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RINGKASAN

Erosi berhubungan erat dengan tingkat perkembangan tanah, yang

menyangkut kestabilan profil tanah. Dalam hal ini erosi berperan dalam proses

transportasi dan deposisi. Secara lateral perkembangan tanah sangat ditentukan

oleh proses fiansportasi dan deposisi ini, yaitu menyangkut tingkat perkembangan

horizon, tebal solum, tebal dan kandungan batran organi( reaksi tanah, jenis dan

tingkat perkembangan padas, dan kandungan air tanah (kelembaban relatif).

Tujuan penelitian ini adakih untuk mengetahui besarnya erosi pada hutan

alam dan hutan tanaman industri pada berbagai umur tegakan serta mengkaji

pengaruh dan hubungan erosi terhadap perkembangan tanah dan ketersediaan hara

ultisols pada berbagai unur tegakan HTI.

Penelitian dilaksanakan dengan metode survei. Kegiatannya meliputi :

(l) Persiapan penelitian, (2) Penelitian lapangan (segi utama), (3) fuialisis sampel

tanah di laboratorium, dan (4) Pengolahan data, interpretasi data dan penulisan

laporan hasil penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian lapangan, terlebih

dahulu dipelajari berbagai informasi mengenai lokasi penelitian dan studi peta-

peta (Peta status lahan, peta penggunaan tanah dan Peta Topografi). Selaqiutnya

dibuat pada rencana kerja atas dasar Peta penggunaan tanah dan Peta Topografi.

Kegiatan sigi utama adalah pengamatan keadaan umum lokasi penelitian dan

penetapan lokasi profil tanah. Sebelum penetapan profil pewakil, terlebih dahulu

lahan dibagi menjadi unit satuan latran homogen yaitu SLH hutan alam SLH hutan

tanaman industri ( FITI I th, FIII4 th, dan HTI6 th ). Pada masing-masing satuan ;

lahan dilakukan pemboran l0 kali secara acak. Atas dasarkeseragaman data st{,at,*,

tanah hasil pemboran, fisiografi dan pola penggulaim tanah ditetapkan proffl :-

pewakil masing-masing satuan lahan. Kedalam pengambilan contoh tanah adalatl

0-30 dan 30 - 60 cm.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya erosi yang terjadi pada hutan

alami adalah ,.b.rl, 1,61 ton/halth, sedangkan hutal tanflran industilyang

merupakan hutan produksi tebang habis mempprlilatlia4 bahwg ary$ dati
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konversi hutan alami dan penanaman kembali dengan hutan tanaman indusfri

mengalami erosi yang sangat besar yaitu 195q93 tonlha/th. Besamya erosi pada

hutan tanaman industri mengalanri perurunan seiring dengan bertambahnya umur

tanarnan dari awal konversi hutan sarnpai saat panen ( tebang habis ) menjadi

881,94 ton/tra/th - 1314,04 tonihdth.

Penilainan tingkat perkembangan tanah sifat fisik dan mineralogi tanah

menunjukkan bahwa pada hutan alam lapisan 0 - 30 cm mengandung pasir 68,7

o/^ danmenjadi berkurang jumlah pada HTI menurut umur tegakan' yaitu Ffil I ttt

mengandlrng pasir 54,6 o , HTI 4 tahun pasirnya 63,3 yo dan HTI 6 ttt

mengandung pasir 21,8 o/o. Penurunan jumlah fraksi pasir akibat proses

pembentukan tanah menghasilkan peningkatan jumlah dalam fraksi debu dan liat

menurut SLH, yaitu peningkatan dimulai dari hutan alam ke IITI I th,lIfl 4 thn,

dam HTi 6 th . Hal yang sama juga terjadi pada lapisan 30 - 60 cm. Sedangkan

nisbah antara debu halus dengan liat halus berkisar antara 0,05 - 0,60' Nilai

nisbah ini menunjukkan bahwa tingkat perkembangan tanah pada SLH Hutan

alam dan SLH Hutan tanaman industritelah tahap lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan batrwa nilai pH tanah pada masing-masing

SLH berkisw 4,28 - 5,00 kisaran nilai pH seperti ini memberi petunjuk bahwa

tetah terjadi pelapukan bahan-bahan penyusun tanah seca{a intensif, dan hasil

pelapukan berupa kation basa.sebagian tercuci dan sebagian lagi diambil oleh

tanaman HTL Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pH Hutan alam (

4,70 ) dengan pH hutan ffn ( 4,28 - 4,73 ) pada kedalaman 0 - 30 on, tetapi

terdapat kecendenrngan penurun pH pada HTI trmur 4 tahun dai pH 4,73 ;

. menjadi 4,28. Selanjutnya dengan bertambah umu hutan *::*t1 
1.1?1,; -

kembali peningkatan nilai pH tanah dari 4,28 mbnjadi 4,67. Peristiwa ini jugp .

terjadi pada lapisan tanatr 30 - 60 cm. Nilai nisbah CN rasio yang berkisat 4,9 -
14,3 dan nilai Kapasitas Tukar Kation yang berkisar 9,15 - 31,63 me/100g, dapat

membenarkan bahwa tingfuat perkembangan tanah pada hutan alam dan hutan

tanaman industri ( tffff 1 th, IIII 4 th, dan HU 6 th ) telah pgda tingkatarfltahap

lanjut. Tidak terdapat perbedaan perkembangan tanah'affalL e+.h hutan alam
| . I '. .l
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dengan tanah hutan tanaman industri, maupuu tanah di bawah tegakan HTI

yang berbeda umurnya ?

Pada selunrh SLH, baik pada hutan alam maupun pada hutan tanamao

industri harnpir keseluruhan mineral mudah lapuk telah dilapuk kalaupun ada

yang tertinggal persentasenya kecil dari 1 Zq'bahkan pada hutan alarn sudah

tidak ada lagi tersisa mineral mudah lapuk. Dominasi mineml resisten sgbagar

akibat dari pelapukan dan transformasi terlihat dengan sangat jelas. Pada hutan

alam kandungan mineral resisten berjumlah 100 % yang terdiri dari mineral

kuarsa keruh 75 % dan kuarsa bening 25 % pada lapisan tanah 0 - 30 cm,

sementara pada lapisan 30 - 60 crn kuarsa keruhnya 80 % dan kuarsa bening 20

%. Sedangkan pada hutan tanaman industri berkisar antara 98 - I00 %o yamLg

jumlah bervariasi antar berbagai umur tegakan, dengan variasi yang mendekati

normal. Mineral fraksi berat didominasi zirkon ( 13 - 68yo), Turmalin'(7 -38%
), dan Rutil + anatas ( 6 - 9 %).

Mineral liat tanah pada masing-masing SLH, baik hutan alam maupun

hutan tanaman industri didominasi oleh mineral liat tipe 1:l yaitu kaolinit dengan

junlah berkisar dari 87 - 96 %, meskipun masih terdapat mineral liat tipe 2 : I (
- verrnikulit ). Terdapat kecenderusgan telah melapuk dan berubalurya mineral

kaolonit menjadi geotit pada masing- masing SLH, walaupun masih dalam jumlatr

yang sangat sedikit ( 1 - 3 % ). Kalau mineral liat kaolinit telah melapuk sebagian

besar atau hampir seluruhnya menjadi oksida atau geotit , hal ini sebagai btrkti

bahwa tanah telah mengalami pelapukan yang sangat-sangat lanjut. Akan tetapi

karena masih terdapat jumlah kaolinit hampir 96 % berarti tingkat perkembangan

tanah berada pada tahap lanjut. 
n).

Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh ataupun

hubungan antara besarnya erosi terhadap tingkat perkembangan tanah pada

masing-masing SLH, baik pada hutan alam maupun pada hutan tanaman industri.

Tetapi erosi secara tidak langsung berpengaruh besar terhadap sifat - sifat anah

yang menjadi dasar dalam peniliaan tingkat perkembangan taneh. Tetapi dsi
secara bersama dengan tingkat perkembangan taoah tampakilya 
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tatra&p ketersediaan bara didatam tanah. I{al ini &pst dilihat @ Tabel 8 ,

dimana pada IITI urur 4 th deugnn b€Bg cxrori S1,94 tm/hae deosn tindrat

perkembongpn tanah laqiut menrpertiht frmgm hara 1mg b€Gsifat uotil di

dalam tnnah, yaitu lftlium 109,8 ppm, Cakium 110,1 ppm, dan Lragnc$irm 57,a

ppm, tetapi dengan meningkatnya besarn5nr enosi me,qiadi 1314,M to/ha/h '

dugul tinsrat perkembangan Anae png safiA t€riaili Frrmag ketersdiaan

kra di thlamtanah sangat signifikan.
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PRAKATA

Laporan ini menyajikan hasil peoelitia, tentang besarnya erosi akibat

perubahan penggunaan lahan yaitu konversi hutan alam menjadi HTI. Selanjutnya

juga diungkapkan hubungan erosi dengan perkembangan tanah dan ketersediaan

hara.

Selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan masukan dari

berbagai pihak. Oleh karena ;1u pga peneliti mengucapkan terima kasih kepada

pihak-pihak tersebut terutama para staf pengajar prograrn studi iknu tanatr yang

telah menghadiri seminar hasil penelitian ini dan memberikan saran dan koreksi

sehingga laporan ini tersusun secara lebih baik. Selain itu para peneliti

mengucapkan terima kasih kepada Direktur hoyek peningkatan kualitas

sumberdaya manusia Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi dan lembaga

Penelitian Universitas Jambi yang telah menyetujui pembiayaan dan pelaksanaan

penelitian ini .

Selanjutnya besar harapan pait peneliti agar laporan ini dapat dijadikan

pertimbangan bagi berbagai pihak yang terkait trntuk me,ndapatkan pernatraman

terhadap kontribusi dari akibat perubahan pengguftum lahan dan dampaknya

terhadap produktivitas dan kualitas lahan tersebut.

Jambi, November 2003

Para Peneliti
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I. PENDAHULUANI

1.1. Latar Belakang
T

Pembangunan hutan tanaman, terutama HTI merupakan program

pemerintah yang tujuan utamanya adalah mencukupi kebutuhan bahan baku

industri. Lokasi pernbangunan HTI sebagian besar berada di luar Jawa, khususnya

di Kalimantan dan Sumatera. Pembangunan HTI tersebut antara lain dilakukan

dengan mengkonversi hutan alam yang ktrang produktif yang umuuulya adalah

hutan tropika basah.

Propinsi Jambi salah satu daerah beriklim fopika basah dengan keadaan

suhu udara maksimum 34oC sepanjang tahun dengan curah hujan maksimum

3205 rnm/tahun. Kondisi ini merupakan faktor yang sangat memungkinkan

terjadinya erosi, apalagi dengan terjadinya pembukaan lahan. Diantara tanah-

tanah yang terdapat di Propinsi Jambi, ada dua order yang mendominasi wilayah

Janbi, yaitu Ultisols luasnya sekitar 2,72 jutaha (53,5o/o) dan Oxisols 0,88 juta ha

(17,3%) (Anonim, 1992).

Salah satu penyebab utama terjadinya erosi adalah akibat pengguuaan lahan

yang tidak sesuai dengan kemampuannya, pengolahan lahan yang salah, dan tidak

dipakainya teknik atau kaidah-kaidah konservasi tanatr dan air secara memadai. 
I

Perubahan vegetasi penutup di dalam suatu kawasan hutan akan mempenganrhi ,t!. l,/-
langsung maupun tidak langsung terhadap proses biologi, fisika dan kimia tunufi =

setempat sehingga keseimbangan alami mengalami pergeseran yang dapat

memberikan dampak negatif maupun positif. Faktor-faktor yang terganggr

keseimbangan adalih tanah dan air, yang diakibatkan o,:n 
"iryggunya 

indltrasi
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tanah yang dipengaruhi tanaman (vegeasi) yang hidup di atas tamh. Masing-

masing jenis tanaman hutan mempunyai karakteristik sendiri dalam melindungi

tanah dan tata air. Hal ini disebabkan karena'setiap vegetasi mempunyai sistem

perakaran, bentuk tajuk, dan penutup tanah yang berbeda (Soper dan Lull, 1967

dalam Ginting dan Semadi,1996).

Erosi berhubungan erat dengan tingkat perkembangan tanah, yang

rnenyangkut kestabilan profil tanah. Dalam hal ini erosi berperan dalam proses

transportasi dan deposisi. Secara lateral perkembangan tanah sangat ditentukan

oleh proses transportasi dan deposisi ini, yaitu menyangkut tingkat perkembangan

horizon, tebal solum, tebal dan kandungan bahan organik, reaksi tanah, jenis dan

tingkat perkembangan padas, dan kandungan air tanatr (kelembirban relatif)

(Hardjowigeno, 1993).

Perkembangan tanah dapat dilihat secara vertikal dan horizontal. Indikator

yang dapat dipakai dalam menentukan perkembangan tanatr adalah (1) jenis,

kelengkapan horizon genetis dan ketebalan horizon, (2) tingkat penghancuran

bahan induk, (3) bahan organik, (4) jenis dan jumlah mineial sekunder, (5) pH,

dan (6) distribusi ukuran partik6l (Mitchell, 1976).

Ultisols walauputt merupakan tanah yang tingkat pelapukannya telah lanjut, 
{

. akan tetapi rnasih rnemiliki fraksi liat kaolinit yang dicirikan oleh KK yTfl 
,#*

rendah, jumlah unsur hara yang tersedia rendatr dan rendahnya kapasitas ..ru#' '

air. Walaupun demikian liat kaolinit yang dimilikinya masih memungkinkan

terjadinya pelapukan sehingga mineral dan unsur hara dapat terlepas. Dengan

dernikian Ultisols nlasih akan mengalami perkembangan tanah sesuai odgan

sekuen proses pembentukan tanah (Mulyadi dan Sulrarta{, i9q6), , ,a .,.i
,'t
'f'
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Erosi menyebabkan terjadinya kerusakan tanah yang dapat mengakibatkan

menurunnya kesuburan tanah dan produktivitas tanah. Lapisan tanatr yang relatif

subur dan unsur hara akan hilang bersama tanafyang tererosi (Garrity, 1999).

Menunrt Utomo (1989), pada dasanrya erosi dipengaruhi oleh tiga faktor

utama, yaitu : (1) aspek energi (hujan, air, limpasan, angin, kemiringan dan

panjang lereng, (2) aspek ketahanan yaitu erodibilitas tanah (ditentukan oleh

kondisi beberapa sifat fisik dan kimia tanatr), dan (3) aspek proteksi, yaitu

penutupan tanah baik oleh vegetasi atau ada tidaknya tindakan konservasi.

Masing-rnasing tegakan vegetasi mempunyai kemampuan dalam

melindungi tanah dari erosi. Namun penelitian spesifik terhadap besarnya erosi

pada berbagai umur tegakan HTI dan pengaruh erosi terhadap perkembangan dan

ketersediaan unsur hara Ultisols belum banyak dilakukan, padatral perkembangan

tanah dan ketersediaan hara sangat menentukan produktivitas tanah tersebut.

1.2. Perumusan masalah

Di daerah tropik basah, suhu dan curatr hujan merupakan unsur iklim yang

penting dalam proses perkembahgan tanah. Suhu tinggi mempercepat laju reaksi

kimia dalam tanah, sedangkan curah hujan meningkatkan intensitas pencucian 
I

bahan halus, seperti liat, senyawa organik dan unsur hara. Makin tinggt derajat

pencucian, rnaka makin besar jumlah basa (Ca, Na, K dan Mg) yang tritan$- V"'

Kondisi dari nilai kation basa di dalam tanah dapat mencerminkan tingkat

perkembangan tanah.

Perubahan perlggunaan lahan kering Ultisols merupakarlmekanismfiang
,, '!i

dapat merubah lingkungan pembenhrkan tanah. Perybahan'ygng terjgdi terytama

i:

i
ir

a

I
l

L

J'
^-,,t
, '\ -'c3
h,
I

v

::l

il
T
li
.rt:

':i
:;
in*
J

$p-
E

t



d
i

i$

::j

,

ri
::i

iiri

i

r:!
:ij
.*

j!

,1:

;i
E
#
:t
ii:
!*
i*

{-
,$

E
r,!t

J:

I -.8
IIt'il
['

adalah temperatur di permukaan tanah, kelembaban tanah, pencucian dan erosi

permukaan tanah, intersepsi hujan, strukur tanah, aktivitas mikrobiologi, siklus

dan keadaan bahan organik dan siklus hara. ?

Erosi berhubungan erat dengan tingkat perkembangan t?nah, yary

menyangkut kestabilan profil tanah, dalam hd ini erosi berperan dalam proses

transportasi dan deposisi bahan-bahan tanah. Lapisan anah yang subur dan unsur

hara akan hilang bersama tanah tererosi. Sedangkan erosi salah satunya

dipengaruhi oleh vegetasi yang hidup di atasnya.

Dengan konversi hutan alam menjadi HT1 Q4cacia mongium) dengan

penanaman monokultur, timbul pertanyaan : !
t

l. Apakah terjadi perbedaan besarnya erosi tanatr hutan alam dan hutan tanaman

industri? 
- +

2. Berapakah besar erosi tanah yang terjadi pada hutan tanaman industri

berdasarkan perbedaan umur tegakan?

3. Seberapa besarkah pengaruh erosi terhadap perkembangan tanah dan

ketersediaan hara Ultisols di bawah vegetasi hutan #u"r* industri pada

daerah tropik basah? '
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init yang dimilikinya masih memungkinkan proses pelapukan terjadi sehingga

atau unsur hara dapat terlepas. Demikian ultisols masih akan mengalami

I

tanah, sesuai dengan proses pembentukan tanah, sehingga ultisols

memiliki kemampuan memelihara kesuburannya sendiri melalui sistem

hara yang tertutup (Mulyadi dan Suhartati, 1996)

.2 . Perkembangan Ultisols

perkembangan tanah menurut Tavernier dan Eswaran (1972); Ranst (1987)

Hidayat (1996), dapat dibedakan menjadi tingkat entilg kambilq argilik, dan
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TAHAP I (ENTIK)
Epipedon di atas bahan induk yangsedikit

- 
melapuk atau sedimen 1pk teruraikan

Tergantung asal bahan induk dan drainase

iahap 2 dapat dibagi menjadi 3 tiPe

TAHAP 28
Epipedon di atas-horizon karnbik dengan liat

TAHAP 2A

Epipedon di atas horizon kambik dengan liat

TAHAP 3 (ARGILLIK)
Epipedon di atas horizon argilik

dengan liat aktivitas tinggi

Epipedon di atas horizon kambik

TAHAP 4 (ULTIK)
Epipedon di atas horizon argillik

dengan liat aktivitas rendahA-Bt-C
profil : ULTISOLS/OXSOLS

TAITAP s (OKSIK)
Epipedon di btas horizon oksik

A-B.,-C profil : OXISOLS
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Gambar : 1. Tingkat Perkembangan Tanah Di Daerg! $tbp'lti^lTddernier

danEswaran,lgT2;Ranst,lgST,datamHidayal'1996)e
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Tingkat perkembangan Ultisols, terkait dengan dua fungsi utamayaitu pasir dan

Komposisifraksidebujarangmomperolehperhatiandianggapb*anmerupakan

aktif.Halihi.sebenarnyakeliru,khususnyajikaberhubungandengan

.tanahpelapukanlanjut'Padatanah-tanahinisementasifial$iliatoleh

dan atau bahan organik membentuk fraksi debu semu (pseudosilt)'

pihak rain Kmisahan berat dan ringan dari partiket pasir masih tetap diperhatikan,

jikastudiyangdilakukanmenyangkutpenilaiantingkatpetapukantanah.

pi samping itu fraksi liat terbentuk dari fraksi non liat datam profil tanah yang

oleh Barshab (1955), sehingga nisbah antara fiaksi debu dengan liat

)dapatdigunakanuntukmenilaitingkatperkembangantanah.Daripendapat

iharso (1999), bahwa proses pelapukan dan pembentukan partikel liat pada lereng

lebihintensifdibandingkanpadalerengatasmaupunbawah,sehinggatanah

tengah lebih berkembang daripada kedua satuan tanah yang lainnya' Tanah

(ultisols) telah mengalami pelapukan lanjut, ditunjukkan oleh sangat sedikitrya

mineral yang mudah lapuk (< 10%), bahkan hampir tidik dijumpai lagi (<

%). Pada fraksi liat berat, nisbah antara zirkon dengan piroksen menunjukkan bahwa

lama telah mengalami pelapukan yang lanjut, terutama pada lapisan terbawah 
,i

mendekati horizon C atau pada horizon C (tak terhrngga)' sedangkan bahan
'1r. , ,lgl,

relatif masih muda ditunjukkan oleh rendahnya nisbah (< 0,5%) (Wihars6: s"
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.3. Erosi Dan Hubungannya Dengln Perkembangan Tanah Dan Ketersediaan Hara

Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian

dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami yaitu air dan angin

1989). Di daerah beriklim tropis basah seperti Indonesia, erosi oleh air inilah

terutama merusak lahan pertanian, sebagai akibat tindakan ma11lrsla'

Kerusakan lahan yang paling nyata akibat erosi adalah terangkutnya lapisan

lah tanah. Lapisan tanah ini sangat penting artrnya dalam budidaya pertanian karena

lapisan tersebut tersedia unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, humus dan

tanah yang halus seperti liat dan debu yang aktif dalam penyerapan lahan

$adi sangat rendah (Flakim, 1979).

Kecepatan erosi merupakan kerja interaksi antara curah hujan, aliran

n, tanah, kemiringan, tanaman penutup, serta ada tidaknya usaha

wetan tanah oleh manusia. Menurut Arsyad (1989), erosi adalah akibat interaksi

antara fbktor-faktor, iklim, topografi, tumbuh-tumbuhan (vegetatif), dan

usia terhadap tanah yang dinyatakan dalam persam'uln :

E: f(i, r, v, t, m)

E: erosi, i: iklim, r:topografl,v:vegetasi,t:tanah' dan i

1r- s ls.*' s*l''-
m: manusia. i" ?

Bennet (1955), menyatakan bahwa aliran permukaan dan erosi akan lebih cepat

i pada daerah lereng dan gundul. Oleh karena itu usahakan agar tanah tidak

(

d turnu. Manan (1976) dalam Hal5im LlgTg\ menvttakan
n,

I
l1



bahwa untuk mengatasi erosi pada daerah-daerah dengan curah hujan tingg

diperlukan penutupan tanah secara cepat oleh lapisan tajuk pohon yang rapat dan juga

oleh pembentukan lapisan lantai hutan yang tebal. Penutup tanah oleh vegetasi yang

rapat menurut Toumey dan Korstian (1974) dalam Hakim (1979) dapat mengurangi

erosi serta aliran permukaan karena kapasitas infiltrasi air akan meningkat dan

akumulasi bahan organik pada permukaan tanah akan memperbesar kapasitas tanah

memegang air.

Menurut Suwardjo (1988), efektifitas vegetasi penutup tanah tergantung dari

jenis tanamannya, penyebaran dan penutup daun, penyebaran dan pertumbuhan akar,

kebutuhan air dari tanaman dan pengelolaan sisa tanamannya. Stalling (1959),

menjelaskan tanaman yang lebih rimbun akan lebih efektif dalam melindungi tanah

dibandingkan tanaman yang tumbuh tinggi atau jarang tajuknya.

- 
Erosi berhubungan erat dengan tingkat perkembangan tanatq yang menyangkut

kestabilan profil tanah, dalam hal ini erosi berperan dalam proses transpirasi dan

deposisi bahan-bahan tarrah. perkembangan tanah dapat dilihat secara vertikal dan

horizontal. Proses perkembangan tanah secara vertikal adalah perkembangan tubuh

tanah berdasarkan sekuen horizon'dan zona alterasi, yang menyangkut proses i

transpirasi dari bahan organik dan mineral tanah. sedangkan perkembangan tanah ,,

perkembangan tanah secara horizontal adalah perkembangan tanah yang berhubungan

dengan bentang lahan, menyangkut kestabilan profil, dimana proses yang berperan

adatah transportasi dan deposisi (Mitche lI, lg7 6)
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Tingkat perkembangkan tanah dapat ditetapkan antara lain berdasarkan rasio

antara kadar silika dan seskuiotsida dalam tanah

dan Chandler, 1961), warna tanah (Soepraptohardjo, 1961) dan kadar fosfat

tanah (Smack, 1973). Jackson dan Sherman (1953) dalam

dan Weed (1989), menghubungkan tingkat perkembangan relatif tanah dengan

mineral yang ada dalam fraksi liat. Masing-masing metode tersebut mempunyai

dan kekurangannya dalam ketepatan hasil dan pelaksanaannya.

Hasil penelitian Goenadi (1990), menunjukkan bahwa pada tanah yang berasal

i bahan induk yang sama, tingkat perkembangan tanah yang diukur atas dasar

rna tanah berbanding terbalik dengan kadar fosfat total tanah. "Makin lanjut

rkembangan tanah makin rendah kadar fosfatnya. Namun pola tersebut diduga

selalu dijumpai pada tanah lain, khususnya tanah yang berasal dari bahan induk

berbeda. Tanah yang berasal dari bahan induk kaya fosfat, tetap mempunyai

fosfat total yang tinggi meskipun telah berkembang lanjut. Sebaliknya tanah

berasal dari bahan induk yang miskin fosfat, mempunyai kadar fosfat yang

meskipun belum berkembang lanjut.

Tanah dan bentang lahan sangat berhubungafl erat, tergantung faktor iklim, ;

bahan induk, dan waktu (Jungerius, 1985). Sebagai konsekwensinya, seju4lah 16,.t: -Sl.

pedologi dan geomorfologi mengembangkan model lereng yang membantu

variabilitas spasial dan hubungan timbal balik antara erosi, deposisi dan

-sifat tanah. Korelasi spesifik sifat-sifat tanah dengan posisi bentang lahan,adalah
a?
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U

sifat-sifat kandungan bahan organik, ketebalan horizon A, ketebalan

B dan tingkat perkembangan (Vreeken, 1973)'
I

Konversi hutan tropika basah menjadi perladangan berpindatr' pembalokan

perkebunan dan HTI akan mempengaruhi ekosistem dan merubah flora,

status hara, keseimbangan hara dan energi serta iklim miko. Terganggunya

tersebut akan menyebabkan berubahnya sifat tanah, seperti degradasi

organik tanah, berkurangnya kadar hara dan KTK, laju infiltrasi' air tersedia'

terhambatnya drainase dan aerasi. Kerusakan tanah yang terjadi pada waklu

dan persiapan lahan, juga akan mempercepat dekomposisi serasah hutan

dapat mengakibatkan hilangnya hara karena pencucian dan erqsi tanah'

rping itu laju erosi pada areal HTI akan lebih besar dibandingkan dengan hutan

, Hal ini disebabkan kemampuan penutup tanah dari hutan alam yang multistrata'

lebih besar dibandingkan dengan HTI yang monokultur' Laju erosi pada hqt4e

in industri ini akan lebih cepat pada awal pertumbuhan, karena penutupan y&g

minimal (Mulyadi dan Suhartati, 1996)'
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TII. TUruAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :

(1) Mengetahui besarnya erosi pada hutan alam dan hutan tanaman

berbagai umur tegakan HTI.

(2) Mengkaji pengaruh dan hubungari erosi terhadap perkembangan

ketersediaan hara Ultisols pada berbagai umur tegakan HTI.

industri pada

tanah dan

3.2. Manfaat penelitian

Dengan diketahuinya besar erosi yang terjadi pada tanah hutan alam dan hutan

tanaman industri (pada berbagai umur t€gakan), maka hasil penelitian ini diharapkan

dapat ditentukan cara penggunaan dan pengelolaan lahan yang tepat agar tanah tidak

rusak dan produktivitas tanah tetap dapat dipertahankan. Hal ini dikarenakan erosi

berpengaruh terhadap perkembangan tanah. Sedangkan tingkat perkembangan tanah,

merupakan faktor yang menentukan produktivitas suatu tanah. Di lain pihak erosi

akan mengikis lapisan oleh tanah, sehingga sebagian unsur hara akan hilang bersama

tanah yang tererosi. Pemahaman terhadap erosi, perkembangan tanah dah

ketersediaan hara sangat diperlukan bila keberhasilan pembangunan HTlft"juitr

sasaran yang harus dicapai, karena melalui perlakuan tanah yang tepat pencapaian

produksi HTI yang memadai dapat direalisasikan.
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TV. METODE PENELITIAI.{

4.l.TemPat dan Waktu

penelitian ini terdiri dari atas dua tahapan pekerjaan, yakni penelitian lapangan

dan dnalisis tanah di laboratorium. Penelitian di lapangan dilakukan di areal HTI PT.

Wira Karya Sakti dengan ordo LJltisols. Secara administratif lokasi penelitian tertetak

di Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tungkal Litu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

penelitian di lapangan + 2 bulan, sedangkan analisis tanah di laboratoritrm

selama 4 bulan dan pengolahan data serta penulisan laporan selama 2 bulan. Analisis

tanah dilakukan di laboratorium Fisika - Mineralogi dan laboratoritim Kimia -

Kesuburan Tanah Program Studi tlmu Tanah Fakultas Pertanian Univertias Jambi-

4.Z.Balnndan alat

Untuk penelitian ini digunakan tanah yang berasal dari hutan alam dan hutan

tanaman industri Acacia mangium. Contoh tanah yang diambil ada dua macam :

(l) Contoh tanah lengkap dari setiap horizon pada profil dan (2) bontoh tanah horizon

A (0 - 30 cm) dan horizon B ( 30 - OO t* ). Peralatan survei yaitu bor, ring sampel,

clinometer, Munsell Soil Color Chart, kompas, abney level, soil tester, meteran, pisau
{

lapangan, loupe dan botol. Peralatan dan bahan pendukung survei berupa p"tu t?,11,r*,
":;.'B'

lahan dari BPN skala 1 : 250.000 peta penggunaau tanah dan topografi skala t' : '

50.000.
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4.3.Metode Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan metode rsurvei. Kegiatannya meliputi :

(1) Persiapan penelitian, (2) Penelitian lapangan (sigi utama), (3) Analisis sampel

tanah di laboratorium, dan (4) Pengolahan data, interpretasi data dan penulisan
,-

laporan hasil penelitian.

1. Persiapan Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian lapangan, terlebih dahulu dipelajari berbagai

informasi mengenai lokasi penelitian dan studi peta-peta (peta status lahan,

peta penggunaan tanah dan peta topografi). Selanjutnya dibuat pada rencana ke{a

atas dasar peta penggunaan tanah dan peta topografi.

2. Penelitian Iapangan (Sigi Utama)

Kegiatan sigi utama adalah pengamatan keadaan umum lokasi penelitian dan

ponetapan lokasi profil tanah. Sebelum penetapan profil pewakil, terlebih dahulu

Iahan dibagi menjadi unit satuan lahan homogen yaitu SLH hutan alam dan

sLH hutan tanaman industri GrII 1 th , HTI 4 th, dan HTI 6 th ). pada

masing.masingsafuanlahandilakukanpemboranl0kalisecaraacak.Atasdasar

keseragaman data sifat tanah hasil pemboran, fisiografi dan pola penggunaan 
,

rrr- t l:g;:

tanah ditetapkan profil pewakil masing-masing satuan lahan. Terdapat + sutrih'Y

. 
lahan homogen, yang masing-masing SLH ditetapkan I profil. contoh tanah

diambil dari masing-masing satuan lahan homogen, yaitu sLH hutan alam,

sLH HTI I th, sLH rfrl + th, sLH FilI 6 th. Kedala*f pllgumbilan cdntorr

tanah adalah 0 - 30 cm dan 30 - 60 cm. t
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U

4. Pengolahan dan Interpretasi Data.

Untuk menghitung besarnya erosi pada Ultisols yang ditanami hutan alam dan

hutan tanaman industri pada berbagai tegakan digunakan rumrui USLE, dengan

persam&m sebagai berikut :

A:RxKxLxSxCxP

Dimana: A :Besarnya erosi (ton/halth)

R : Indeks erosivitas hujan

K : Faklor erodibilitas tanah

L = Faktor panjang lereng

S : Faktor kemiringan lereng (%)
,Ft

C : Faktor pengelolaan

P : Faktor teknik konservasi tanah

Sedangkan untuk rnelihat hubungan dan pengaruh erosi terhadap perkembangantanah

dan ketersediaan hara llltisols p6da hutan alam dan hutan tanaman industri, data

dianalisis secara deskriptif. 
$
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.l.Kajian Erosi Pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman Industri

Berdasarkan perhitungan besarnya erosi pada SLH Hutan Alam dan SLH Hutan

Tanaman Industri dengan model USLE , terlihat dengan jelas bahra konversi hutan alam

menjadi hutan produksi pada awalnya cenderung memperbesar laju erosi. Besanrya erosi

pada masing-masing satuan lahan disajikan pada Tafel 1 {i bawah ini.

Tabel 1 . Besar Erosi pada hutan alam dan hutan tanaman industri pada berbagai umur
tegakan di lokasi penelitian ( Lahan PT WKS ,Jambi )

No. Lokasi SLH Besarnya erosi ( ton/ha/th)

Lapisan 0-30 cm Lapisan 30 - 60 cm

I Hutan alam l,6l 2:s2

2. FITI I tahun 1950,93 1427,68

3. HTI4 tahun 881,94 1415,84

4. HTI6 tahun 1314,04 303,05

Dari data Tabel I di atas jelas terlihat bahwa hutan alami mengalami kehilangan

tanah ( erosi ) sebesar l,6l ton/ha/th, sedangkan hutan tanaman industri yang merupakan

hutan produksi tebang habis memperlihatkan bahwa awal dari konversi hutan alami dan

penanaman kembali dengan hutan tanaman industri mengalami erosi yang sangat besar

yaitu 1950,93 ton/ha/th. Besarnya erosi pada hutan tanaman industri mengalami penurunan i

seiring dengan bertambahnya umur tanaman dari awal konversi hutan sampai saat panen (=. ,#*

tebang habis ) menjadi 881,94 ton/halth - 1314,04 ton/ha/th. Terjadinya penurunan

besarnya erosi berdasarkan umur tegakan pada hutan tanaman industri ( fffl ), disebabkan

oleh bertambah rapatnya penutupan tanah oleh tajuk tanaman tersebut ( Acasia mangrqm )| - -t
seiring dengan bertambah besarnya tanaman hingga saat panen tibp kemudian dalam
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rentang waktu awal tanam hingga panen terjadi pengembalian bahan organik dan serasah

yang sangat besar ke tanah dan berbeda besarnya berdasarkan umur tegakan ( Tabel 3 ).

Pengembalian serasah dan bahan organik yang cepat oleh tanaman HTI (Acasia Mangium)

diduga dapat memperbaiki kembali kerusakan tanah akibat pembukaan hutan alami menjadi

HTI tersebut. Tetapi , karena hutan tanaman industri merupakan hutan produksi tebang

habis, maka siklus pengembalian bahan organik akan selalu terputus, sehingga tidak

memungkirrkan tedadi restorasi bahan organik pada lahan yang ditanami [IfI, lagi pula PT

.WKS menebang habis tanaman ( Acasia mangium ) pada umur 6 - 7 tahun.

Besarnya erosi yang teq'adi baik pada hutan alami maupun pada hutan tanaman

industri ( HTI I th, HTI 4 th, dan HTI 6 tahun ) bila dinilai dengan kriteria bahasa erosi

yang digunakan di Indonesia ( Dephut, 1985 ), maka besarnya erosi yang terjadi pada hutan

alami termasuk kedalam kelas bahaya erosi sangat ringan. Sedangkan besarnya erosi pada

hutan tanaman industri termasuk kedalam kelas bahaya erosi sangat berat untuk semua

umur tegakan (HTI I th, HTi 4 th, dan HTI 6 tahun ), meskipun terdapat kecenderungan

berkurangnya besar erosi yang terjadi dengan bertambahnya umur tanaman.

,.

5.2. Kajian Perkembangan Tanah Pada Hutan Alam Dan Hutan tanaman Industri.

Perkembangan tanah dapat dilihat secara pertikal dan horizontal. Proses 
i

Perkembangan tanah secara vertikal , yaitu menyangkut. perkembangan tubuh t;r?"li#'"

berdasarkan sekuen horizon dalam zone alterasi, yang meliputi proses transformasi bahan

organik dan mineral primer, dan translokasi hasil transformasi dari bahan organik dan

mineral primer tersebut. Sedangkan perkembangan tanah secarar horizontalj yaitu
' 'll '

perkembangan tanah yang berhubungan dengan bentang hha,n, "y*ng rneliput[;rproses
I!t..

{il.rrt
l'. 11'

I
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han dan kehilangan bahan pada tubuh tanah sehubungan dengan adanya

asi dan deposisi bahan akibat dari aliran permukaan dan erosi yang dapat dilihat

;6bilan profil tanah. perkembangan tanah dapat dinilai dari (1) tingkat

euran bahan induk dan bahan organilg (2 ) Jenis dan jumlal, mineral sekunder, (3)

6 (a) Distribusi ukuran Partikel, dan (6 ) jenis dan ketebalan horizon' Berikut ini

n data sit'at tisik , kimia, dan mineralogi tanah untuk penilaian' tingkat

oangan tanah.

Menurut Barshad (1955 dalam wiharso 1999 ), fraksi liat biasanya terbentuk dari

on liat ( fraksi pasir dan fraksi debu ), sehingga sehingga nisbah antara fraksi debu

fraksi liat dapat digunakan untuk menilai tingkat perkembangan ,tanah' Hasil

imengenai fraksi pasir, bedu dan liat serta nisbah debu terhadap liat dan nisbah liat

rhadap liat total disajikan pada Tabel 2.

2. Distribusi ukuran partikel, nisbah fraksi debu terhadap fraksi liat dan nisbah liat

halus terhadap liit total dari sampel tanah hutan alam dan Hutan tanaman

- industri pada berbagai umur tegakan di lokasi penelitian ( Lahan PT' WKS,

Jambi )

Lokasi Sl.H
Fraksi Debu halus

Liat halus
Liat halus

Pasir debu Liat kasar Liat halus Llat total

(%)
man0-30cm
Hutan Alam 68-7 6,7 15.3 9.3 0-05 0.38

rIII l Tahun s4.6 24.4 8.0 13-0 0-02 0.6

l{TI4 Tahun 63.3 10.3 13.7 t2-7 0.08 0.48

ilII 6 Tahun 2t.8 50.1 t5.4 t2.7 , 0.32 0-44 !:,. l*

man 30 - 60 cm
lutan Alam 58.9 6.6 t7 -4 t7.l 0,05 0.49

{TI 1 Tahun 45,7 28.7 tt.7 14.6 0.13 0.56

FITI4 Ttiiun 54.1 r 8.6 9.5 17.8 0.42 0.65

L{TI6 tahun 6.0 38 39.3 16.7 0.60 030

J,



Dari Tabel 2 dapat diungkapkan bahwa melihat distribusi ukuran partikel pada

masing SLH, baik hutan alam maupun HTI ( fffl lft, HTI 4 tb dao HTI 6 th ) masih

didominasi oleh fraksi pasir dan fraksi debu. Terdapat perbedaan distibusi ukuran partikel

pada masing-masing SLH. Perbedaan ini diduga akibat terjadinya perbedaan dalam proses

pembentukan tanah. Pada kondisi hutan alam kecepatan penarnbahan dan transformasi

bahan-bahan penyusun tanah cenderung seimbang dengan kehilangan maupun translokasi.

Hal ini dapat disimak dari kecendenrngan penghancuran fraIGi pasir menjadi debu dan

penghancuran debu menjadi liat terlihat lebih besar pada hutan tanaman industri dan ada

kecenderungan perbedaan peningkatan menurut umur tegakan dibandingkan dengan hutan

alam. Seperti terlihat pada Tabel 3, hutan alam lapisan 0 - 30 cm mengandung pasir 68,7 o/o

dan menjadi berkurang jumlah pada FITI menurut umur tegakan, yaitu HTI 1 th

mengandung pasir 54,6 o , HTI 4 tahun pasirnya 63,3 yo dan HTI 6 th mengandung pasir

21,8 oh. Penurunan jumlah fraksi pasir akibat proses pembentukan tanah menghasilkan

peningkatan jumlah dalam tiaksi debu dan Iiat menurut SLH, yaitu peningkatan dimulai

dari hutan alam ke HTI I th, HTI4 thn, dam HTI6 th ( terlihat pada Tabel 2 ). Hal yang

sama juga terjadi pada lapisan 30 - 60 cm.

Selanjutnya nisbah antara liat halus dengan liat total (Tabel 2) memperlihatkan

bahwa hampir separuh dari fraksi liat telah mengalami penghancuran menjadi liat tulyru

Hal ini merupakan perwujudan dari berlangsungRya tingkatan p.tuput*, 'afr

perlembangan tanah. Sedangkan nisbah antara debu halus dengan liat halus berkisar antara
l.

0,05 - 0,60. Nilai nisbah ini menunjukkan bahwa tingkat perkembangan tanah pada SLH

Hutan alam dan SLH Hutan tlnu** industri telah tahap lanjut.,Mgrlurut Jacksonlil968l ,

tingkat perkembangan tanah pada tahap lanjut dicirikan oleh'feriomerll seUalai bi$iut :

J , ( { ..ir' , i
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(l) terdapat meneral mudah tapuk pada frallsi pasir < 5 Yo, (2) Nisbah debu halus dengan

liat<0,2,dan ( 3 ) Kapasitas tukar kation < 15 me/ 100 g.

penetapan tingkat perkembangan tanah untuk masing-masing SLH pada tahap lanjut

juga didukung oleh data Kapasitas Tukar Kation yang rendah Yaitu 9,15 me/100g - 31,63

me/100 gr ( pada Tabel 3 ). Selanjut pada mineral fraksi pasir juga didominasi oleh mineral

iesisten ( Kuarsa keruh dan kuarsa bening 98 - 100 % ).

Sifat kimia tanah, seperti nisbah CatMg, KTK, Kejenuhan Basq dan delta pH dapat

dipakai untuk menilai tingkat perkembangan tanah. Untuk itu disajikan data sifat kimia

tanah pada Tabel 3, untuk menilai tingkat perkembangan tanah pada masing - masing SLH

dari kajian sifat kimia tanah

Tabel 3. Nilai kation basa dapat tukar, KTK, KB, dan Nisbah CalMgdari sampel tanah

hutan alam dan Hutan tanaman indtrstri pada berbagai umur tegakan di lokasi

ltlan Lahan PT. WKS. Jambt
Lokasi
SLH

pH C-
org
%

N-
totat

%

Kation basa daoat Tukar KTK KB
o/o

CaAdG CN
HzO KCI me/100 e

Na K Ca Mg
Kedalaman0-30cm
Hutan
Alam

4,70 4,01 0,80 0,L2 0,84 0,10 0,22 0,10 14,10 31,0 )) 6,6

HTI 1 th 4,73 4.t4 t-21 0.t2 0:73 0-15 0-18 0-13 10.29 28-5 1,38 10^1

HTI4 th 4.28 3.84 t.62 0.19 0,84 0.10 0-27 0.31 15.78 30.0 0.87 8.s

HTI6 th 4-67 3.75 1.3s 0.18 1.31 0.41 0.73 0.52 t8-67 43.4 1-40 7.5

Kedalaman 30 -60 cm
Hutan
Alam

4,62 4,05 1,29 0,09 1,05 1,05 0,40 0,19 22,79 60,8 2,10 1 4.3

HTI I th 5.00 4.10 0.83 0-11 0-84 0.15 0.12 011 9.15 31.5 1^09 1 E5
HTI4 th 4-54 4.03 0.49 0.10 0.84 0.10 0.08 0.28 28-19 32,1 0.28 4.9

rrrl6 th 4,71 3.83 1.36 0.1I 0.84 0.51 0.16 0,23 31.63 33.1 0-69 t2.1

Pada Tabel

500, kisaran nilai

I

3 , terlihat bahwa pH'lanah pada masing-masing SLH berkisar 4,28 -1.1
pH seperti ini memberi petunjuk bahwa telah"tdrjadi pelapukan bahan-

i --. I ',r . f
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bahan penyusun tanah secara intensif, dan hasil petapukan berupa kation basa sebagian

tercuci dan sebagan lagi diambit oleh tanaman HTI. fidak terdapat perbedaan yang

signifikanantarapHHutanalam(4'70)denganpHhutanfffl(425-qfi)pfu

kedalaman 9 - 30 cm, tetapi terdapat kecenderungan penurun pH pada HTI umur 4 tahun

dali nrr 4,73 menjadi 4,28. Selanjutnya dengan bertambah umur hutan tanaman industri

terjadi kembali peningkatan nilai pH tanah da|- 4,z|menjadi 4'67' Peristiwa ini juga terjadi

pada lapisan tanah 30 - 60 cm. Hal ini diduga, dengan bertambahnya,mur hutan tanaman

industri ( Acasia Mangium ), maka semakin banyak serasah dan bahan organik yang

dikembalikan ke dalam tanah, sehingga upuriilu terjadi pelapukan bahan organik menjelang

tanaman ( Acasia Mangium ) dipanen sebagai bahan baku industri' akan terjadi

pengembalian unsur ataupun kation ke dalam tanah. Sumbangan penggmbalian kation -

kation basa ke dalam tanah , cenderung akan meningkatkan pH tanah seinng dengan

berjalannya dekomposisi bahan organik. Analisis ini diperkuat oreh data c-organik, Nisbah

ca{, dan jumlah kation-kation basa pada masing - masing sLH ( Tabel 3 )' Terdapat

kecenderungan peningkatan pengembalian Kation - kation basa ke dalam tanah hasil

dekomposisi bahan organik sejaran dengan peningkatan um,r tegakan ( Acasia Mangium )'

MelihatkepadanilaiNisbahCNyangsudahpadatingkatterbentuknyahumus,baiki

pada hutan alam maupun hutan tanaman industri yang baru berumur 6 tattun' nulrt'*-
:i .Hr.

sebagai bukti bahwa tanah yang ditanaman (Acasia Mangium) mengalami pelapukdr/'

delqrinposisi yang sangat cepat. Nilai nisbah cN rasio yang berkisar 4'g - 14'3 dan nilai

Kapasitas Tukar Kation yang berkisar 9,15 - 31,63 me/100g' dapat membenarkan bahwa

tingkat perkembangan tanah pada hutan alam dan hutan in!3$h ( HTI t tt{ gTI +

th, dan FITI 6 th ) telah, pada tingkatan tahap lanjut, :tied lY@' J-, r 1i, "i, 
;

tr*

,i:
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perkembangan tanah antara tanah hutan alam dengan tanah hutantanaman industri, maupun

antara tanah di bawah tegakan HTI yang berbeda umurnya'

Kobo dan Ohba (1964 dalam Tan 1984) mencatat, bahwa terdapat hubungan antara

kandungan C-organik pada lapisan permukaan dengan tingkat perkembangan tanah.

Sedangkan Shinagawa ( 1962 dalam Tan 1984, menemtrkan bahwa akumulasi bahan

organik di dalam tanah berhubungan dengan perkembangan tanah, disebabkan oleh : (a)

perubahan tekstur tanah menjadi lebih halus, (b) Vegetasi subur, (c) Pelapukan mineral

Labradorit pada bahan induk , ( d) Meningkatnya oksida bebas, dan ( e ) Meningkatnya

kegiatan liat.

penilaian tingkat perkembangan tdnahn yang sudah ditetapkan pada tahap lanjut

belum dapat diyakini sepenuhnya bila belum didukung oleh data mineral baik mineral

fraksi pasir , maupun mineral fraksi liat. Hal dikarenakan perkembangan tanah itu adalah

perubahan tanah secara dinamis yang mengubah bahan induk menjadi tanah dan merupakan

tubuh anisotropik. Oleh karena itu secara genetis ukuran perkembangan tanah dapat dilihat

dari pelapukan dan transformasi mineral penyusrul bahan induk.

Selama proses pelapukan, strul1ur kristal akan hancur dan membebaskan ion-ion Si,

Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, H dan O ke dalam tanatU serta unsur milao dalam jumlah yang

bervariasi. Sebagian unsur - unsur tersebut akan hilang bersama air drainase dan sep,aSjal_

akan bergabung kembali membentuk mineral sekunder. Sedangkan Fe dan Al i"fr;

mengalami evolusi menjadi bentuk - bentuk seskuioksida. Proses fiansformasi itu akan

1.

menghasilkan bahan terlarut dan bahan yang resisten dengan sifat dan komposisi kimia
il3

yang s,Ima atau berbeda sama sekali dengan bahan induh mingral qfiru, dan bahan amorf.

i .- r '-. .t
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Oleh karena itu untuk maksud pengkajian tingkat perkembangan tanah dari sifat mineralogi

disajikan data sifat mineralogi, seperti yang terlihat pada Tabel 4,5 dan6'

Tabel 4 Komposisi mineral fraksi pasir total dari sampel tanah hutan alam dan Hutan

tanaman industri pada berbagai umur tegakan di lokasi penelitian ( Lahan PT.

Jambi
Kompostil;tneral fraksi pasirtotal ( % )

feterangin : sp : sporaais Vait, r pryai persentase sangat kecil ( < I o/o)

Kalau disimak data sifat mineral fraksi pasir total pada Tabel 4 di atas, jelas terlihat

bahwa pada seluruh SLH, baik pada hutan alam maupun pada hutan tanaman industri

hampir keseluruhan mineral mudah lapuk tetah dilapuk, kalaupun ada yang tertinggql*
. j:.*. '.{+.

persentasenya kecil dari I Yo, bahkan pada hutan alam sudah tidak ada lagi tersisa mineral

mujah lapuk. Dominasi mineral resisten sebagai akibat dari pelapukan dan fiansformasi

terlihat dengan sangat jelas. Pada hutan alam kandungan mineral resisten bedumlah 100 %
i

o.rul k ulra keruh 75 yo dankuarsa bening 25 %t$adalapisan{anah 0 -
i -- 
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30 cnq sementara pada lapisan 30 - 60 cm kuarsa keruhnya 80 % dan kuarsa bening 20 o/o.

Sedangkan pada hutan tanaman industri berkisar antara 98 - 100 % yang jumlah bervariasi

antar berbagai umur tegakan, dengan variasi yang mendekati normal.

Data mineralogi fraksi pasir total di atas menunjukan bahwa kalaupun terjadi

pelapukan terhadap mineral resisten tersebut, maka tingkat pelapukannya berjalarr sangat

iambat. Hal itu berarti proses penambahan, kehilangan , transformasi dan translokasi bahan

di dalam tubuh tanah berjalan sangat lambat. Sebab mineral resisten tersebut sangat tahan

terhadap serangan erosi dan disposisi. Analisis ini diperkuat oleh data mineral fraksi pasir

berat dan indek pelapukan pada Tabel 5.

Tabel 5. Komposisi mineral fraksi pasir berat dan indek pelapukan dari sampel tanah
hutan alam dan Hutan tanaman industri pada berbagai umur tegakan di lokasi
penelitian ( Lahan PT. WKS, Jambi )

Keterangan:sp:sporadisyaitumempunyaipersentasesanW

,, I',:
{ J .1,:l ir' l\. st\

,l
, ),'''

t
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t

e26
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Lokasi

SLH

Komposisi mineral fraksi pasir berat ( % )

Indek

PelapukanOpak

Nonopak(%)

o
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Kedalaman 0-30cm
Hutan alam 62 37 sp 37 11 sp 1 7 1 6 0
HTI 1 th 44 l3 2 70 9 sp 1 2 2 I 0'i
HTI4 th 56 68 sp 7 I I sp 2 14 sp 7 0
HTI6 th 62 47 sp 22 8 sp SD l1 SD 8 0

Kedalaman 30 - 60 cm
Hutan 6lam 52 27 sp 38 l4 I I J 5 11 0
HTI l th 51 38 32 l1 sp I 3 8 7 0
HTI4 th 55 s6 Z 15 5 sp SP sp 15 SD 7 l0
HTI6 th 65 35 I 30 4 2 2 t7 1u' 9
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Dari Tabel 5 terlihat bahwa mineral fraksi berat didominasi zirkon ( 13 - 68 yo),

Turmalin ( 7 - 38 o/o),danRutil + anatas (6 -9 % ). Mineral berat ini adalahjenis mineral

yang sedikit terkandung dalam mineral primer ataupun batuan induk. Mineral zirkon

diantaranya adalah mineral yang terdapat pada batuan induk ganit . Mineral ini tingkat

kehancuran.luar biasa resisten terhadap penghancuran selama erosi dan deposisi. Walapun

demikian menurut Keer ( 1959 ), zirkon juga akan berubah secara kimia dengan

penambahan U, Th, Pb, dan HzO disertai dengan kehilangan silika.

Pembebasan ion-ion Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, H dan O oleh pelapukan ke dalam

tanah sebagian akan bergabung kembali membentuk mineral sekuder. Mineral sekunder

biasanya berada dalam bentuk fraksi liat. Jackson dan Sherman ( 1953 dalam Dixon et al,

19S9 ) menghubungkan tingkat perkembangan relatif tanah dengan jenis mineral yang ada

dalam fraksi liat. Oleh karena itu untuk maksud pengkajian perkembangan tanah dari

keberadaan mineral liat di dalam tanah disajikan data kandungan mineral liat pada masing-

masing SLfLdi dalam Tabel 6.

Tabel 6. Komposisi dan jenis mineral liat dari sampel tanah hutan alam dan Hutan
tanaman industri pada berbagai umur tegakan di lokasi penelitian ( Lahan PT.

{
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WKS. Jambr
No. Lokasi SLH Susunan Mineral liat ( % \

Kaolinit Vermikulit Kuarsa Geotit
Kedal aman 0-30cm
I Hutan alam 96 2 I I
2. HTI 1 th 92 2 4 2

3. HTI4 th 92 5 I ')

4. HTI6 th 88 l0 2

Kedal .aman 30 - 60 cm
I Hutan alam 94 4 I I
2. HTI 1 th 86 l0 4

3. HTI4 th 92 5 I 2

4. HTI6 th 87', 10 J ?



Dari data kandungan dan jenis mineral liat pada Tabel 6, jelas terlihat bahwa

mineral liat tanah pada masing-masing SLH, baik hutan alam maupun hutan tanaman

t

industri didominasi oleh mineral liat tipe 1:l yaitu kaolinit dengan jumlah berkisar dari 87

- 96 % , meskipun masih terdapat mineral liat tipe 2 : 1 ( vermikulit ). Terdapat

kecenderungan telah melapuk dan berubahnya mineral kaolonit menjadi geotit pada

masing- masing SLH, walaupun masih dalam jumlah yang sangat sedikit ( 1 - 3 o/o).'Kalau

mineral liat kaolinit telah melapuk sebagian besar atau hampir seluruhnya menjadi oksida

atau geotit , hal ini sebagai bukti bahwa tanah telah mengalami pelapukan yang sangat-

sangat lanjut. Akan tetapi karena masih terdapat jumlah kaolinit hampir 96 % berarti

tingkat perkembangan tanah berada pada tahap lanjut. Sesuai dengan pendapat.Jackson (

1968 ), bahwa tanah dengan tingkat perkembangan lanjut dicirikan oleh dominasi mineral

liat kaolinit dengan kemampuan menjerap dan mempertukarkan kation < 15 me/100 g.

Tanah hutan di wilayah tropis, termasuk Indonesia, sebagian besar telah mengalami

pelapukan ygng lanjut (highly weathered soils) dan tergolong ke dalam ordo Ultisols dan

Oxisols. Tanah-tanah demikian tergolong tanah marginal. Tanah pltisols walaupun

merupakan tanah yang tingkat pelapukannya.lanjut, akan tetapi masih memiliki fraksi liat

kaolinit yang dicirikan oleh KTK yang rendah, jumlah hara yang tersedia rendah dan

kapasitas menahan air juga rendah. Walapun demikian liat kaolinit yang dimilikinya masih ;

memungkinkan proses pelapukan terjadi sehingga mineral atau unsur hara dapat terlepaSi. :;1."

Demikian Ultisols masih akan mengalami perkembangan tanalr, sesuai dengan proses

pembontukan tanah, sehingga Ultisols masih memiliki kemampuan memelihara

kesuburannya sendiri melalui sistqm pertukaran hara yang tertutup (Mulya$i dan Suha$ti,

. 1: .

,ilI
J1
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5.3. Kajian Ketersediaan Hara Tanah Pada Hutan Alam Dan Hutan tanaman lndustri.

' Konversi hutan tropika basah menjadi perladangan berpindah, pembalokan

(logging), perkebunan dan HTI akan mempengaruhi ekdsistem dan merubatr flora, fauna,

status hara, keseimbangan hara dan energi serta iklim mikro. Untuk memalrami perubahan

status pe,rharaan pada masing-masing satuan disajikan data tentang status

ketersediaan hara makro pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Ketersediaan hara Makro dari sampel tanah hutan alam dan Hutan tanaman

industri pada berbagai umur tegakan di lokasi penelitian ( Lahan PT. WKS,

Jambi )

No. Lokasi SLH Status ketersediaan hara

N-total

%

P-total

ppm

P-tersedia

ppm

K- tersedia

ppm

Ca-tersedia

ppm

Mg+ersedia

ppm

Kedalaman 0 - 30

I Hutan alam 0,12 43 2,0 21,8 33,1 8,6

2. HTI 1 th 0,12 42 1,4 19,1 40,8 16,3

3. HTI4 th 0,19 57 )) 109,8 110,1 57,4

4 HTI6 th 0,18 79 7,2 27,4 71,5 37,8

Kedalaman 30 - 60 cm

I Hutan alam 0,09 39 0,7 10,9 25,3 't,l

2. HTI,l th 0,11 33 1,1 21,8 33,1 ll,2 l,r

3. HTI4 th 0,10 48 0,7 19,1 28,10 36,7

4. HTI6 th 0,l l 37 0,8 21,9 20,4 24,0

2 .l
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Dari Tabel 7 dapatdiungkapkan bahwa terdapat perbedaan ketersediaan hara makro

antara tanah hutan alami dengan hutan tanaman indushi dan juga terjadi perbedaan

berdasarkan umur tegakan. Tidak terjadi peningkatan *iup* penurunan ketersediaan hara

makro yang signifikan akibat pembukaan hutan alam menjadi HTI ( Acasia Mangium )

hingga tahun pertama penanaman dengan tanaman HTI . Tetapi peningkatan terjadi sangat

signifikan ketika HTI telah berumur 4 th, dan yang mengalami peningkatan yang tinggi

adalah unsur hara Fosfor, Kalium, Calsium dan magnesium. Hal ini diduga, dengan

bertambahnya gmur hutan tanaman industri ( Acasia Mangium ), maka semakin banyak

serasah dan bahan organik yang dikembalikan ke dalam tanah, sehingga apabila terjadi

pelapukan bahan organik menjelang tanaman ( Acasia Mangium ) dipanen sebagai bahan

baku industri, akan tedadi pengembalian unsur hara ataupun kation ke dalam tanah.

Sumbangan pengembalian unsur hara dan kation - kation basa ke dalam tanah , cenderung

akan meningkatkan ketersediaan hara tanah kembali seiring dengan berjalannya

dekomposisi bahan organik.

Selanjutnya terjadi penunrnan ketersediaan hara makro pada tanaman HTI yang

telah berumur 6 tahun. Kejadian ini diperkirakan disebabkan oleh pada saat tanaman

berumur 6 tahun memerlukan hara yang cukup banyak untuk pertumbuhannya, sementara

hasit dekomposisi bahan organik berjalan akan lambat dalam menyumbangkan hara I

kedalam tanah, maka terjadi pemanenan hara ketika itu sehingga menyebabftry;*

ketersediaan hara hara menjadi menurun terutama hara Kalium dari 109,8 ppm pada HTI

umur.4 tahun menjadi 27,4 ppm pada HTI umur 6 tahun, Hara Calsium dari 110,1 ppm

pada HTI umur 4 th menjadi dt,5 ppm pada HTI umur 6 tahun, dan Hara Maenesiyrn ju8a

u

mengalami hal yang sama dari jumlah 57,4 ppmpada HTI4 tahuh,,mdnjadi 37,8 ppm pada
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HTI umur 6 tahun . Kejadian yang sama juga berlaku untuk lapisan tanah dengan

kedalaman 30 - 60 cm.

5.4. Kajian Pengaruh dan Hubungan erosi Terhadap Perkembangan Tanah dan

Ketersediaan Hara Tanah Pada Hutan Alam Dan Hutan tanaman Industri.

Ada tiga hal yang bertanggung jawab terhadap terjadinya penunrnan produltivitas

tanah karena erosi, yaitu : ( I ) Penurunan kandungan bahan organik, ( 2) penurunan

kandungan hara tanaman, dan ( 3 ) kekurangan air. Dengan terangkutnya bahan organik dan

partikel halus oleh erosi maka terjadi perubahan sifat tanah. Kemudian erosi tidak hanya

berpengaruh terhadap kandungan bahan organik tanah, tetapi juga kandungan P, K, Ca, dan

Mg. 
I

Erosi dan bentang lahan berhubungan sangat erat sekali didalam menentukan

tingkat perkembangan tanah dan ketersediaan hara. Pada bentang lahan yang berlereng

pelapukan mineral, jauh lebih baik pada lereng bawah dibandingkan dengan lereng atas.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan kelembaban, sebagai akibat dari pergerakan air secara

lateral. Hal ini berarti erosi berpengaruh terhadap kestabilan tubuh tanah ( ketebalan

horizon ) dan pengikisan bahan organik yang merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi perkembangan tanah dan ketersediaan hara. Untuk memahami hubungan 
i

erosi dengan perkembangan tanah dan ketersediaan hara akibat perubahan pengguno*p'o"#"o'

lahan disajikan data tentang besarnya erosi, tingkat perkembangan tanah dan ketersediaan

hara pada Tabel 8.
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Tabel 8. Besarnya erosi dalam hubungannya dengan tingkat perkembangan tanah dan

ketersediaan hara pada hutan alam dan hutan tanaman industri pada berbagai

umur tegakan di lokasi penelitian ( Lahan PT WKS ,Jambi )

Keterargan : SR I bahaya erosi sangat ringan, SB : bahaya erosi sangat berat, B : bahaya

erosi berat,

Daii data besamya erosi dan tingkat perkembangan tanah pada Tabel 8 diatas:iQ{ag;=

terlihat bahwa tidak terdapat pengaruh ataupun hubungan antara besarnya erosi terhadap

tingkat perkembangan tanah pada masing-masing SLH, baik pada hutan alam maupun

pada hutan tanaman industri. Tgtapi erosi secara tidak langsung bernengaruh besar t .jtudup

sifat - sifat tanah yang menjadi dasar dalam peniliaan tingkat p.rte.ilbiigan tanah. Tetapi
i .- I ^* .'i
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N0. Lokasi SLH Besar
Erosi
Ton/halth

Tingkat
Perkembangan
tanah

Ketersediaan hara

N.
total

%

P.
tersedia

ppm

K.
tersedia
ppm

Ca-
tersedia

DDIn

Mg-
tersedia
ppm

Kedal ,aman 0 - 30 :m

l. Hutan alam 1,609
SR

Tahap lanjut 0,12 2,0 21,8 33,1 8,6

2. HTI 1 th 1950,93

SB
Tahap lanjut 0,12 1,4 19,l 40,8 16,3

). HTI4 th 88r,94
SB

Tahap lanjut 0,19 )1 109,8 110,1 57,4

4 HTI6 th 1314,04
SB

Tahap lanjut 0,18 7,2 27,4 71,5 37,8

Kedalaman 30 - 60 cm

1 Hutan alam 1 \)1
SR

Tahap lanjut 0,09 0,7 10,9 25,3 7,1

2. HTI I th t427,68
SB

Tahap lanjut 0,1I 1,1 21,8 33,1 11,2

J. HTI4 th 1415,84
SB

Tahap lanjut 0,10 0,7 19,1 28,10 36,7

4. HTI6 th 303,05
B

Tahap lanjut 0,11 0,8 21,9 20,4 24,0



erosi secara bersama dengan tingkat perkembangan tanah tampaknya berpengaruh besar

terhadap ketersediaan hara didalam tanah. Hal ini dapat ditihat pada Tabel 8 , dimana pada

FITI umur 4 th dengan besar erosi 88I,94 ton/tra/th dengan tingkat perkembangan tanatt

lanjut memperlihat kandungan hara yang bersifat mobil di dalam tanab yaitu Kalium 109,8

ppm, Calsium 110,1 ppm, dan Magnesium 57,4 ppm, tetapi dengan meningkafirya besarnya

erosi menjadi 1314,04 ton/tra/th dengan tingkat perkembangan tanah yang sama terjadi

penurunan ketersediaan hara di dalam tanah sangat signifikan. Hal ini diduga disebabkan

oleh, ketika proses pelapukan dan perkembangan tanah berlangsung dan melepaskan kation

maupun unsur hara kedalam tanah dari batran-bahan yang dilapuk yaitu bahan organik dan

mineral, maka sebagian dari kation dan unsur hara tersebut pada saat ytng bersamaan

hilang terkikis atau terbawa oleh peristiwa erosi, dan sebagiannya lagi diambil oleh

tanaman
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VI. KESIMPUI,AN DAN SARAN

6. l. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan batrwa:

t. ,Erosi pada hutan alam sebes ar l,Gl ton ha-r th-r - 2,52 ton ha-r th I dan jauh

lebih rendah dari hutan tanaman Industri yang erosinya berkisar 303,05

hingga 1950,93 ton ha-r th-l

2. Terdapat perbedaan besamya erosi menurut urour tegakan HTI, dengan

kecendrungannya penurunnan besarnya erosi menurut umur tegakan.

3. Tidak terdapat pengaruh ataupun hubungan besarnya erosi .'terhadap

perkembangan tanah, tetapi erosi secara tidak langsung mempengaruhi sifat-

sifat tanah yang menjadi dasar dalam penilaian tingkat perkembangan tanah.

4. Erosi secara bersama dengan tingkat perkembangan tanah tampaknya

berpengaruh besar terhadap ketersediaan hara didalam tanah.

6.2. Saran

Didalam pengelolaan Hutan Tarlaman Industri berdasarkan hasil penlitian,

sebaiknya pemanenan tanaman dilakukan pada saat pertrnbuhan tanaman telah

mencapai titik optimal, yaitu pada saat konsumsi hara oleh tanaman telah mulai

berkurang dan restorasi bahan organik telah mengalami peningkatan dalam

pemulihan produktivitas tanah.
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