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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Garis Besar Pembahasan 
Bab ini membahas tentang pengertian tentang tanah dan 

kesuburan tanah yang menjadi media tumbuhan tanaman. Tanah 
merupakan faktor terpenting dalam tumbuhnya tanaman dalam suatu 
sistem pertanaman. Pertumbuhan suatu jenis tanaman dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, salah satunya ialah tersedianya unsur hara, baik 
unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Tanah sebagai medium 
pertumbuhan tanaman berfungsi pula sebagai pemasok unsur hara, 
dan tanah secara alami memiliki tingkat ketahanan yang sangat 
beragam sebagai medium tumbuh tanaman. 

 

B. Tujuan Perkuliahan 
1. Menjelaskan tentang tanah 
2. Menjelaskan tentang struktur tanah 
3. Menjelaskan tentang tekstur tanah 

 

C. Pengertian Tanah 
Tanah merupakan media tumbuh tanaman. Secara geologis 

tanah dapat disebut bagian dari bumi yang terluar mempunyai 
ketebalan lapisan yang relatif tipis. Tanah berasal dari hasil 
pelapukan batuan, dimana dalam proses pembentukannya sangat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, seperti bahan induk, 
iklim, topografi, vegetasi, atau organisme, dan waktu. Dalam proses 
pembentukan tanah, faktor-faktor tersebut di atas bekerja secara 
dinamis dan simultan melalui proses fisika, kimia, biologis, maupun 
proses ketiga-tiganya bekerja secara bersamaan serta saling 
berinteraksi. Proses pembentukan tanah berjalan terus menerus dan 
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saling mempengaruhi, dominasi dari masing-masing faktor 
pembentuk tanah sangat beragam. 

Tanah merupakan faktor terpenting dalam tumbuhnya 
tanaman dalam suatu sistem pertanaman. Pertumbuhan suatu jenis 
tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah 
tersedianya unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara 
mikro. Tanah sebagai medium pertumbuhan tanaman berfungsi pula 
sebagai pemasok unsur hara, dan tanah secara alami memiliki tingkat 
ketahanan yang sangat beragam sebagai medium tumbuh tanaman. 

Tanaman memerlukan makanan yang sering disebut hara 
tanaman (plant nutrient) untuk memenuhi siklus hudupnya. Apabila 
tanaman kekurangan suatu unsur hara, maka akan menampakkan 
gejala pada suatu organ tertentu yang spesifik, yang biasa disebut 
gejala kekahatan. Unsur hara yang diperlukan tanaman tidak 
seluruhnya dapat dipenuhi dari dalam tanah. Oleh karena itu perlu 
penambahan dari luar biasanya dalam bentuk pupuk. Pupuk adalah 
bahan yang diberikan kedalam tanah atau tanaman untuk memenuhi 
kebutuhan unsur hara bagi tanaman dan dapat berfungsi untuk 
memperbaiki sifat fisika, kimia dan biologi tanah. 

Dalam pengertian teknik secara umum, tanah didefinisikan 
sebagai material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral 
padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain 
dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel 
padat) disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang 
kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Sedangkan menurut 
Sarief (1986) tanah adalah benda alami yang terdapat di permukaan 
bumi yang tersusun dari bahn-bahan mineral sebagai hasil 
pelapukkan batuan dan bahan organik (pelapukkan sisa tumbuhan 
dan hewan), yang merupakan medium pertubuhan tanaman dengan 
sifat-sifat tertentu yang terjadi akibat gabungan dari faktor-faktor 
alami, iklim, bahan induk, jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya 
waktu pembentukkan.  



3 

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. 6 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. 

 

D. Struktur Tanah 
Struktur tanah merupakan suatu sifat fisik yang penting 

karena dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman serta tidak 
langsung berupa perbaikan peredaran air, udara dan panas, aktivitas 
jasad hidup tanah, tersedianya unsur hara bagi tanaman, perombakan 
bahan organik, dan mudah tidaknya akar dapat menembus tanah 
lebih dalam. Struktur tanah mempengaruhi hubungan air dan tanah, 
aerasi, pengkerakan, infiltrasi, permeabilitas, aliran permukaan, 
penetrasi akar, pencucian unsur-unsur hara, dan produksi potensial 
tanah (Utomo, 1994). Kerusakan struktur tanah akan berdampak 
terhadap penurunan jumlah makroporositas tanah dan lebih lanjut 
diikuti penurunan laju infiltrasi di permukaan tanah dan peningkatan 
limpasan permukaan (Suprayogo et al., 2002). Tanah yang 
berstruktur baik akan membantu berfungsinya faktor-faktor 
pertumbuhan tanaman secara optimal. Struktur tanah dapat dikatakan 
baik apabila di dalamnya terdapat penyebaran ruang pori-pori yang 
baik, yaitu terdapat ruang pori di dalam dan di antara agregat yang 
dapat diisi air dan udara dan sekaligus mantap keadaannya. Bentuk 
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struktur dan ikatan antar agregat tanah menentukan tingkat 
kemantapan agregat. Agregat yang mantap akan mempertahankan 
ruang pori dalam 7 tanah sehingga infiltrasi dan KHJ (Konduktivitas 
Hidrolik Jenuh) dapat berjalan dengan baik (Hardjowigeno, 1992). 
Kegiatan yang berupa pengolahan tanah, pembajakan, pemupukan 
termasuk pengapuran dan pupuk organik, lebih berhubungan dengan 
aspek struktur dari pada aspek tekstur tanah (Sarief, 1986). 
 

E. Tekstur Tanah 
Tekstur tanah, biasa juga disebut besar butir tanah, termasuk 

salah satu sifat tanah yang paling sering ditetapkan. Hal ini 
disebabkan karena tekstur tanah berhubungan erat dengan 
pergerakan air dan zat terlarut, udara, pergerakan panas, berat 
volume tanah, luas permukaan spesifik (specific surface), 
kemudahan tanah memadat (compressibility), dan lain-lain (Hillel, 
1982). Berdasarkan atas perbandingan banyaknya butir-butir pasir, 
debu dan liat maka tanah dikelompokkan ke dalam beberapa kelas 
tekstur (Hardjowigeno, 1992). Tekstur tanah menunjukkan kasar 
halusnya tanah. Tanah bertekstur halus memperlambat gerakan udara 
dan air walaupun dijumpai ruang pori yang banyak. Tanah dengan 
tekstur halus didominasi oleh pori mikro daripada pori makro 
(Soepardi, 1983). Hardjowigeno (1992), menyebutkan pula bahwa 
tanah-tanah yang bertekstur pasir mempunyai luas permukaan yang 
kecil sehingga sulit menyerap (menahan) air dan unsur hara. Di 
dalam analisis tekstur, fraksi bahan organik tidak diperhitungkan. 
Bahan organik terlebih dahulu didestruksi dengan hidrogen 
peroksida (H2O2). Tekstur tanah dapat dinilai secara kualitatif dan 
kuantitatif. Cara kualitatif biasa digunakan surveyor tanah dalam 
menetapkan kelas tekstur tanah di lapangan. Berbagai lembaga 
penelitian atau institusi mempunyai kriteria sendiri untuk pembagian 
fraksi partikel tanah. 
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F. Rangkuman 
Tanah merupakan akumulasi tubuh alam bebas, yang 

menduduki sebagian besar permukaan bumi yang mampu 
menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh 
iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam 
keadaan relief tertentu selama jangka waktu tertentu pula. 

 

G. Soal Latihan 
1. Jelaskan pengertian tanah! 
2. Jelaskan Pengertian tekstur tanah!  
3. Jelaskan tentang  struktur tanah! 
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BAB II 
KESUBURAN TANAH 

 
 
 

A. Garis Besar Pembahasan 
Tanah yang subur adalah tanah yang apabila ditanami dapat 

menghasilkan panen yang tinggi sepanjang tahun. Jadi apabila tanah 
tersebut dapat menghasilkan panen yang tinggi tetapi hanya dapat 
ditanami satu kali saja selama satu tahun (misalnya karena tidak ada 
air) maka tidak dapat dikategorikan sebagai tanah yang subur. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, secara garis besar 
beberapa komponen yang dapat mempengaruhi nilai kesuburan tanah 
adalah: sifat fisika tanah, sifat kimia tanah, sifat biologi tanah, faktor 
eksternal dan interaksi diantaranya. 

 

B. Tujuan Perkuliahan 
1. Menjelaskan pengertian kesuburan tanah 
2. Menjelaskan tentang unsur hara tanah 
3. Menjelaskan tentang indikator kesuburan tanah 

 

C. Pengertian Kesuburan Tanah 
Kesuburan tanah adalah Suatu keadaan tanah dimana tata air, 

udara dan unsur hara dalam keadaan cukup seimbang dan tersedia 
sesuai kebutuhan tanaman, baik fisik, kimia dan biologi tanah (Syarif 
Effendi, 1995). Kesuburan tanah adalah kondisi suatu tanah yg 
mampu menyediakan unsur hara essensial untuk tanaman tanpa efek 
racun dari hara yang ada (Foth and Ellis; 1997). Menurut Brady, 
kesuburan tanah adalah kemampuan tanah untuk menyediakan unsur 
hara essensial dalam jumlah dan proporsi yang seimbang untuk 
pertumbuhan. 

Tanah yang subur adalah tanah yang mempunyai profil yang 
dalam (kedalaman yang sangat dalam) melebihi 150 cm, strukturnya 
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gembur remah, pH 6-6,5, mempunyai aktivitas jasad renik yang 
tinggi (maksimum). Kandungan unsur hara yang tersedia bagi 
tanaman adalah cukup dan tidak terdapat pembatas-pembatas tanah 
untuk pertumbuhan tanaman (Sutejo.M.M, 2002). 

Tanah memiliki kesuburan yang berbeda-beda tergantung 
sejumlah faktor pembentuk tanah yang merajai di lokasi tersebut, 
yaitu: bahan induk, iklim, relief, organisme, atau waktu. Tanah 
merupakan fokus utama dalam pembahasan ilmu kesuburan tanah, 
sedangkan kinerja tanaman merupakan indikator utama mutu 
kesuburan tanah. 

Kesuburan tanah merupakan mutu tanah untuk bercocok 
tanam, yang ditentukan oleh interaksi sejumlah sifat fisika, kimia dan 
biologi bagian tubuh tanah yang menjadi habitat akar-akar aktif 
tanaman. Ada akar yang berfungsi menyerap air dan larutan hara, 
dan ada yang berfungsi sebagai penjangkar tanaman. Kesuburan 
habitat akar dapat bersifat hakiki dari bagian tubuh tanah yang 
bersangkutan, dan/atau diimbas (induced) oleh keadaan bagian lain 
tubuh tanah dan/atau diciptakan oleh pengaruh anasir lain dari lahan, 
yaitu bentuk muka lahan, iklim dan musim.  

Penaksiran dapat didasarkan atas sifat-sifat dan kelakuan 
fisik, kimia dan biologi tanah yang terukur, yang terkorlasikan 
dengan keragaan (performance) tanaman menurut pengalaman atau 
hasil penelitian sebelumnya. Kesuburan tanah juga dapat ditaksir 
secara langsung berdasarkan keadaan tanaman yang teramati 
(bioessay). Dengan cara penaksiran yang pertama dapat diketahui 
sebab-sebab yang menentukan kesuburan tanah. Sedangkan dengan 
cara penaksiran kedua dapat diungkapkan tanggapan tanaman 
terhadap keadaan tanah yang dihadapinya. 

Kesuburan tanah merupakan kemampuan tanah 
menghasilkan bahan tanaman yang dipanen. Maka disebut pula daya 
menghasilkan bahan panen atau produktivitas. Ungkapan akhir 
kesuburan tanah ialah hasil panen, yang diukur dengan bobot bahan 
kering yang dipungut per satuan luas (biasanya hektar) dan per 
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satuan waktu. Dengan menggunakan tahun sebagai satuan waktu 
untuk perhitungan hasil panen, dapat dicakup akibat variasi keadaan 
habitat akar tanaman karena musim (Schroeder, 1984). 

Hasil panen besar dengan variasi musiman kecil 
menandakan kesuburan tanah tinggi, karena ini berarti tanah 
dapat ditanami sepanjang tahun dan setiap kali menghasilkan 
hasilpanen besar. Hasil panen besar akan tetapi hanya sekali setahun 
pada musim baik, menandakan kesuburan tanah tidak tinggi, karena 
pada musim yang lain tanah tidak dapat ditanami. Hal ini antara lain 
karena kekahatan (deficiency) lengas tanah, atau sebaliknya karena 
mengalami tumpat air (waterlogged), kadar garam larut air 
meningkat liwat batas, tanah menjadi sulit diolah untuk memperoleh 
struktur yang baik (luar biasa liat atau keras sekali) dan sebagainya.  

Kesuburan tanah ditentukan oleh keadaan fisika, kimia dan 
biologi tanah sebagai berikut : 
a. Kesuburan Fisika  

Sifat fisik tanah yang terpenting adalah solum, tekstur, 
struktur, kadar air tanah, drainase dan porisitas tanah. Pengaruh 
struktur dan tekstur tanah terhadap pertumbuhan tanaman terjadi 
secara langsug. Struktur tanah yang remah (ringan) pada umumnya 
menghasilkan laju pertumbuhan tanaman pakan dan produksi 
persatuan waktu yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur 
tanah yang padat. Jumlah dan panjang akar pada tanaman makanan 
ternak yang tumbuh pada tanah remah umumnya lebih banyak 
dibandingkan dengan akar tanaman makanan ternak yang tumbuh 
pada tanah berstruktur berat. Hal ini disebabkan perkembangan akar 
pada tanah berstruktur ringan/remah lebih cepat per satuan waktu 
dibandingkan akar tanaman pada tanah kompak, sebagai akibat 
mudahnya intersepsi akar pada setiap pori-pori tanah yang memang 
tersedia banyak pada tanah remah. Selain itu akar memiliki 
kesempatan untuk bernafas secara maksimal pada tanah yang 
berpori, dibandiangkan pada tanah yang padat. Sebaliknya bagi 
tanaman makanan ternak yang tumbuh pada tanah yang bertekstur 
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halus seperti tanah berlempung tinggi, sulit mengembangkan akarnya 
karena sulit bagi akar untuk menyebar akibat rendahnya pori-pori 
tanah. Akar tanaman akan mengalami kesulitan untuk menembus 
struktur tanah yang padat, sehingga perakaran tidak berkembang 
dengan baik. Aktifitas akar tanaman dan organisme tanah merupakan 
salah satu faktor utama pembentuk agregat tanah (Anonim, 2010) 
Tekstur tanah ditentukan di lapangan dengan cara melihat gejala 
konsistensi dan rasa perabaan menurut bagan alir dan di laboratorium 
dengan menguunakan metode-metode. Metode tersebut adalah 
metode pipet atau metode hidrometer (Elisa, 2002). Warna adalah 
petunjuk untuk beberapa sifat tanah. Biasanya perbedaan warna 
permukaan tanah disebabkan oleh perbedaan kandungan bahan 
organik. Semakin gelap warna tanah semakin tinggi kandungan 
bahan organiknya. Warna tanah dilapisan bawah yang kandungan 
bahan organiknya rendah lebih banyak dipengaruhi oleh jumlah 
kandungan dan bentuk senyawa besi (Fe). Di daerah yang 
mempunyai sistem drainase (serapan air) buruk, warnah tanahnya 
abu-abu karena ion besi yang terdapat di dalam tanah berbentuk 
Fe2+. Komponen mineral dalam tanah terdiri dari campuran partikel-
partikel yang secara individu berbeda ukurannya. Menurut ukuran 
partikelnya, komponen mineral dalam tanah dapat dibedakan 
menjadi tiga yaitu; Pasir, berukuran 50 mikron – 2 mm; Debu, 
berukuran 2 – 50 mikron dan Liat, berukuran dibawah 2 mikron. 
Tanah bertekstur pasir sangat mudah diolah, tanah jenis ini memiliki 
aerasi (ketersediaan rongga udara) dan drainase yang baik, namun 
memiliki luas permukaan kumulatif yang relatif kecil, sehingga 
kemampuan menyimpan airnya sangat rendah atau tanahnya lebih 
cepat kering. Tekstur tanah sangat berpengaruh pada proses 
pemupukan, terutama jika pupuk diberikan lewat tanah. Pemupukan 
pada tanah bertekstur pasir tentunya berbeda dengan tanah bertekstur 
lempung atau liat. Tanah bertekstur pasir memerlukan pupuk lebih 
besar karena unsur hara yang tersedia pada tanah berpasir lebih 
rendah. Disamping itu aplikasi pemupukannya juga berbeda karena 
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pada tanah berpasir pupuk tidak bisa diberikan sekaligus karena akan 
segera hilang terbawa air atau menguap.  
b. Kesuburan Kimia  

Sifat kimia tanah berhubungan erat dengan kegiatan 
pemupukan. Dengan mengetahui sifat kimia tanah akan didapat 
gambaran jenis dan jumlah pupuk yang dibutuhkan. Pengetahuan 
tentang sifat kimia tanah juga dapat membantu memberikan 
gambaran reaksi pupuk setelah ditebarkan ke tanah. Sifat kimia tanah 
meliputi kadar unsur hara tanah, reaksi tanah (pH), kapasitas tukar 
kation tanah (KTK), kejenuhan basa (KB), dan kemasaman. Salah 
satu sifat kimia tanah adalah keasaman atau pH (potensial of 
hidrogen), pH adalah nilai pada skala 0-14, yang menggambarkan 
jumlah relatif ion H+ terhadap ion OH- didalam larutan tanah. 
Larutan tanah disebut bereaksi asam jika nilai pH berada pada 
kisaran 0-6, artinya larutan tanah mengandung ion H+ lebih besar 
daripada ion OH-, sebaliknya jika jumlah ion H+ dalam larutan tanah 
lebih kecil dari pada ion OH- larutan tanah disebut bereaksi basa 
(alkali) atau miliki pH 8-14. Tanah bersifat asam karena 
berkurangnya kation Kalsium, Magnesium, Kalium dan Natrium. 
Unsur-unsur tersebut terbawa oleh aliran air kelapisan tanah yang 
lebih bawah atau hilang diserap oleh tanaman. Kemasaman tanah 
merupakan hal yang biasa terjadi di wilayah-wilayah bercurah hujan 
tinggi yang menyebabkan tercucinya basa-basa dari kompleks 
jerapan dan hilang melalui air drainase. Pada keadaan basabasa habis 
tercuci, tinggallah kation Al dan H sebagai kation dominant yang 
menyebaabkan tanah bereaksi masam (Coleman dan Thomas, 1970). 
Di Indonesia pH tanah umumnya berkisar 3-9 tetapi untuk daerah 
rawa seeperti tanah gambut ditemukan pH dibawah 3 karena banyak 
mengandung asam sulfat sedangakan di daerah kering atau daerah 
dekat pantai pH tanah dapat mencapai di atas 9 karena banyak 
mengandung garam natrium. Menentukan mudah tidaknya ion-ion 
unsur hara diserap oleh tanaman, pada umumnya unsur hara mudah 
diserap oleh akar tanaman pada pH tanah netral 6-7, karena pada pH 
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tersebut sebagian besar unsur hara mudah larut dalam air. pH tanah 
juga menunjukkan keberadaan unsur-unsur yang bersifat racun bagi 
tanaman. Pada tanah asam banyak ditemukan unsur alumunium yang 
selain bersifat racun juga mengikat phosphor, sehingga tidak dapat 
diserap oleh tanaman. Pada tanah asam unsur-unsur mikro menjadi 
mudah larut sehingga ditemukan unsur mikro seperti Fe, Zn, Mn dan 
Cu dalam jumlah yang terlalu besar, akibatnya juga menjadi racun 
bagi tanaman. pH tanah sangat mempengaruhi perkembangan 
mikroorganisme di dalam tanah. Pada pH 5.5 - 7 bakteri jamur 
pengurai organik dapat berkembang dengan baik Tindakan 
pemupukan tidak akan efektif apabila pH tanah diluar batas optimal. 
Pupuk yang telah ditebarkan tidak akan mampu diserap tanaman 
dalam jumlah yang diharapkan, karenanya pH tanah sangat penting 
untuk diketahui jika efisiensi pemupukan ingin dicapai. Pemilihan 
jenis pupuk tanpa mempertimbangkan pH tanah juga dapat 
memperburuk pH tanah. Derajat keasaman (pH) tanah sangat rendah 
dapat ditingkatkan dengan menebarkan kapur pertanian, sedangkan 
pH tanah yang terlalu tinggi dapat diturunkan dengan penambahan 
sulfur. Dapat disimpulkan, secara umum pH yang ideal bagi 
pertumbuhan tanaman adalah mendekati 6.5-7. Namun kenyataannya 
setiap jenis tanaman memiliki kesesuaian pH yang berbeda.  
c. Kesuburan Biologi  

Sifat biologi tanah meliputi bahan organik tanah, flora dan 
fauna tanah (khususnya mikroorganisme penting seperti bakteri, 
fungi dan Algae), interaksi mikroorganisme tanah dengan tanaman 
(simbiosa) dan polusi tanah. Tanah dikatakan subur bila mempunyai 
kandungan dan keragaman biologi yang tinggi. Berikut merupakan 
tabel jumlah maksimum biomassa dari organisme tanah pada tanah 
subur yang berada pada padang rumput : 
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Tabel 2.1 Jumlah Maksimum Biomassa Dari Organisme Tanah Pada 
Tanah Subur 

Kind of organism Abundance 
(no/ m2) 

Biomass(g/105) 

Bacteria 3 10 ݔଵସ 300 
Fungi  400 
Protozoa 5 38 10଼ ݔ 
Nematodes 10 12 
Earthworms and related 
forms 

10ହ 132 

Mites 2 10 ݔହ 3 
Springtails 5 10 ݔସ 5 
Other invertebrates 
(snails, millipedes, etc) 

 10ଷ 36 ݔ 2
 

 

Organisme (mikroorganisme) tanah penting dalam kesuburan tanah 
karena:  

1. Berperan dalam siklus energi  
2. Berperan dalam siklus hara  
3. Berperan dalam pembentukan agregat tanah  
4. Menentukan kesehatan tanah (suppressive/conducive 

terhadap munculnya penyakit terutama penyakit tular tanah-
soil borne pathogen) 
 

D. Unsur Hara Tanah 
1. Unsur Hara Sekunder  

1) Kalsium  
Kalsium adalah molekul bermuatan dominan positif pada 

hampir semua tanah kecuali tanah-tanah yang pH-nya sangat rendah. 
Pada tanah dengan pH diatas 4,8 kalsium biasanya ada dalam jumlah 
cukup untuk pertumbuhan tanaman. Pada tanah asam kalsium 
cenderung tercuci dan kalsium asli biasanya rendah. Dalam keadaan 
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seperti ini tanah harus dikoreksi dengan cara menambahnya dengan 
kapur.  

2) Magnesium  
Magnesium adalah molekul bermuatan positif seperti Ca 

yang mengalami defisiensi pada pH rendah. Di bawah kondisi asam 
Mg sangat larut dan dapat hilang karena tercuci. Bila tanah asam 
dikapur dengan material yang mengandung sedikit Mg dapat 
mengakibatkan defisiensi pada unsur ini. Bila pengapuran pada tanah 
yang sangat asam yang pH-nya di bawah 5,2 maka penggunaan 
kapur yang mengandung Mg sangat tepat. Magnesium dan kalium 
sangat bersaing untuk diserap tanaman. Tanaman yang tumbuh 
dalam tanah yang sangat tinggi kadar K-nya mungkin merangsang 
defisiensi Mg bila Mg tanah rendah.  

3) Sulfur  
Sulfur diambil oleh tanaman sebagai molekul sulfat 

bermuatan negatif (SO4 2). Berhubung ini adalah molekul bermuatan 
negatif atau anion, sulfat mungkin mudah tercuci dari tanah. 
Sebagian besar S namun demikian tidak tersedia dalam bentuk anion 
tetapi terikat kuat dalam bentuk bahan organik. Ketersediaan sulfur 
dikendalikan secara luas dalam jumlah dan laju dekomposisi bahan 
organik. Dalam kebanyakan tanah persediaan S yang cukup bagi 
pertumbuhan tanaman disuplai melalui proses dekomposisi dan 
hujan yang jatuh. Di tanah dengan suplai sulfur sedikit, defisiensi S 
mungkin bisa terjadi. Tanaman-tanaman sayuran biasanya 
memerlukan S dalam jumlah besar. Unsur S yang digunakan sebagai 
agen keasaman tanah sering sebagai sumber pupuk.  

 

2. Unsur Hara Mikro  
Beberapa unsur hara mikro seperti Mn, Zn, Fe, dan Cu 

mempunyai kesamaan. Karena pH meningkat, kelarutan unsur mikro 
menurun. Oleh karena itu defisiensi unsur-unsur ini umum terjadi 
pada pH tinggi. Bahkan ketika tumbuhan memperlihatkan defisiensi 
unsur-unsur ini mereka biasanya ada dalam tanah dalam jumlah yang 
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cukup. Namun demikian mereka tidak tersedia bagi pertumbuhan 
karena kondisi yang tidak cocok, umumnya pH tinggi. Penambahan 
pupuk mungkin tidak mengoreksi defisiensi, karena penambahan 
unsur hara akan dengan cepat menjadi tidak tersedia karena kondisi 
tanah. Ada dua cara untuk memecahkan masalah tersebut. Pertama 
adalah dengan pengasaman apabila terlalu alkalin. Cara yang lain 
adalah dengan menambah unsur hara dalam bentuk chelated, yaitu 
suatu bentuk unsur hara yang dilengkapi bahan yang meningkatkan 
kelarutan unsur hara dengan mengurangi derajat fiksasi oleh tanah 
mineral dan bahan organik. Di samping itu semua unsur mikro dapat 
diberikan lewat daun. Cara ini efektif untuk memenuhi kebutuhan 
hara mikro tanaman. Tetapi tidak menyelesaikan masalah tanahnya.  

Unsur hara mikro Mn kelarutannya tergantung pada 
kandungan air tanah. Di bawah kondisi air tergenang Mn menjadi 
sangat terlarut dan dapat bersifat racun. Biasanya ini terjadi pada pH 
di bawah 5. Zn keberadaannya dalam tanah dipengaruhi oleh 
keasaman tanah. Defisiensi Zn biasanya terjadi pada pH moderate 
hingga tinggi dan lebih jelas bila kadar P tinggi. Defisiensi Zn terjadi 
pada pH 6-7 terutama bila pemupukan P berlebihan dan pada 
pemupukan bahan organik yang cukup intensif. Besi menjadi 
berkurang bagi tanaman bila pH-nya tinggi, sebagian besar Fe tidak 
larut dan tidak tersedia bagi tanaman. Untuk mengurangi pH dapat 
dengan menambah unsur S atau agen penambah asam yang lain.  

Kelarutan Copper (Cu) menurun bila pH meningkat. Oleh 
karena itu defisiensi Cu bisa terjadi pada kadar pH diatas 7,5. 
Sebaliknya, Mn, Zn, Fe dan Cu terikat kuat pada bahan organik. 
Karena kandungan bahan organik meningkat ketersediaan Cu 
menurun. Dalam tanah yang jumlah bahan organiknya tinggi, Cu 
bisa menjadi defisien bila pH tanah di bawah 5.  

Tumbuhan tinggi menghendaki Mo dalam jumlah sangat 
kecil. Unsur ini dalam tanah bila pH tinggi dan menjadi defisien pada 
tanah berpasir asam. Defisiensi unsur ini sangat berbeda dibanding 
unsur hara mikro yang lain. Secara umum unsur Mo tanah adalah 
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anion yang dapat dengan mudah tercuci dara tanah pasir. Mo sangat 
larut kadang-kadang terjadi pada tanah dengan pH moderat dan 
tekstur tanah halus, karena dalam batuan induknya kandungan Mo 
sangat rendah. Mo sangat esensial bagi fiksasi N oleh tanaman 
legumenosae dan tanaman ini sangat sensitif pada defisiensi Mo.  

Boron (Bo) ada dalam tanah sebagai molekul tak bermuatan 
yang terikat secara lemah pada berbagai bahan organik dan mineral 
dan mudah tercuci di tanah berpasir. Ketersediaan Bo dipengaruhi 
oleh pH tanah. Bila pH di atas 6,5 Bo tidak tersedia bagi tanaman.  

Tanah pertanian jarang mengalami defisiensi Chlor (Cl). 
Kenyataanynya Cl sering menjadi masalah bila jumlahnya 
berlebihan. Terutama pada tanah alkalin dibanding pada tanah yang 
mengalami defisiensi. Fungsi Cl belum banyak diketahui, tetapi 
diduga berperan dalam kekeringan dan kebasahan tanaman. 
Defisiensi Cl bisa menyebabkan kepekaan tanaman terhadap 
penyakit. 

 

E. Indikator Kesuburan Tanah 
1. Kapasitas Absorbsi  

Kapasitas Absorbsi dihitung dengan milli equivalent, adalah 
kemampuan tanah untuk mengikat/ menarik suatu kation oleh 
partikel-partikel kolloid tanah (partikel kolloid itu terdiri dari liat dan 
organik), dan ini secara langsung mencerminkan kemampuan tanah 
melakukan aktifitas pertukaran hara dalam bentuk kation. Semakin 
tinggi nilai kapasitas absorbsi, maka tanah dikatakan kesuburannya 
semakin baik, yang biasanya susunan kationnya didominasi oleh 
unsur K (Kalium), Ca (Calsium) dan Mg (Magnesium), sehingga 
nilai pH tanah normal (berkisar 6,5).  

 

2. Tingkat Kejenuhan Basa  
Nilainya dalam bentuk persen, mencerminkan akumulasi 

susunan kation. Peningkatan nilai persen kejenuhan basa 
mencerminkan semakin tingginya kandungan basa-basa tanah pada 
posisi nilai pH tanah yang menyebabkan nilai kesuburan kimiawi 
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optimal secara menyeluruh. Nilai kesuburan kimiawi secara 
sederhana dicermnkan oleh nilai pH, karena nilai pH akan mampu 
mempengaruhi dan mencerminkan aktifitas kimiawi sekaligus 
aktifitas biologis dan kondisi fisik di dalam tanah.  

 

3. Kandungan Liat  
Kandungan liat, merupakan ukuran kandungan partikel 

kolloid tanah. Partikel dengan ukuran ini (kolloid) akan mempunyai 
luas permukaan dan ruang pori tinggi sehingga mempunyai 
kemampuan absorbsi juga tinggi serta diikuti kemampuan saling 
tukar yang tinggi pula diantara partikel kolloid. Kemampuan 
absorbsi ini bisa untuk air maupun zat hara, sehingga menjadi cermin 
peningkatan kesuburan tanah. Namun jika kandungan liat pada 
komposisi dominan atau tinggi menjadi tidak ideal untuk budidaya 
maupun pengolahan tanah. Kandungan liat yang tinggi menyebabkan 
perkolasi, inlfiltrasi, permeabilitas, aerasi tanah menjadi lebih rendah 
sehingga menyulitkan peredaran air dan udara. 

 

4. Kandungan Bahan Organik  
Kandungan bahan organik yang cukup di dalam tanah dapat 

memperbaiki kondisi tanah agar tidak terlalu berat dan tidak terlalu 
ringan dalam pengolahan tanah. Berkaitan dengan pengolahan tanah, 
penambahan bahan organik akan meningkatkan kemampuannya 
untuk diolah pada lengas yang rendah. Di samping itu, penambahan 
bahan organik akan memperluas kisaran kadar lengas untuk dapat 
diolah dengan alat-alat dengan baik, tanpa banyak mengeluarkan 
energi akibat perubahan kelekatan tanah terhadap alat. Pada tanah 
yang bertekstur halus (lempungan), pada saat basah mempunyai 
kelekatan dan keliatan yang tinggi, sehingga sukar diolah (tanah 
berat), dengan tambahan bahan organik dapat meringankan 
pengolahan tanah. Pada tanah ini sering terjadi retak-retak yang 
berbahaya bagi perkembangan akar, maka dengan tambahan bahan 
organik kemudahan retak akan berkurang. Pada tanah pasiran yang 
semula tidak lekat, tidak liat, pada saat basah, dan gembur pada saat 
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lembab dan kering, dengan tambahan bahan organik dapat menjadi 
agak lekat dan liat serta sedikit teguh, sehingga mudah diolah. 

Kandungan BO merupakan indikator paling penting dan 
menjadi kunci dinamika kesuburan tanah.  

Bahan organik mempunyai peran yang multifungsi, yaitu 
mampu merubah sifat fisik, sifat kimia dan sifat biologi tanah. Selain 
itu bahan organik juga mampu berperan mengaktifkan persenyawaan 
yang ditimbulkan dari dinamikanya sebagai ZPT (zat pengatur 
tumbuh), sumber Enzim (katalisator reaksi-reaksi persenyawaan 
dalam metabolisme kehidupan) dan Biocide (obat pembasmi 
penyakit dan hama dari bahan organik). Bahan organik dikatakan 
mampu merubah sifat fisik tanah, karena kondisi fisik tanah yang 
keras/liat (pejal) akan dapat berubah menjadi tanah yang gembur 
oleh adanya bahan organik. Akibatnya porositas dan permeabilitas 
tanah semakin baik sehingga aerasi udara meningkat, ini bermanfaat 
untuk menghindari kejenuhan air yang menyebabkan kebusukan 
akar. Demikian pula bila kondisi sebaliknya, yaitu kondisi tanah 
yang lepas (sangat berpasir), maka fisik tanah dapat dibuat menjadi 
kompak, karena agregasi meningkat oleh adanya bahan organik. 
Ruang pori tanah juga meningkat, akibatnya kemampuan tanah 
dalam menyimpan air dan menyediakan ruang udara akan semakin 
proporsional (baik). Hal ni bermanfaat untuk menghindarkan tekanan 
kekeringan pada perakaran.  

Kandungan bahan organik yang cukup di dalam tanah dapat 
memperbaiki kondisi tanah agar tidak terlalu berat dan tidak terlalu 
ringan dalam pengolahan tanah. Berkaitan dengan pengolahan tanah, 
penambahan bahan organik akan meningkatkan kemampuannya 
untuk diolah pada lengas yang rendah. Di samping itu, penambahan 
bahan organik akan memperluas kisaran kadar lengas untuk dapat 
diolah dengan alat-alat dengan baik, tanpa banyak mengeluarkan 
energi akibat perubahan kelekatan tanah terhadap alat. Pada tanah 
yang bertekstur halus (lempungan), pada saat basah mempunyai 
kelekatan dan keliatan yang tinggi, sehingga sukar diolah (tanah 
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berat), dengan tambahan bahan organik dapat meringankan 
pengolahan tanah. Pada tanah ini sering terjadi retak-retak yang 
berbahaya bagi perkembangan akar, maka dengan tambahan bahan 
organik kemudahan retak akan berkurang. Pada tanah pasiran yang 
semula tidak lekat, tidak liat, pada saat basah, dan gembur pada saat 
lembab dan kering, dengan tambahan bahan organik dapat menjadi 
agak lekat dan liat serta sedikit teguh, sehingga mudah diolah. Bahan 
organik juga dapat merubah sifat kimia tanah, yaitu melalui proses 
dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba yang memang selalu 
menempel pada bahan organik. Proses dekomposisi akan melepaskan 
zat-zat hara ke dalam larutan di dalam tanah dan juga menjadikan 
bahan organik menjadi bentuk yang lebih sederhana dan bersifat 
kolloid. Kondisi ini akan meningkatkan kemampuan absorbsi tanah 
yang berkaitan juga dengan kapasitas tukar kation (KTK) tanah 
karena meningkatnya luas permukaan partikel tanah. Hal ini 
menjadikan tanah mempunyai kemampuan menyimpan unsur-unsur 
hara yang semakin baik, mengurangi penguapan Nitrogen, maupun 
pencucian hara-hara kation lain. Pada saatnya berarti pula 
meningkatkan kapasitas tanah untuk melepas hara kation bagi 
kebutuhan tanaman, baik melalui proses pertukaran secara langsung 
maupun pasif oleh proses difusi. Bahan organik juga mampu 
mengeliminir bahan-bahan racun, terutama yang dakibatkan oleh 
kation-kation mikro seperti Co (Cobalt), Cu (Cuprum/tembaga), B 
(Boron), dan lain-lain; dengan membentuk ikatan khellat. Ikatan 
khellat ini bersifat preventif (dari efek meracuni) dan konservatif, 
karena sewaktu-waktu katio-kation logam yang terjerap dalam ikatan 
khelat juga masih bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Bahkan ada yang 
mengatakan bahwa terjadinya ikatan khelat ini justru meningkatkan 
mobilitas banyak kation, karena ikatan ni memang bisa larut 
sehingga memudahkan tanaman untuk memanfaatkannya. Bahan 
organik bisa merubah sifat biologi tanah dengan meningkatkan 
populasi mikroba di dalam tanah. Populasi mikroba yang meningkat 
(baik jenis dan jumlahnya) menyebabkan dinamika tanah akan 
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semakin baik dan menjadi sehat alami. Peningkatan mikroba 
(khususnya fungi bermiselia seperti micorhiza, dll) akan 
meningkatkan kemantapan agregasi partikel-partikel penyusun tanah. 
Mikroba dan miselianya, yang berupa benang-benang, akan 
berfungsi sebagai perajut/ perekat/glue antar partikel tanah. Dengan 
demikian menyebabkan struktur tanah menjadi lebih baik karena 
ketahanannya menghadapi tekanan erodibilitas (perusakan) tanah. 
Kemampuan merubah sifat biologi tanah ke arah positif sehingga 
meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan tanaman 
sehingga tanaman tumbuh sehat tanpa perlu campur tangan pupuk 
buatan dan pestisida. Bahan organik juga berperan sebagai ZPT, 
karena proses dekomposisi akan menghasilkan proses akhir menjadi 
humus. Humus disebut juga sebagai asam humat (humic acid) yang 
merupakan bahan kolloidal terpolidispersi yang bersifat amorf, 
berwarna kuning hingga coklat-hitam dan mempunyai berat molekul 
relatif tinggi dan bervariatif. Asam humat banyak dikaitkan dengan 
perkecambahan bji di dalam tanah, pertumbuhan bagian atas 
tanaman, pemanjangan semaian muda atau pemanjangan akar dari 
akar terpotong secara in vitro, karena asam humat menunjukkan 
pengaruh hormonal dalam pertumbuhan. Asam humat juga berperan 
dalam perbaikan tanah secara fisik, melalui mekanisme perbaikan 
agregasi, aerasi, permeabilitas serta kapasitas memegang air, 
sehingga tanaman akan tumbuh secara normal dan sehat. Bahan 
organik merupakan salah satu bagian penyusun tanah dengan sifat-
sifat kolloid, dan hanya satusatunya yang mempunyai kemampuan 
mendinamisasi untuk mempengaruhi sifat fisik, kimia maupun 
biologi tanah. Tanah-tanah marjinal (baik tanah mineral maupun 
yang dominan liatnya) akan dapat diperbaiki sifat pejal maupun 
porositasnya pada tingkat yang optimal. Demikian juga 
permeabilitas, aerasi, perkolasi maupun agregasi, dengan peran 
dinamisasi dari BO, keadaan tanah menjadi gembur dan subur. Hal 
ini berkaitan dengan menegemen air dan udara dalam tanah, 
bermanfaat bagi kelangsungan perkembangan perakaran tanaman 
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dan hara tanaman di dalam tanah. Dengan berkembangnya perakaran 
tanaman akan mempengaruhi bagian atas tanaman di atas permukaan 
tanah. 

 

F. Rangkuman 
Sifat fisika tanah ditunjukkan dengan tekstur dan struktur 

tanahnya. Ada tanah yang bertekstur kasar sampai halus. Semakin 
halus tekstur tanah semakin banyak air yang dapat diikat. Struktur 
tanah ada yang keras sampai remah/gembur. Tanah yang gernbur 
akan mengoptimalkan perkembangkan akar tanaman. Sifat kimia 
tanah ditunjukkan dengan nilai pH/keasaman dan kandungan unsur 
hara di dalam tanah. Nilai pH optimum (sekitar 7) akan memudahkan 
unsur hara tersedia bagi tanaman. Sifat biologi tanah adalah keadaan 
mahkluk hidup baik tumbuhan maupun hewan dari yang besar 
sampai yang sangat kecil (mikroorganisme). Keberadaan mereka ada 
yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Beberapa 
mikroorganisme menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman 
misal Pythium (penyebab penyakit akar) dan Fusarium penyebab 
penyakit layu pada sayur dan buah-buahan. 

 

G. Soal Latihan 
1. Jelaskan pendapat anda pengertian tentang kesuburan tanah! 
2. Jelaskan perbedaan kesuburan tanah berdasarkan keadaan 

fiska, kimia dan biologi! 
3. Jelaskan indikator kesuburan tanah! 
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BAB III 
ENERGI LISTRIK DAN  

KONDUKTIVITAS TANAH 
 
 
 

A. Garis Besar Pembahasan 
Energi Listrik merupakan salah satu sumber kebutuhan 

manusia yang harus terpenuhi untuk menghidupkan peralatan, 
perabotan dan benda benda lainnya yang membutuhkan   listrik agar 
dapat berfungsi. Disisi lain energi listrik juga berperan penting dalam 
menggerakkan roda perekonomian. 

Seiring Kemajuan zaman, Permintaan terhadap energi listrik 
kian meningkat, dikarenakan hampir semua peralatan dan perabotan 
digerakkan menggunakan energi listrik. Disisi lain meningkatnya 
permintaan terhadap energi ini akan menjadi beban yang memiliki 
karakteristrik elektrik baru. Salah satu pengaruhnya adalah 
permasalahan daya listrik yang dihantarkan. Kualitas listrik sendiri 
memiliki tiga parameter yakni tegangan, arus dan frekuensi listrik. 
Bila terjadi penyimpangan nilai pada salah satu dari ketiga tersebut 
akan memperburuk kualitas listrik yang dihantarkan. 
 

B. Tujuan Perkuliahan 
1. Menjelaskan pengertian energi listrik 
2. Menjelaskan pengertian sumber-sumber listrik 

   

C. Pengertian Energi Listrik 
Menurut Eugene C. Lister yang diterjemahkan Hanapi 

Gunawan (1993) energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, 
energi merupakan tersimpan. Hal senada tidak berbeda jauh dengan 
ilmu fisika (kamajaya, 1986) energi adalah kemampuan melakukan 
usaha. Sedangkan listrik adalah semua muatan yang terdiri dari 
muatan positif dan negatif. 
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Energi listrik merupakan energi yang berasal dari muatan 
listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron 
dalam konduktor (penghantar listrik) atau ion (positif atau negatif) 
dalam zat cair atau gas. 

Seperti pada hukum kekekalan energi menyebutkan bahwa 
energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnakan. 
Energi hanya dapat diubuh dari suatu bentuk kebentuk energi 
lainnya. Demikian juga halnya dengan energi listrik yang merupakan 
hasil perubahan energi mekanik (gerak) menjadi energi listrik. 

Energi listrik yang digunakan dalam alat listrik merupakan 
laju penggunaan energi (daya) dikali dengan waktu selama alat 
tersebut digunakan. Dengan demikian daya dapat diukur dengan 
rumus sebagai berikut : 
W = P x t 
ket: 

P = daya dalam watt 
t = waktu dalam jam 
W = Energi dalam watt jam 
 

Apabila di dalam sebuah rangkaian diberi beda potensial V 
sehingga mengalirkan muatan listrik sejumlah Q dan arus listrik 
sebesar I, maka energi listrik yang diperlukan, 
W = Q . V dengan Q = I . t 
Keterangan : 

W = Energi listrik ( Joule) 
Q = Muatan listrik ( Coulomb) 
V =  Beda potensial ( Volt ) 

W adalah energi listrik dalam satuan joule, di mana 1 joule adalah 
energi diperlukan untuk memindahkan satu muatan sebesar 1 
coulomb dengan beda potensial 1 volt. Sehingga 1 joule = coulomb 
× volt. 
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Sedangkan muatan per satuan waktu adalah kuat arus yang mengalir 
maka energi listrik dapat ditulis, Karena I = Q/t maka diperoleh 
perumusan 
W = (I.t).V 
W = V I t 
Apabila persamaan tersebut dihubungkan dengan hukum Ohm ( V = 
I.R) maka diperoleh perumusan 

 
 

D. Sumber-sumber Energi 
Energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber 

seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, 
dan lain lain.semua sumber energi tersebut besarnya dari beberapa 
joule sampai jutaan joule. 

Sumber energi listrik adalah semua yang ada disekitar kita 
yang dapat menghasilkan listrik. Secara garis besar, sumber energi 
listrik dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni energi fosil dan 
energi terbarukan. 

1. Fosil 
Energi fosil umumnya dimanfaatkan untuk konversi energi. 

Hasil konversi tersebut dapat berupa energi mekanik, listrik maupun 
panas. Diantara energi  yang berhasil dikonversi adalah pembangkit 
tenaga listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang 
ditimbulkan akibat adanya pergerakan elektron. 

Bahan bakar fosil merupakan sumber energi utama yang 
digunakan saat sekarang ini, akan tetapi bila digunakan secara 
berlebihan akan menyebabkan masalah lingkungan serius misalnya 
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polusi udara. Pada saat proses pembakaran, bahan bakar fosil akan 
melepaskan gas karbon dioksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, 
karbon monoksida dan lain-lain yang dapat menimbulkan 
pencemaran lingkungan. 

Sumber-sumber energi fosil ini jumlah terbatas dan terus menipis 
akibat penggunaan secara terus menerus. Bahan bakar berbentuk 
fosil terdiri atas minyak bumi, batu bara,, dan gas alam. 

 

2. Energi Terbarukan 
Merupakan energi yang bersumber dari alam & secara 

berkesinambungan dapat diproduksi secara terus menerus tanpa 
harus menunggu waktu jutaan tahun seperti halnya energi yang 
berbasis fosil. Sumber energi yang dapat dimanfaatkan berasal dari 
matahari, panas bumi, angin, air dan berbagai bentuk dari biomassa. 

Selain dapat dimanfaatkan secara terus menerus, sumber 
energi ini dapat dipulihkan kembali, lebih ramah lingkungan, aman 
dan lebih terjangkau masyarakat luas. Saat ini pemerintah terus 
berupaya mengurangi sumber energi fosil ke terbarukan, selain 
cadangan terus menipis penggunaan energi terbarukan lebih ramah 
lingkungan dan mampu mengurangi terjadinya pencemaran 
lingkungan dibandingkan energi non-terbarukan.  

Sumber energi terbarukan yang dimiliki indonesia saat ini 
cukup banyak. Bila dikelola & dimanfaatkan dengan baik diyakini 
dapat menggantikan energi fosil. Jenis energi terbarukan terdiri dari 
panas bumi, air, angin, matahari, dan biomassa. 
 

E. Konduktivitas Listrik 
Nilai konduktivitas merupakan ukuran terhadap konsentrasi 

total elektrolit di dalam air. Kandungan elektrolit yang pada 
prinsipnya merupakan garam-garam 9 yang terlarut dalam air, 
berkaitan dengan kemampuan air di dalam menghantarkan arus 
listrik. Konduktivitas listrik adalah ukuran dari kemampuan suatu 
bahan untuk menghantarkan arus listrik. Jika suatu beda potensial 
listrik ditempatkan pada ujung-ujung sebuah konduktor, muatan-
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muatan bergeraknya akan berpindah, menghasilkan arus listrik 
(Chrishemi, 1988). Pike (1991), mendefinisikan daya hantar listrik 
(konduktivitas) adalah ukuran seberapa kuat suatu larutan dapat 
menghantarkan listrik. Konduktivitas digunakan untuk ukuran 
larutan atau cairan elektrolit. Semakin besar jumlah ion dari suatu 
larutan maka akan semakin tinggi nilai konduktivitasnya. 

 

F. Konduktivitas Listrik Tanah 
Konduktivitas listrik tanah adalah suatu ukuran yang 

menyatakan keefektifan tanah dalam menghantarkan listrik. Semakin 
besar nilai konduktivitas suatu tanah, maka tanah tersebut semakin 
baik menghantarkan listrik (Liana, 2008). Konduktivitas listrik (EC) 
tanah bervariasi tergantung pada jumlah kelembaban yang dimiliki 
oleh partikel tanah. Tanah berpasir memiliki konduktivitas rendah, 
lumpur memiliki konduktivitas menengah, dan tanah liat memiliki 
konduktivitas yang tinggi. Akibatnya, EC berkorelasi kuat untuk 
ukuran partikel tanah dan tekstur. Konduktivitas listrik (EC) adalah 
kemampuan suatu material untuk mengirimkan (menyalurkan) arus 
listrik (Hariadi, 2012). 

Konduktivitas tanah sangat dipengaruhi oleh struktur dan 
tekstur, nilainya meningkat jika tanah mempunyai pori yang besar, 
mempunyai retakan dan 11 beragregat. Konduktivitas bukan satu-
satunya kekhasan tanah, lebih dari itu tergantung oleh gabungan sifat 
tanah dan cairannya. Karakteristik tanah yang mempengaruhi 
konduktivitas adalah porositas total, distribusi ukuran pori tanah 
(Hillel, 1997).  

Hubungan antara kadar air tanah dan potensial matriks 
adalah bagian dasar dari sifat hidrolika tanah yang mengacu kepada 
faktor kapasitas yaitu kadar air dan faktor intensitas yaitu energi 
dalam air (Klute, 1986). Tanah yang memiliki kadar air tinggi 
memiliki konduktivitas listrik tinggi, sebaliknya tanah yang memiliki 
kadar air sedikit/rendah memiliki tahanan tanah yang besar karena 



28 

kemampuan mengalirkan arus juga kecil (konduktivitas rendah 
karena arus listrik terhambat). 

Besarnya tahanan jenis tanah pada setiap daerah tidaklah 
sama. Beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan jenis tanah yaitu 
: keadaan struktur tanah antara lain ialah struktur geologinya, seperti 
tanah liat, tanah rawa, tanah berbatu, tanah berpasir, tanah gambut 
dan sebagainya. Unsur kimia yang terkandung dalam tanah, seperti 
garam, logam, dan mineral-mineral lainnya. Keadaan iklim, basah 
atau kering. Temperatur tanah dan jenis tanah (Grisso, 2009). 

 

G. Rangkuman 
Energi listrik merupakan energi yang berasal dari muatan 

listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron 
dalam konduktor (penghantar listrik) atau ion (positif atau negatif) 
dalam zat cair atau gas. Energi listrik yang digunakan dalam alat 
listrik merupakan laju penggunaan energi (daya) dikali dengan waktu 
selama alat tersebut digunakan. 

Sumber energi listrik adalah semua yang ada disekitar kita 
yang dapat menghasilkan listrik. Secara garis besar, sumber energi 
listrik dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni energi fosil dan 
energi terbarukan. 

 

H. Soal Latihan 
1. Tuliskan rumus energi listrik! 
2. Jelaskan perbedaan energi fosil dan energi terbarukan! 
3. Jelaskan pengertian konduktivitas listrik tanah! 
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 BAB IV 
TEKNIK PEMBUATAN ALAT UKUR  

KESUBURAN TANAH 
 
 

A. Garis Besar Pembahasan 
Kesuburan tanah merupakan kunci utama keberhasilan suatu 

usaha tani. Bagaimanapun sempurnanya suatu proses usaha tani akan 
tetapi jika tidak didukung dengan kesuburan tanah yang memadahi 
pasti tidak akan membawa hasil yang maksimal. Sebagai contoh 
kasus yang umum terjadi pada petani Indonesia, para petani sering 
memberikan pupuk kimia yang berlebihan pada lahannya akan tetapi 
produksinya belum seperti yang diharapkan. Permasalahan pada 
kasus diatas adalah karena tingkat kesuburan tanah yang rendah 
sehingga berapapun pupuk yang diberikan tidak akan bisa terserap 
oleh tanaman. Untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah tidaklah 
mudah, tidak bisa hanya diraba dan ditrawang. Akan tetapi harus 
dilakukan uji kesuburan tanah di laboratorium dengan biaya yang 
tidak murah dan tidak semua petani punya akses untuk melakukan uji 
kesuburan tanah tersebut.  

Petani perlu bukti nyata dan mampu melakukan pembuktian 
dengan belajar dan didampingi melakukan pengujian sendiri pada 
sawah / lahan usaha taninya. Dengan memiliki alat sederhana sendiri 
ditingkat kelompok tani diharapkan mereka setiap saat mampu 
melakukan pengamatan di tanah sawahnya dan diharapkan tergugah 
untuk mau memberikan perlakuan penambahan unsur hara mineral 
pada tanah sawahnya yang bersumber dari limbah organik di 
sekitarnya. 

 

B. Tujuan Perkuliahan 
1. Menjelaskan langkah-langkah pembuatan alat ukur 

kesuburan tanah 
2. Menjelaskan kegunaan alat ukur kesuburan tanah 
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C. Langkah-Langkah Pembuatan Alat Ukur Kesuburan Tanah 
Cara membuat “Alat Ukur Kesuburan Tanah” dengan 

menggunakan pipa paralon dan bohlam. Keberhasilan dalam 
pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor kesuburan tanah. Namun 
banyak petani yang masih mengabaikan hal tersebut. 

Banyak faktor yang menyebabkan petani kita gagal panen, 
salah satu diantaranya tanah ladang mereka telah miskin unsur hara. 
Untuk mengetahui tanah ladang kita baik atau buruk, kita dapat 
menggunakan alat sederhana yaitu alat penguji nutrisi tanah. 

Seperti kita ketahui bersama, tanaman membutuhkan unsur 
hara esensial untuk menopang kehidupan mereka. Unsur-unsur itu 
diantaranya : Nitrogen (N), Phospor (P), Kalium (C), Magnesium 
(Mg), Kalsium (Ca), Sulfur (S), Zink (Fe) dan unsur- unsur lainnya. 
Ternyata Zat- zat yang diperlukan oleh tanaman tersebut sebagian 
besar merupakan larutan elektrolit (larutan penghantar listrik). 
Berikut Cara Membuat Alat Untuk Mengukur Kesuburan 
Tanah: 
Bahan : 

 Pipa paralon ½ inci,  atau bahan lain bukan penghantar arus 
listrik 

 Pitting lampu 
 Lampu pijar 5 watt 
 Kabel listrik 
 Jack/ cok jantan/ colokan 
 Paku (bahan lain seperti plat logam kecil atau besi) 
 Sambungan T 
 Dop 
 Gergaji Pipa 
 Gunting 
 Isolasi 
 Lem Tembak 
 Lem pipa 
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Cara Membuat: 
Adapun langkah- langkah dalam merakit alat ukur kesuburan tanah 
yang sederhana yaitu: 

1. Paralon di potong ukuran 10 cm dan 25 cm 
2. Paralon dihubungkan dengan sambungan T paralon 
3. Sambungkan salah satu ujung pittingan lampu dengan paku. 
4. Ujung yang satu pittingan disambungkan dengan salah satu 

kabel sepanjang 2 meter. 
5. Sambungkan sepasang ujung kabel dengan jack/colokan 

(salah satu yang sudah tersambung dengan pittingan lampu). 
6. Ujung kabel yang belum tersambung sambungkan dengan 

paku yang satunya. 
7. Jika rangkaian sudah benar dan aman silahkan pasang 

bohlam 5 watt pada pittingan. 
8. Untuk mengetes rangkaian tancapkan jack/colokan pada 

terminal yang sudah dialiri arus listrik dan coba hubungkan 
kedua ujung paku dengan sendok atau plat besi. Jika 
menyala terang berarti rangkaian sudah benar. 

9. Setelah rangkaian selesai silahkan gunakan untuk mengukur 
kesuburan tanah kita masing-masing seperti pada gambar 
berikut. 
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D. Cara Penggunaan Alat Ukur Kesuburan Tanah 

1. Menyiapkan tanah lahan sawah yang akan di uji dengan 
mengambil tanah sawah baik yang potensi hasilnya baik 
sedang maupun rendah dari berbagai petak sawah petani. 

2. Masukkan masing masing tanah per petak uji dalam wadah 
bisa berupa bekas gelas air aqua. 

3. Persiapkan alat pengukur kesuburan tanah dan hubungkan 
dengan sumber listrik. 

4. Masukkan (tancapkan) ujung kawat alat pengukur pada 
tanah yang basah 

5. Lihat hasil nyala lampu bohlam pada alat pengukur. 
6. Kemudian matikan alat dan bersihkan ujung kawat pengukur 

dengan kain. 
7. Lakukan pengujian pada semua contoh tanah yang di uji dan 

tandai masing -masing tingkat nyala pada lampu bolam. 

Lampu 
Pitting  

Sambungan T 

Pipa Paralon 
1/2 inci Kabel 

Colokan  

Paku 

Gambar 4.1 Rangkaian Alat Kesuburan Tanah 
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Semakin terang nyala lampu tersebut berarti semakin subur 
tanah kita. 

8. Kemudian pada tanah paling rendah kesuburanya (nyala 
paling redup)  berilah perlakuan dengan menambah masing-
masing contoh ada yang dengan pupuk kandang dari sapi, 
kambing, dll. 

9. Amati bersama perubahan peningkatan nyala pada bolam 
lampu. 

10. Buatlah kesimpulan dalam pengujian tersebut bahwa 
penambahan unsur hara mineral yang berasal dari bahan 
organik yang ada disekitar petani mampu meningkatkan 
nyala terang lampu bohlam yang artinya mampu menaikan 
kandungan hara mineral dalam tanah dan menaikkan tingkat 
kesuburan tanah petani. 
 

Alat ini membantu petani memahami kondisi tanah diladang 
mereka, dengan alat ini petani lebih mudah mengerti tentang 
kesuburan tanah, sehingga dapat meningkatkan tarap pengetahuan 
mereka terhadap kebutuhan tanaman yang mereka kembangkan. Para 
petani juga lebih mudah memahami masalah yang terjadi khususnya 
masalah kesuburan tanah karena alat ini sangat sederhana dan mudah 
dipahami oleh petani. 

 

E. Rangkuman 
Kesuburan tanah merupakan kunci utama keberhasilan suatu 

usaha tani. Bagaimanapun sempurnanya suatu proses usaha tani akan 
tetapi jika tidak didukung dengan kesuburan tanah yang memadahi 
pasti tidak akan membawa hasil yang maksimal. Untuk mengetahui 
tanah ladang kita baik atau buruk, kita dapat menggunakan alat 
sederhana yaitu alat penguji nutrisi tanah. 
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F. Soal Latihan 
1. Sebutkan alat dan bahan dalam pembuatan alat ukur 

kesuburan tanah! 
2. Jelaskan langkah-langkah dalam merakit alat ukur 

kesuburan tanah yang sederhana, inovatif dan efisien! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

BAB V 
 UJICOBA ALAT PENGUKUR  

KESUBURAN TANAH 
 
 
 

A. Garis Besar Pembahasan 
Kesuburan tanah sangat erat kaitannya dengan kandungan 

bahan organik tanah. Semakin banyak bahan organik yang 
terkandung dalam tanah maka akan semakin subur tanah tersebut. 
Sehingga jika terjadi permasalahan kesuburan pada tanah kita 
solusinya tentu menambahkan pupuk organik. 

 

B. Tujuan Perkuliahan 
1. Menjelaskan tingkat kesuburan tanah merah 
2. Mejelaskan tingkat kesuburan tanah humus 

 

C. Tingkat Kesuburan Tanah Merah dan Tanah Humus 
Kesuburan tanah merupakan gambaran tentang status 

ketersediaan unsur hara dalam tanah secara berimbang untuk 
memenuhi kebutuhan tanaman. Untuk uji coba sampel tanah yang 
akan dideteksi tingkat kesuburan menggunakan tanah merah dan 
tanah humus dengan menancapkan alat kesuburan tanah sampai 
bohlam pada alat tersebut menyala terlihat seperti pada Gambar 5.1 
dan Gambar 5.2. 
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Gambar 5.1 Uji Coba Alat dengan Tanah Merah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.2 Uji Coba Alat dengan Tanah Humus 
 

Pengujian pertama dilakukan dengan menggunakan tanah 
merah terlihat seperti pada Gambar 5.1 dengan menancapkan alat 
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kesuburan tanah yang telah dipasangi bohlam 5 Watt, berdasarkan 
pengamatan terlihat pada nyala bohlam tersebut redup karena tanah 
memiliki unsur hara rendah, miskin unsur makro, mikro, pH rendah 
serta kandungan Al da Fe tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tanah tersebut tidak subur atau kurang baik untuk melakukan 
penanaman di tanah tersebut. Untuk meningkatkan status kesuburan 
tanah merah dapat dilakukan pemberian bahan organik tanah (pupuk 
organik tanah) sehingga tanah tersebut kembali subur. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Basuki (2009) Penelitian tentang status kesuburan 
tanah telah dilakukan pada 10 (sepuluh) desa yang tersebar di 5 
(lima) kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi 
Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan dengan pengambilan 
sampel tanah di lapangan yang dilanjutkan dengan analisis tanah di 
laboratorium. Secara umum status kesuburan tanahnya tergolong 
rendah dengan faktor pembatas kesuburan berupa rendahnya KB dan 
rendahnya K-tersedia, serta untuk beberapa sampel tanah juga 
memiliki faktor pembatas kesuburan tanah berupa KTK, C-organik 
dan P-tersedia yang rendah. Untuk semua sampel tanah memerlukan 
perbaikan berupa peningkatan KB dan peningkatan K-tersedia. 
Upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan pemberian pupuk 
kalium disertai dengan pemberian kapur yang dapat menggunakan 
baik kapur kalsit (CaCO3) maupun dolomit (CaMg (CO3)2. 
Disamping itu sesuai dengan faktor pembatas lain yang juga dimiliki 
oleh masing-masing sampel tanah, maka untuk sejumlah sampel 
tanah juga memerlukan perbaikan peningkatan P-tersedia, 
peningkatan kadar C-organik dan perbaikan/peningkatan KTK. Hal 
ini antara lain dapat dilakukan dengan memberikan pemupukan P 
dan penambahan bahan organik tanah misalnya dengan pemberian 
pupuk organik tanah. 

Pengujian kedua dilakukan dengan menggunakan tanah 
humus terlihat seperti pada Gambar 5.2 dengan menancapkan alat 
kesuburan tanah yang telah dipasangi bohlam 5 Watt, berdasarkan 
pengamatan terlihat pada nyala bohlam tersebut terang karena tanah 
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memiliki kadar hara tinggi, kadar pH netral, kaya dengan biota tanah 
serta mengandung unsur mineral sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tanah tersebut sangat subur dan layak untuk melakukan penanaman 
di tanah humus tersebut. 

Untuk mengetahui suatu tanah termasuk tanah humus bisa 
kita lihat dari beberapa ciri atau karakteristik tanah tersebut. Tanah 
humus mempunyai berbagai ciri- ciri khusus yang bisa dibedakan 
dengan ciri-ciri tanah humus yang lainnya. 

Ciri- ciri atau karakteristik dari tanah humus adalah sebagai 
berikut: 

1. Berwarna gelap, yakni coklat maupun kehitam- hitaman. 
Tanah humus ini memiliki warna yang gelap antara coklat 
hingga kehitam- hitaman. Selain mempunyai warna gelap, di 
tanah humus ini juga terdapat bintik- bintik yang berwarna 
putih. 

2. Memiliki tekstur yang gembur. Tanah humus memiliki 
tekstur yang sangat gembur dan tidak keras seperti tanah 
liat ataupun tanah yang lainnya. 

3. Biasanya terdapat pada lapisan bagian atas tanah, sehingga 
bersifat tidak stabil. Sifat tidak stabil ini terutama terlihat 
ketika ada perubahan suhu, tingkat kelembaban, ataupun 
aerasi. 

4. Tanah humus bersifat kolodial dan amorfous. Sifat kolodial 
dan armofous ini artinya bersifat menyerupai tanah liat, 
namun sifat daya serapnya lebih tinggi daripada tanah liat. 

5. Bersifat sangat subur. Tanah humus memiliki sifat yang 
sangat subur karena terbentuk dari pelapukan- pelapukan 
dedaunan dan juga bercampur dengan kotoran hewan dan 
semacamnya. 

6. Mempunyai daya serap yang tinggi. Tanah humus ini 
mempunyai kemampuan daya serap yang tinggi dalam hal 
menyerap air, dan hal ini merupakan sifat yang baik bagi 
pertumbuhan tanaman. 
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7. Mempunyai kemampuan menambah atau meningkatkan 
kandungan berbagai unsur hara (magnesium, kalsium, dan 
kalium). 

8. Merupakan sumber energi bagi jasad mikro. Tanah humus 
pembentukannya dari berbagai pelapukan dedaunan dan juga 
ranting- ranting pohon, sehingga merupakan sumber energi 
bagi jasad- jasad renik. 

9. Banyak dijumpai di daerah tropis. Tanah humus merupakan 
tanah yang banyak dijumpai di daerah tropis, seperti di 
Indonesia. Terutama wilayah yang paling sering didapati 
tanah humus adalah wilayah jenis jenis hujan seperti hujan 
tropis dimana banyak ditemukan pepohonan disana. 
 

D. Rangkuman 
Kesuburan tanah sangat erat kaitannya dengan kandungan 

bahan organik tanah. Semakin banyak bahan organik yang 
terkandung dalam tanah maka akan semakin subur tanah tersebut. 
Kesuburan tanah merupakan gambaran tentang status ketersediaan 
unsur hara dalam tanah secara berimbang untuk memenuhi 
kebutuhan tanaman. Untuk uji coba sampel tanah yang akan 
dideteksi tingkat kesuburan menggunakan alat ukur kesuburan tanah 
dengan menancapkan ke sampel tanah sampai bohlam pada alat 
tersebut menyala. 

 

E. Soal Latihan 
1. Jelaskan perbedaan tingkat kesuburan tanah merah dan tanah 

humus! 
2. Sebutkan ciri-ciri karatersitik dari tanah humus! 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
 
 

Kemampuan lahan (land capability) adalah kecocokan fisik 
suatu lahan untuk kemapanan pemukiman yang kehidupan 
penduduknya bertumpu pada usaha tani, contohnya untuk 
penempatan transmigrasi. Sedangkan kemampuan tanah (soil 
capability) adalah sifat-sifat lahan yang penekanannya lebih 
dikaitkan erat pada kesuburan tanah. Misalnya tekstur terkait erat 
dengan kemampuan tanah mengikat air, kemudian unsur-unsur hara 
tersedia. 

Kesuburan tanah adalah kemampuan atau kualitas suatu 
tanah menyediakan unsur-unsur hara tanaman  dalam jumlah yang 
mencukupi kebutuhan tanaman, dalam bentuk senyawa yang dapat 
dimanfaatkan tanaman, dalam pertimbangan yang sesuai untuk 
pertumbuhan tanaman tertentu apabila suhu dan faktor-faktor 
pertumbuhan lainnya mendukung pertumbuhan normal tanaman. 
Tanah yang subur merupakan tempat hidup mikroorganisme yang 
sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah dan berat biomasnya 
yang sangat besar. 

Tanah produktif mempuyai kesuburan yang menguntungkan 
bagi pertumbuhan tanaman, akan tetapi tanah subur tidak selalu 
berarti produktif. Tanah subur akan produktif jika dikelola dengan 
tepat, menggunakan jenis tanaman dan teknik pengelolaan yang 
sesuai. Kesuburan tanah adalah kemampuan atau kualitas suatu tanah 
menyediakan unsur hara tanaman dalam jumlah yang mencukupi 
kebutuhan tanaman, dalam bentuk senyawa-senyawa yang dapat 
dimanfaatkan tanaman dan dalam perimbangan yang sesuai untuk 
pertumbuhan tanaman tertentu dengan didukung oleh faktor 
pertumbuhan lainnya. 
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Sebagai contoh kasus yang umum terjadi pada petani 
Indonesia, para petani sering memberikan pupuk kimia yang 
berlebihan pada lahannya akan tetapi produksinya belum seperti 
yang diharapkan. Permasalahan pada kasus diatas adalah karena 
tingkat kesuburan tanah yang rendah sehingga berapapun pupuk 
yang diberikan tidak akan bisa terserap oleh tanaman. Untuk 
mengetahui tingkat kesuburan tanah tidaklah mudah, tidak bisa 
hanya diraba dan ditrawang. Akan tetapi harus dilakukan uji 
kesuburan tanah di laboratorium dengan biaya yang tidak murah dan 
tidak semua petani punya akses untuk melakukan uji kesuburan 
tanah tersebut. 

Petani perlu bukti nyata dan mampu melakukan pembuktian 
dengan belajar dan didampingi melakukan pengujian sendiri pada 
sawah / lahan usaha taninya. Dengan memiliki alat sederhana sendiri 
ditingkat kelompok tani diharapkan mereka setiap saat mampu 
melakukan pengamatan di tanah sawahnya dan diharapkan tergugah 
untuk mau memberikan perlakuan penambahan unsur hara mineral 
pada tanah sawahnya yang bersumber dari limbah organik di 
sekitarnya. Kesuburan tanah sangat erat kaitannya dengan kandungan 
bahan organik tanah. Semakin banyak bahan organik yang 
terkandung dalam tanah maka akan semakin subur tanah tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 

Alhaddad, A., Perubahan Unsur Hara Nitrogen (N) dan Phosphor (P) 
Tanah Gambut di Lahan Gambut yang Dipengaruhi Lama 
Pengolahan Lahan. Jurnal Pedon Tropikai 1( 1), pp. 1-9. 

Agus, F., Subiksa, dan I.G. Made. 2008. Lahan Gambut: Potensi 
untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan, Balai Penelitian 
Tanah dan World Agroforestry Center (ICRAF). 

Agustyar,http://akhmadawaludin.web.ugm.ac.id/faktor-yang-
mempengaruhi-daya-hantar-listrik/, (diakses 2 Desember 
2020) 

Amit Sureshrao Nagare, 
https://www.researchgate.net/post/Relationship_between_p
H_and_conductivity2 (diakses 2020) 

Andriesse, J.P. 1974. Tropical Peats in South East Asia, Dept. of 
Agric, Res. Of The Royal Trop, Inst. Comm. 

Anwardah,https://sainskimia.com,sifat-pembuatan-kegunaan-dan-
sumber-dari-unsur-kimia-nitrogen/, (diakses 27 November 
2020) 

Arinda Dwi Yonida,https://farming.id/ciri-ciri-tanah-subur-yang-
baik-digunakan-untuk-pertanian/, (diakses 30 November 
2020) 

Barbosa, R N. dan Overstreet, C., What Is Soil Electrical 
Conductivity, LSU AgCenter, Publication No. 3185 

BB Litbang SDLP (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Sumberdaya Lahan Pertanian), Lahan Gambut Indonesia 
Pembentukan, Karakteristik dan Potensi Mendukung 
Ketahanan Pangan (Edisi Revisi), IAARD PRESS, 2014 

Costa, M. M. dkk. 2014. Moisture Content Effect in The 
Relationship Between Apparent Electrical Conductivity 

http://akhmadawaludin.web.ugm.ac.id/faktor-yang-
https://www.researchgate.net/post/Relationship_between_p
https://sainskimia.com,sifat-pembuatan-kegunaan-dan-
https://farming.id/ciri-ciri-tanah-subur-yang-


44 

and Soil Attributes, Acta Scientiarum, Maringa, 36(4), 395-
401. 

Dariah, A., Maftuah, E. dan Maswar. 2014.  “Karakteristik Lahan 
Gambut”, Panduan Pengolaan Berkelanjutan Lahan 
Gambut Terdegradasi, Nurida, N. L. dan Wihardjaka, A., 
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 
Kementrian Pertanian, pp. 16-29. 

Domsch, H. dkk. 2003. Soil Electrical Conductivity and Soil 
Nutrient Sampling, Precision Farming, 58 
LANDTECHNIK, 2003 

Ilham Muhammad zen, 
https://freelearningji.wordpress.com/2013/03/20/tanah-
gambut/, (diakses 20 November 2020) 

Ivansyah, O., N urhasanah dan Ishak, M. 2014. Application 
Electrical Resistivity in Farmland Rice, CICES2 01(2014), 
093-099. 

Kuseno, T., Sampurno, J. dan Arman Y.2015. Aplikasi EM-
Conductivity Sistem Loop Vertical Coplanar untuk 
Identifikasi Sebaran Pupuk pada Lahan Pertanian di Sungai 
Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Positron, 4(1), 01-06. 

Lingga, P. dan Marsono.2013. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Penebar 
Swadaya. 

Miller, M.H dan Donahue, R.L. 1990) Soils An Introduction to Soils 
and Plant Growth, Prentice Hall Englewood Cliffs. 

Mattason, M. dan Schjoerring, J.K. 2002. Dyinamic and Steady-atate 
Responses of Inorganic Nitrogen Pools and NH3 Exchange 
in Root Nitrogen Supply, Plant Physiol. 

Patel, Atulkumar H. 2015. Electrical Conductivity in Relation With 
Macro-Micro Nutrients of Agricultural Soil of Amreli 
District, Best Journals, 3(8), 25-30. 

Ratmini, S. 2012. Karakteristik dan Pengolahan Lahan Gambut 
untuk Pengembangan Pertanian, 1(2), 197-206. 

https://freelearningji.wordpress.com/2013/03/20/tanah-


45 

Rosmarkam, A., Yowono, dan Widya, N. 2011. Ilmu Kesuburan 
Tanah, Kanisius. 

Septiyani, F. 2016. Analisis Konduktivitas Listrik Tanah Gambut 
Berdasarkan Variasi Unsur Hara Makro (NPK), Universitas 
Tanjungpura., Pontianak. 

Sugiyono. 2007. Statistika untuk Penelitian, ALFABETA, pp. 224-
231. 

Sumarwan, S. dan Arman, Y. 2015. Pengaruh Kapur Dolomit 
Terhadap Nilai Resistivitas Tanah Gambut, PRISMA 
FISIKA, (02), 47-50. 

Suud, H., M. dkk. 2015.  Pengembangan Model Pendugaan Kadar 
Hara Tanah Melalui Pengukuran Daya Hantar Listrik 
Tanah, Jurnal Keteknikan Pertanian, 3(2), 105-112. 

Tim, Balai Penelitian Tanah, Petunjuk Teknis Edisi 2 Analisis Kimia 
Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk. Balai Penelitian Tanah, 
pp. 8-32, 2009 

Winarso. 2005. Kesuburan Tanah, Dasar-Dasar Kesehatan dan 
Kualitas Tanah. Penerbit Gava Media, Yogyakarta. hal 2-6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

TENTANG PENULIS 
 
 

Dr. Nurlina, S.Si., M.Pd dilahirkan di Koppe 
(Bone) tanggal 23 juli 1982 dari pasangan             
H. Usman dan Hj. Tondeng. Menikah dengan 
Nasrul, S.Pd dan dikarunia 2 orang anak yaitu 
Muh. Rangga Saputra dan Kayla Azzahra. 
Pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar 
(SD) Negeri No. 143 Liliriawang Kec. 
Lappariaja Kab.Bone pada tahun 1987 dan 

lulus tahun 1994, pada tahun yang sama penulis melanjutkan 
pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 
Lappariaja kec. Lappariaja Kab. Bone dan lulus pada tahun 1996, 
tahun 1997 penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah 
Umum (SMU) Negeri 1 Lappariaja Kab. Bone dan lulus pada tahun 
2000. Gelar Sarjana Fisika (S1) tahun 2004 dan Magister Pendidikan 
Fisika (S2) tahun 2009 diperoleh dari Universitas Negeri Makassar 
(UNM). Gelar Doktor tahun 2018 diperoleh dari Universitas Negeri 
Makassar. Tahun 2007 sampai sekarang mempunyai profesi sebagai 
dosen tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan 
Fisika. Selain itu, diberikan amanah menjalankan tugas tambahan 
sebagai: (1) Sekretaris Prodi Pendidikan Fisika  FKIP Unismuh 
Makassar (2007-2013), (2) Ketua Prodi Pendidikan Fisika FKIP 
Unismuh Makassar (2013 sampai sekarang). Di samping tugas 
sebagai dosen, tugas lainnya yang pernah dijalani adalah menjadi 
MTT dan MAT DBE USAID (2008-2012) serta sebagai assessor 
PLPG di Universitas Muhammadiyah Makassar (2014-2017). 

Karya akademik yang telah dihasilkan adalah (1) peneliti 
dibidang Pendidikan Fisika dengan pendanaan Hibah Internal 
Unismuh Makassar, (2) membawakan makalah di Seminar 
Internastional  ISQAE 2016 dan Seminar International Unismuh 



47 

Makassar 2014, (3) membawakan makalah di Seminar Nasional SFN 
Universitas Udayana dan Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta, 
(4) menulis Buku Fisika Dasar, Fisika Kuantum, Alat Ukur dan 
Pengukuran dan Pedoman Asesmen Praktikum Fisika Dasar  yang 
diterbitkan Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas 
Muhammadiyah Makassar, (5) memperoleh HAKI untuk buku Fisika 
Dasar I dan Fisika Kuantum tahun 2018. 
 
 

Dr. Rahmi,S.Pi.,M.Si.  Lahir di Ujung 
Pandang pada tanggal 5 februari 1979. Gelar 
sarjana Perikanan diraih pada tahun 2002 di 
Universitas Hasanuddin. Gelar Magister bidang 
perikanan di peroleh di Universitas Hasanuddin 
tahun 2011.  Gelar doktor pada bidang ilmu 
pertanian juga diperoleh di Universitas 
Hasanuddin tahun 2017. 

Aktif mengajar pada Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas 
Pertanian program studi Budidaya Perairan. Terlibat langsung dalam 
kegiatan penelitian dan pengabdian tingkat nasional maupun 
international.  Penelitian yang telah dilakukan adalah Optimasi 
Kedalaman Perairan Terhadap Pertumbuhan dan Keraginan Rumput 
Laut (Kappaphycus alvarezii) (2015), Identifikasi Molekuler 
Penyakit Black Band Disease pada Pachyseris sp di Kepulauan 
Spermonde (2016), Ketahanan Benih dari Infeksi Streptococcus iniae 
Pada Induk Ikan Nila Salin (Oreochromis niloticus) Hasil Vaksinasi 
(2018), Gradients of Marine Biodiversity and Linkages with eDNA 
Across  The wallacea Region (2019-2021), Vaksinasi Induk Ikan 
Nila salin (Oreochromis niloticus) dalam meningkatkan ketahanan 
benih ikan nila terhadap penyakit Streptococcocis (2020). Sedangkan 
kegiatan pengabdian yang diikuti IbM peningkatan Pendapatan 
Nelayan di Desa Laguruda Kecamatan Sanrobone Kabupaten 
Takalar (2015), KEM PertaminaFlip Desa Kalimporo Kecamatan 



48 

Bangkala Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan (2015-2016), IbM  
Aneka Olahan Rumput Laut Alam Pada Masyarakat Pesisir Di Desa 
Ujung Baji Kabupaten Takalar (2017), IbW di Kecamatan Liukang 
Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep (2017-2018), PKM 
Kelompok tani Parang Lompoa pada Teknologi Tepat Guna ‘Alat 
Kesuburan Tanah’ di Tombolopao (2020), PKW Bulu Cindea 
Kabupaten Pangkep (2019-2020).   Aktif sebagai pemakalah oral 
Nasional maupun International diberbagai pertemuan maupun 
seminar ilmiah, senantiasa aktif dalam penulisan Artikel Ilmiah pada 
jurnal yang bereputasi dan terindeks dan aktif dalam berbagai 
kepengurusan organisasi regional, nasional maupun international. 
 
 

Hilmi Hambali, S.Pd.,M.Kes adalah putri sulung 
dari tiga bersaudara dari pasangan Drs. Hambali, 
S.Pd.,M.Hum dan St. Hasniah, S.Pd. Lahir di 
Ujung Pandang 17 Agustus 1985. Dia adalah 
dosen pada Prodi Pendidikan Biologi FKIP 
Unismuh Makassar. Setelah mendapat gelar 
Sarjana Pendidikan Biologi di FMIPA UNM 
Makassar pada tahun 2007, penulis kemudian 

mendapatkan gelar Magister Kesehatan bidang ilmu Biomedik 
konsentrasi Ilmu Fisiologi pada Pasca Sarjana Universitas 
Hasanuddin Makassar pada tahun 2011. Sebelumnya di tahun 2017 
penulis  telah menerbitkan buku ajar berjudul Ilmu Alamiah Dasar, 
dan buku berjudul Fisiologi Kehidupan di tahun 2019. Sekarang 
penulis masih terus merampungkan naskah buku  untuk beberapa 
mata kuliah yang diampunya. Penulis juga aktif dalam melakukan 
penelitian dan pengabdian masyarakat dan membuat karya-karya 
baik ilmiah maupun non ilmiah lainnya. Penulis bisa dihubungi lewat 
email hilmihambali.fkip@gmail.com. 

mailto:hilmihambali.fkip@gmail.com.



	Blank Page
	Blank Page

