (ferum/besi) lebih dari atau sama dengan 2 %, dan berat 

jenisnya kurang dari 9 gr/cc, serta memiliki retensi fosfat lebih dari 85%; atau 

memiliki paling sedikit 30% fraksinya berukuran 0,002 - 2 mm, serta 

memiliki kandungan gelas vulkanik antara 5 persen sampai lebih dari 30% 

(tergantung kandungan jumlah Al dan fi Fe-nya). Melihat bobot isinya, tanah 

ini memang cukup ringan.  

Yang menjadi ciri khasnya pula, tanah ini berkembang dari bahan 

vulkanik yang dihasilkan dari erupsi dan lelehan lahar-lahar gunung berapi. 

Memerhatikan usia pembentukannya tanah-tanah Andisol pada umumnya 

memang termasuk tanah muda (pembentukan tanah yang lain bisa mencapai 

ribuan bahkan jutaan tahun).  

Tanah-tanah yang terbentuk dari bahan vulkanik biasanya memiliki 

solum yang dalam, yaitu bisa mencapai lebih dari 150 cm, karena memang 

pembentukannya berasal dari lahar yang mengendap. Jauh berbeda dengan 

tanah-tanah yang terbentuk secara insitu dari batuan sedimen misalnya, rata-

rata solumnya tipis atau terkadang kurang dari 100 cm.  

Karena proses pembentukannya yang relatif muda, tanah Andisol lainnya 

tidak memiliki lapisan-lapisan penciri khusus selain apa yang dinamakan 

epipedon Mollik atau Umbrik. Epipedon adalah suatu istilah yang ditujukan 

bagi lapisan di daerah permukaan tanah.  

Epipedon Mollik adalah lapisan permukaan tanah setebal 18 cm 

atau lebih, mengandung bahan organik sedikitnya 1 persen, memiliki warna 

gelap bila basah, dan agak terang bila kering. Kejenuhan basanya lebih dari 

50%, dan tidak pernah kering lebih dari 3 bulan. Tidak keras atau padu 

apabila kering. Adapun epipedon Umbrik adalah sama dengan Mollik, namun 
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kejenuhan basanya kurang dari 50%. Berdasarkan kandungan kejenuhan 

basanya ini, maka tanah Andisol yang memiliki epipedon Mollik relatif lebih 

subur (secara kimiawi) dibandingkan tanah Andisol yang memiliki epipedon 

Umbrik. 

 

4. Entisol (alluvial, regosol, litosol) 

Entisol jenis alluvial merupakan jenis tanah hasil dari endapan sungai, 

topografinya datar sehingga sebagian besar digunakan sebagailahan 

persawahan. Entisol dan regosol jenis litosol memiliki lapisan yang sangat 

tipis dan banyak ditemu di daerah pegunungan kapur an daerah kars Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Madura, Nusa Tenggara, dan Maluku Selatan. Tanah 

entisol saat ini belum banyak dimanfaatkan sehingga pada umumnya hanya 

digunakan sebagai tanaman hutan yang mampu tumbuh dengan solum 

dangkal dan tahan kekeringan, contohnya cendana jati, mahoni, dll. 

5. Oksisol 

Oksisol merupakan tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut 

sehingga kaya akan kandungan seskuioksida. Hal ini dicirikan dengan adanya 

horizon oksik pada kedalaman kurang dari 1,5 meter. Ciri morfologi yang 

umum dari tanah ini adalah solum kurang dari 1,5 meter dengan susunan 

horizon A, B, dan C . Horizon B spesifik berwarna merah kuning sampai 

kuning coklat dan bertekstur paling halus liat karena horizon ini banyak 

mengandung konkresi Fe / Mn lapisan kuarsa. 

Tanah ini banyak digunakan sebagai perladangan, pertanian, subsisten 

penggembalaan, dengan intensitas rendah, dan perkebunan yang intensif 

seperti perkebunan tebu, nenas, pisang, dan kopi.   

6. Histosol (Organosol dan Gambut) 

Gambut berasal dari lapukan bahan-bahan organik yang menumok 

selama jutaan tahun degan ketebalan belasan meter. Tingkat kematangan fisik 

dari histosol dibedakan atas fibril, hemik, 

saprik. Luas gambut di Indonesia sekitar 

20 juta hektar. 

 

Gambar tanah histosol tipe gambut 
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BAB III 

PELAKSANAAN 

3.1 Alat dan Bahan 

 Pisau 

 Munsell, untuk mengidentifikasi warna tanah 

 Meteran yang berguna untuk mengukur kedalaman tanah, kedalaman top 

sil serta kedalaman efektif tanah 

 Air 

 Cangkul 

 Tanah yang diamati 

3.2 Metode 

 Pengamatan dilakukan pada dua lokasi yaitu di Kebun Percobaan 

Sukamantri dan Kebun Percabaan Cikabayan. Setiap grup praktikum 

didampingi satu dosen dan satu asisten praktikum yang membantu praktikan 

dalam mengamati profil tanah. Pengamatan dilakukan pada tiga titik lokasi. 

3.3 Waktu dan tempat 

 Praktikum dilakukan dua kali pada waktu dan tempat yang 

berbeda.  Praktikum pertama dilakukan di Kebun Percobaan Sukamantri pada 

tanggal 14 November  2009. Praktikum kedua dilakukan di Kebun Percobaan 

Cikabayan dan  kebun belakang secretariat Resimen Mahasiswa IPB pada 

tanggal  5 Desember 2009.  
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BAB IV 

ISI 

 

4.1 HASIL 

Tabel 1. Hasil pengamatan pada lokasi A (Sukamantri 1) 

Nomor lapisan I II III IV 

Simbol Horizon A AB B C 

Kedalaman lapisan (cm) 0 - 20 20 - 42 42 - 60 60 - 83 

Batas horizon Nyata,berge

lombang 

Nyata,datar Jelas,datar Jelas,bergel

ombang 

Warna  10YR 2/2 

dark brown 

10YR 3/3 

dark brown 

10YR 3/6 

black 

10YR 3/6 

dark 

Tekstur  Lempung 

berdebu 

Lempung   

berdebu 

Lempung 

berpasir 

Lempung 

berdebu 

Struk 

tur 

Tingkat 

perkembangan 

Lemah    sedang kuat kuat 

Kelas ukuran halus sedang sedang kasar 

Bentuk  Gumpal 

membulat 

Gumpal 

membulat 

Gumpal 

membulat 

Gumpal 

membulat 

Konsiste

nsi 

Basah Agak lekat 

dan agak 

plastis 

Agak lekat 

dan agak 

plastis 

Agak lekat 

dan agak 

plastis 

Agak lekat 

dan agak 

plastis 

Lembab     Gembur Gembur Teguh 

akar  Halus    sedikit sedikit 

Sedang banyak sedang   

Kasar     

Top soil : 42cm 

Kedalama efektif :  83 cm 

 

Tabel 2. Hasil pada lokasi B (Sukamantri 2) 

Nomor lapisan I II III 

Simbol Horizon A B C 

Kedalaman lapisan(cm) 0 -22 22 - 52 52 - 72 

Batas horizon berangsur,datar berangsur,bergel

ombang 

berangsur,bergel

ombang 

 

Warna  

10YR 2/1 black 10YR 2/2 dark 

brown 

7,5YR 3/3 dark 

brown 

Tekstur  lempung liat Lempung   

Berpasir 

Lempung 

Berpasir 

struktur Tingkat 

perkembangan  

lemah sedang sedang 

Kelas ukuran sedang kasar kasar 
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Bentuk  gumpal 

membulat 

gumpal 

membulat 

gumpal 

membulat 

konsistensi Basah agak lekat agak lekat tidak lekat 

Lembab gembur gembur lepas 

akar  Halus     

 Sedang Banyak sedang  

 Kasar    

Top soil :  22 cm 

Kedalaman efektif : 72 cm 

 

Tabel 3. Hasil pengamatan  pada lokasi C (Sukamantri 3) 

Nomor lapisan I II 

Simbol horizon A B 

Kedalaman lapisan (cm) 0 - 27 27 - 56 

Batas horizon Jelas, bergelombang Jelas, 

bergelombang 

Warna  10 YR 2/2 (very 

dark grey) 

10 YR 3/2 (dark 

brown) 

Tekstur  Lempung berdebu Lempung   berdebu 

struktur Tingkat 

perkemba

ngan 

lemah sedang 

Kelas 

ukuran 

Kasar Sedang 

Bentuk  remah Subangular bloki 

Konsistensi Basah Agak lekat Agak lekat 

Lembab Gembur Gembur 

akar  Halus    

Sedang Banyak sedang 

Kasar   

Top soil : 27 cm 

Kedalama efektif :  56 cm 

 

Tabel 4. Hasil pada lokasi 1(Cikabayan) 

Nomor lapisan I II III 

Simbol Horizon A AB B 

Kedalaman lapisan (cm) 0 -15 15-52 >52 

Batas horizon baur,datar baur,datar bergelombang 

Warna  5YR 4/6 5YR 4/6 5YR 5/8 
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Tekstur  Lempung berpasir Lempung berpasir Lempung 

berpasir 

struktur     

Kelas 

ukuran 

sedang Sedang Sedang 

Bentuk  Gumpal bersudut remah prismstik 

konsistensi Basah Agak lekat Agak lekat dan 

agak plastis 

lekat 

Lembab Sangat gembur teguh  

akar  Halus  sedikit sedang  

Sedang    

Kasar    

Top soil : 52 cm 

Kedalama efektif :  52 cm 

 

Tabel 5. Hasil pengamatan pada lokasi 2 (kebun belakang sekretariat 

Resimen Mahasiswa IPB) 

Nomor lapisan I II III 

Simbol Horizon A AB B 

Kedalaman lapisan (cm) 0 -49 49 - 83  > 83 

Batas horizon jelas berombak berombak  

Warna  7,5YR 2,5/3 

 

7,5YR 3/3  7,5YR 3/4  

Tekstur  lempung liat 

berdebu 

lempung   

berdebu 

lempung 

berpasir 

struktur Tingkat 

Perkembangan 

sedang sedang  

Kelas ukuran sedang sedang sedang 

Bentuk  gumpal bersudut remah prismstik 

konsistensi Basah lekat dan plastis lekat agak 

plastis 

sangat lekat dan 

plastis 

Lembab teguk sangat teguk sangat teguk 

akar  Halus  banyak   

Sedang  banyak banyak 

Kasar    

Top soil : 83 cm 

Kedalaman efektif :  83 cm 
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4.2 Pembahasan 

  Praktikum morfologi tanah dilakukan di tiga tempat berbeda yang 

kemudian menghasilkan lima data berbeda pula. Tempat-tempat praktikum 

tersebut adalah Kebun Sukamantri, Kebun Percobaan Cikabayan, dan kebun 

belakang sekretariatan Resimen Mahasiswa.  Praktikun dilakukan pada waktu 

pagi hari sampai siang hari. pada kebun percobaan sukamantri kita 

mengamati tiga blok yang jaraknya agak berjauhan dan memiliki vegetasi 

yang berbeda –beda. Pada blok yang pertamana (lokasi A), vegetasi 

dominannya adalah tanaman mengkudu sedangkan vegetasi spesifiknya yaitu: 

tanaman karet, pisang, kakao, mahoni dan kopi. Vegetasi yang kebanyakan 

tanaman mempunyai perakaran kuat, besar dan waktu hidup yang lama 

menghasilkan kedalaman efektif  75,5 cm dan top soil 41 cm. pada blok 

kedua (lokasi B), vegetasi dominan adalah tanaman kakao dan vegetasi 

spesifik adalah talas, kelapa sawit, singkong, gulma dan nanas. Pada tempat 

ini vegetasinya adalah tanaman yang mempunyai perakaran yang sedang,  

tidak terlalu kuat dan akarnya tidak terlalu dalam kecuali pada tanaman kaako 

maka menghasilkan kedalama efektif 89 cm dan top soil 16 cm. sedangkan 

pada tempat ke tiga (lokasi), vegetasi dominan adalah tanaman singkong dan 

vegetasi  spesifik adalah beberapa jenis gulma, jambu, dan jagung, maka di 

dapat kedalaman efektif 79 cm dan top soil 33 cm. 

 Pada kebun percobaan Cikabayan dan kampus darmaga, kita 

mengamati empat blok. Blok satu dan dua berada pada tempat yang sama 

yaitu kebun percobaan cikabayan bawah (lahan kelapa sawit). Vegetasi 

dominannya adalah gulma pohon kelapa sawit sedangkan vegetasi spesifik 

adalah kelapa sawit, sehingga tidak mengherankan didapatkan kedalaman 

efektif untuk dua tempat yaitu 87-88 cm sedangkan top soilnya untuk blok 

pertama 88 cm.   

Dalam materi morfologi tanah dilakukan fieldtrip ke Sukamantri 

dan Cikabayan. Di Sukamantri mempelajari morfologi tanah Andosol 

sedangkan di Cikabayan dilakukan pengamatan terhadap morfologi tanah 

Latosol. 
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Terdapat tiga lokasi pengamatan profil tanah di Sukamantri yaitu 

lokasi A, B, dan C. Ketiganya memiliki kesamaan tanah yaitu tanah Andosol. 

Tanah Andosol memiliki ciri berwarna hitam sampai coklat karena 

kandungan mineral liat yaitu alofan yang bersifat amorf. Tanah Andosol 

memiliki tekstur debu karena memiliki ciri-ciri licin sekali, membentuk bola 

teguh, dapat sedikit digulung dengan permukaan mengkilat serta agak 

melekat. 

Pada titik pengamatan A horizon A berada tepat di bawah timbunan 

bahan organik yang telah melapuk dan menjadi timbunan sehingga terlihat 

warna hitam pekat yang tampak berbeda dengan solum yang cukup dalam. 

Sehingga horizon yang terlihat pada titik pengamatan A adalah horizon O 

yang merupakan timbunan dari bahan organik, horizon  A, dan horizon B. 

Pada titik A, tanah Andosol tersebut dari bagian timbunan sampai horizon B 

memiliki konsistensi agak lekat dan agak plastis.  

Pada titik pengamatan B terdapat tiga horizon yang teramati yaitu 

horizon A, B, dan C.  Pada horizon C, batuan induk terlihat nyata dan 

terdapat dalam ukuran yang cukup besar.  Bentuk topografi antar horizon 

pada titik pengamatan B adalah rata. Konsistensi pada titik pengamatan B 

adalah dari agak lekat menjadi tidak lekat dan dari agak plastis menjadi tidak 

plastis. 

Pada titik pengamatan C terdapat tiga horizon yang teramati yaitu 

horizon A, AB, dan B. Pada horizon A dan AB ketajaman peralihan horizon 

adalah berangsur (lebar peralihan 6.5-12.5 cm). Hanya pada horizon B yang 

memiliki ketajaman peralihan horizon nyata ( lebar peralihan <2.5 cm). 

Konsistensi pada titik pengamatan C adalah dari agak lekat sampai tidak lekat 

dan dari horizon A sampai horizon B sifat keplastisannya adalah tidak plastis. 

Dapat dilihat bahwa penetapan konsistensi tanah di Sukamantri 

memakai kondisi kadar air dalam keadaan basah. Dapat dilihat pula bahwa 

konsistensi pada tiga titik tersebut adalah dari agak lekat sampai lekat dan 

dari agak plastis menjadi tidak plastis. Hal itu dikarenakan tanah Andosol 

terbawa oleh sifat mineral liat yang dominan yang dimilikinya.   
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Kelekatan yang terlihat pada ketiga titik pengamatan tersebut 

adalah agak lekat yaitu bila kedua jari dilepaskan, sebagian kecil contoh tanah 

tinggal melekat pada kedua jari (ibu jari dan telunjuk) dan tidak lekat adalah 

bila kedua jari direntangkan contoh tanah terlepas dan jatuh.  Sifat plastis 

adalah sifat mudah dibentuk menurut keinginan, tanpa patah. Sifat keplastisan 

pada tiga titik pengamatan tersebut adalah agak plastis yaitu dapat dibuat 

bulatan atau pita tetapi mudah sekali berubah bentuknya dan tidak plastis 

yaitu tidak dapat dibentuk bulat atau pita. 

Di Dramaga dilakukan pengamatan terhadap tanah latosol. 

Terdapat dua tempat yang diamati yaitu di kebun sawit di Cikabayan dan di 

kebun belakang sekretariat Resimen Mahasiswa (Menwa). 

Latosol adalah tanah yang bersolum dalam, mengalami pencucian 

dan pelapukan lanjut, berbatas horizon baur, kandungan mineral primer dan 

unsur hara rendah, konsistensi gembur dengan stabilitas agregat kuat dan 

terjadi penumpukan relatif seskuioksida di dalam tanah sebagai akibat 

pencucian silikat. Warna tanah merah, coklat kemerahan, coklat, coklat 

kekuningan, atau kuning tergantung bahan induk, warna batuan, iklim dan 

letak ketinggian. Di Indonesia ditemukan di daerah volkanik baik berasal dari 

tufa maupun batuan beku. 

Pada lokasi pertama yaitu di kebun sawit, horizon tanah latosol 

yang teramati adalah horizon A, AB, dan B. Kedalaman lapisan A yaitu 0-15, 

lapisan AB 15-52,lapisan B >52 . Warna yang terlihat adalah coklat kemerah-

merahan dan semakin ke bawah warna tanahnya semakin mendekati kuning. 

Tekstur yang utama pada tanah ini adalah liat. Karena tekstur dari latosol 

yang dominan adalah liat maka tingkat keplastisannya adalah plastis sampai 

tidak plastis. Pada horizon A bentuk topografi horizonnya adalah berombak 

sedangkan horizon AB dan B bentuk topografi horizonnya adalah rata. 

Pada lokasi kedua yaitu di belakang markas Resimen Mahasiswa 

(Menwa), horizon yang teramati adalah horizon A, AB, dan B. Kedalaman 

lapisan A yaitu 0-44, lapisan AB 44-83, lapisan B >83. Pada titik kedua ini 

ketajaman peralihan horizonnya adalah baur (lebar peralihan >12.5 cm). 

Ketahanan struktur pada tiap horizon pada titik ini adalah 2 artinya tingkat 

 



20 

 

perkembangan sedang ( butir-butir struktur tanah agak sukar hancur). 

Konsistensi pada tanah latosol ini adalah dari agak lekat sampai lekat dan 

plastis pada semua horizon. 

Pada lokasi pertama dan kedua setiap horizon memiliki kedalaman 

yang tinggi  karena ciri dari latosol adalah bersolum dalam.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Data profil tanah di Sukamantri yang memiliki warna coklat 

kehitaman sampai hitam, memiliki konsistensi dari agak lekat sampai tidak 

lekat dan dari agak plastis sampai tidak plastis yang menunjukkan bahwa 

tanah di Sukamantri adalah tanah Andosol. Sedangkan data profil di Darmaga 

yang memiliki tanah dengan warna coklat kemerahan, solum yang dalam, 

konsistensi dari agak lekat sampai lekat dan plastis menunjukkan tanah di 

lokasi tersebut adalah tanah Latosol. 

 

5.2 Kritik 

Pengamatan morfologi tanah yang dilakukan di daerah Darmaga dan 

Kebun Sukamantri hanya masih mengambil dua contoh tanah saja, Tanah 

latosol di Darmaga dan andosol di Sukamantri. Selain itu, blok pengamatan 

yang disediakan hanya satu lubang saja. Hal ini mengakibatkan 

kekurangefisienan dalam mengamati morfologi tanah karena pengamat terdiri 

atas jumlah besar (lebih dari 30 orang tiap kelompok). 

Imbas dari kondisi ini adalah sebagian besar pengamat hanya 

mengambil data dari pengamat lain yang praktik langsung dengan tanah. 

Selain itu, kuantitas pengajar yang terjun langsung di lapang juga masih 

terbatas ditambah dengan kurangnya keaktifan kakak asisten praktikum 

mengakibatkan praktikan kesulitan dalam mengidentifikasi morfologi tanah 

baik itu di Dramaga maupun di Sukamantri. Dari segi sarana peralatan yang 

disediakan, dapat dikatakan masih kurang memenuhi standar kualitas dan 

kuantitas sehingga tidak semua praktikan berkesempatan menggunakan 

peralatan tersebut. 

5.3 Saran 

Dengan menilik beberapa kekurangan tersebut, diharapkan pada 

pelaksanaan praktikum Pengantar Ilmu Tanah yang selanjutnya ketersediaan 

asisten praktikum yang cakap dan berpengalaman dapat ditingkatkan. 

Sebelum praktikum dilaksanakan hendaknya disediakan objek yang secara 
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kualitas dan kualitas memenuhi standar oparasional prosedur program 

sehingga praktikum dapat berlangsung efektif dan efisien. Jika hal tersebut 

dapat terpenuhi, maka dapat dipastikan semua praktikan akan cepat 

menangkap inti dan manfaat dari praktikum Pengantar Ilmu Tanah ini. 
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