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ABSTRAK 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui status kesuburan 

tanah di lahan sawah tadah hujan Kabupaten Tapin  terutama : pH  tanah, kandungan unsur 

hara dan tekstur tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey 

dan analisis laboratorium.  Penentuan sampel tanah dilakukan dengan cara acak di lahan 

persawahan.  Jumlah sampel masing-masing kecamatan adalah 2 titik sampel yang selalu 

ditanami padi. terdiri dari 2 kantong tanah masing-masing berisikan  ± 0,5 kg tanah.  

Sehingga terdapat 12  kantong tanah di enam kecamatan di wilayah lahan sawah tadah hujan 

Kabupaten Tapin. Masing-masing Kantong tanah diperuntukkan 8 variabel.  Sehingga total 

berjumlah 96 buah satuan pengamatan.  Berdasarkan hasil survei dan analisis laboratorium 

tentang status kesuburan tanah di lahan sawah tadah hujan Kabupaten Tapin adalah pH tanah 

atau tingkat kemasamannyatergolong masam dengan rata-rata pH tanah 5,05.Di lihat dari 

kandungan N total tergolong rendah yaitu rata-rata 0,17 %.  Kation dapat ditukar terhadap 

unsur K,Ca, Mg dan Na tergolong kriteria Sangat rendahsampai sedang.  Hanya unsur Mg 

yang tergolong tinggi.   Kandungan P-Bray yang sangat penting untuk tanaman padi  rata-rata 

tergolong Sangat rendah.  Tekstur tanah rata-rata di lahan tadah hujan di  Kabupaten Tapin 

didominasi golongan Liat. 

 

 

Kata Kunci:  kabupaten Tapin ,  sawah tadah hujan , , status kesuburan tanah,   
 

 

  PENDAHULUAN 

 Kabupaten  Tapin merupakan salah satu penghasil padi terbesar di bawah Batola di 

Kalimantan Selatan dengan total luas sawah 58.251 ha dan rata-rata produksi 4,76 ton/ha 

(BPS Tapin.  2014). Dari total luasan sawah yang ada di Tapin, lahan sawah tadah hujan 

merupakan penyumbang padi terbesar selain lahan pasang surut yaitu dengan luasan 17,215 

ha (29,55 %). Namun mengingat  kebutuhan beras yang selalu meningkat maka produksi dan 

produktivitas padi harus dipacu.   Hal ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

di daerah ini tetapi Kabupaten Tapin adalah salah satu daerah penyuplai beras ke Kota 

Banjarmasin bahkan provinsi tetangga Kalteng  seperti Barito Timur, Barito Utara dan 

beberapa daerah di Kalimantan Timur. 
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Pencapaian produktivitas  padi di Kabupaten Tapin bisa di bilang relatif tinggi 

dibanding beberapa daerah di Kal-Sel, namun mengingat strategisnya komoditas ini dalam 

memenuhi kebutuhan pangan bagi daerah lain seperti Kota Banjarmasin dan Banjarbaru 

maka peningkatan luas areal tanam dan produktivitas sangat diperlukan.  

 Produksi suatu tanaman sangat ditentukan oleh pengelolaan,varietas tanaman, iklim 

dan kondisi lahan. Khusus mengenai lahan, penggunaan yang terus menerus tanpa di ikuti 

pengelolaan yang baik berdampak pada kemunduran kesuburan atau pemiskinan unsur  hara 

di dalam tanah. Untuk itu diperlukan suatu analisis kesuburan.  Analisis tanah memberikan 

data sifat fisika dan kimia serta status unsur haradi dalam tanah. Selain untuk uji tanah, 

analisis tanah juga diperlukan untuk klasifikasitanah dan evaluasi lahan. Uji tanah digunakan 

dalam penelitian kesuburan agar dapatmemberikan rekomendasi pemupukan untuk perbaikan 

kesuburan tanah dan peningkatan hasil pertanian (Departemen Pertanian.  2005). 

 Selama ini, terutama dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini belum diperoleh 

informasi mengenai status kesuburan tanah di lahan persawahan tadah hujan di Kabupaten 

Tapin secara akurat.   

 

Gambar 1.  Sawah tadah hujan di Kabupaten Tapin 

 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kesuburan tanah di lahan 

persawahana tadah hujan Kabupaten Tapin tersebut dengan cara melakukan analisis  tanah di 

lahan tersebut.  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai luaran baik 

untuk proseding, jurnal di Media Sains, Zira’ah maupun buku ajar pada mata kuliah 

Pengantar Ilmu lahan, Dasar-dasar Pemupukan dan Dasar-dasar Budidaya Tanaman di 

Fakultas Pertanian Uniska. 
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  METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tapin, yang wilayah Kecamatannya 

merupakan  sentra-sentra penghasil padi yaitu :  Kecamatan Binuang,Tapin Utara, Tapin 

Selatan, Tapin Tengah, Bakarangan, Lok Paikat.  Pelaksanaan direncanakan selama 3 (tiga) 

bulan, yaitu mulai bulan  September 2015  sampai Desember 2015. 

 

Gambar 2.  Pengambilan sampel tanah 

 

  Jenis dan Sumber data 

 

 Penelitian ini menggunakan data primer dan skunder.  Data primer dikumpulkan 

melalui pengambilan sampel tanah yang diambil dilapangan,  kemudian dianalisis di 

laboratorium.  Data sekunder diambil dari literatur–literatur baik buku-buku ataupun jurnal 

hasil penelitian yang relevan maupun instansi-instansi yang terkait. 

 Data primer yang dikumpulkan secara khusus adalah tanah-tanah di lapisan olah yang 

diambil dari lahan sawah tadah hujan areal pertanaman padi di 6 Kecamatan di Kabupaten 

Tapin. 

 

 Metode Pengambilan Sampel 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan analisis 

laboratorium.  Penentuan sampel tanah dilakukan dengan cara acak di lahan persawahan 

(Gambar 1).  Jumlah sampel masing-masing kecamatan adalah 2 titik sampel yang selalu 

ditanami padi baik varietas lokal maupunvarietas unggul terdiri dari 2 kantong tanah masing-



PROSIDING HASIL-HASIL PENELITIAN TAHUN 2016 ISBN : : 978-602-71393-4-3 
 

16 
 

masing berisikan  ± 3 kg tanah.  Sehingga terdapat 12  kantong tanah di enam kecamatan di 

wilayah Kabupaten Tapin. Masing-masing Kantong tanah diperuntukkan 5 variabel (Gambar 

2).  Sehingga total berjumlah 60 buah satuan pengamatan. 

 

Analisis Data 

 Guna mengetahui status kesuburan tanah di lahan usahatani padi lahan tadah hujan 

kabupaten Tapin.  Tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut  : 

a.  Mengambil sampel tanah di lahan persawahan (Gambar 3). 

b.  Melakukan analisis laboratorium terhadap variable  : 

 pH tanah, N (%) ,kation dapat ditukar K,Ca, Mg dan P bray   serta tekstur  

tanah. 

c. Mengevaluasi data labaratorium denganKriteria Penilaian Sifat Kimia Tanah             

     ( Pusat Penelitian Tanah Bogor.  1983) sebagaimana Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Kriteria Penilaian Sifat Kimia Tanah (Pusat Penelitian Tanah Bogor (1983) 

Sifat Tanah 
Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 
C (%) < 1,00 1,00 – 2,00 2,01 -3,00 3,01 -5,00 >5,00 
N (%) < 0,10 0,10 – 0,20 0,21 – 0,50 0,51 – 0,75 >0,75 

C/N <     5 5 – 10 11 -15 16 -25 >25 
P2O5HCL (mg/100 g) <  10 10 -20 21 -40 41 -60 >60 

P2O5 Bray I (ppm) <  10 10 -15 16 – 25 26 – 35 >35 

P2O5 Olsen (ppm) <  10 10-25 26 - 45 46 – 60 >60 

K2O5 HCL 25 % (mg/100 g) <  10 10 -20 21 - 40 41 – 60 >60 

KTK (me/100 g) <  5 5 -16 17 – 24 25 – 40 >40 

K (me/100 g) <  0,1 0,1 – 0,2 0,3 – 0,5 0,6 – 1,0 >1,0 

Na (me/100 g) <  0,1 0,1 -0,3 0,4 -0,7 0,8 -1,0 >1,0 

Mg (me/100 g) <  0,4 0,4 -1,0 1,1 – 2,0 2,1 – 8,0 >8,0 

Ca (me/100 g) <    2 2 - 5 6 – 10 11 – 20 >20 

Kejenuhan Basa (%) <  20 20 -35 36 -50 51 – 70 >70 

Kejenuhan Aluminium (%) <  10 10 -20 21 -30 31 -60 >60 

Sangat Masam Masam 
Agak 

Masam 
Netral Agak Alkalis Alkalis 

pH H2O             < 4,5         4,5 – 5,5 5,6 – 6,5 6,6 – 7,5 7,6 – 8,5 >8,5 
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Gambar 3.  Sampel tanah yang akan di analisa di laboratorium 

 

  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

  Hasil Analisis Sifat Kimia Tanah 

 

  pH Tanah 

 Berdasarkan hasil analisis laboratorium, lahan sawah tadah hujan  di Kabupaten Tapin 

menunjukkan   pH  tanah berkisar antara 4,49- 5,41 dengan rata-rata 5,05 (Tabel 2).  pH 

demikian tergolong masam. Hasil ini kalau dibandingkan dengan lahan persawahan pasang 

surut di Kabupaten Banjar (rata-rata pH 4,60) dan Barito Kuala (rata-rata pH 3,99  tergolong  

lebih baik (Ari Jumadi K ; dan Ana Zuraida.  2015).  

 Sifat kemasaman atau alkalinitas tanah dinyatakan dengan nilai pH.  Nilai pH 

menunjukkan banyaknya konsentrasi ion hydrogen (H+) di dalam tanah.   

Menurut Henry D.Foth  (1998), pengaruh terbesar yang umum dari pH tanah terhadap 

tanaman adalah mempengaruhi ketersediaan unsur hara di dalam tanah.  Menurut Sarwono 

Hardjowigeno (1989) menyatakan,  arti pentingnya pH tanah adalah sebagai berkut : 

1) Menentukan mudah tidaknya unsur-unsur hara diserap tanaman.  unsur hara mudah 

diserap akar tanaman pada pH tanah sekitar netral. 

2) Kemungkinan adanya unsur-unsur beracun.  Pada tanah masam banyak ditemukan 

ion-ion Al di dalam tanah,  yaitu selain memfiksasi unsur hara P juga merupakan 

racun bagi tanaman.  

3) Mempengaruhi perkembangan mikro organisme.  Bakteri nitrifikasi hanya dapat 

berkembang dengan baik pada pH lebih dari 5,5. 
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Tabel 2.  Kriteria penilaian sifat kimia tanah di lahan sawah tadah hujan  

               Kabupaten Tapin 

 

No Sifat Kimia Tanah Kisaran Rata-rata Kriteria 

1 pH H20 4,49 -  5,41 5,05 Masam 

2 N (%) 0,13 -  0,25 0,17 Rendah 

3 K-dd (c mol (+)/kg) 0,01 -  0,18 0,08 Sangat Rendah 

4 Ca-dd  (c mol (+)/kg)   0,91 - 20,39 10,24 Sedang 

5 Mg-dd  (c mol (+)/kg) 0,21 - 5,13 2,44 Tinggi 

6 P Bray I  (ppm P2O5)  0,49 - 10,53 3,88 Sangat Rendah 

7 Na-dd  (c mol (+)/kg) 0,15 - 0,47 0,33 Rendah 

 

  Nitrogen (N) 

 Hasil analasis terhadap kandungan nitrogen di lahan persawahan pasang surut 

Kabupaten Tapin (Tabel 3) menunjukkan rata-rata kandungan N berkisar antara 0,13% – 0,25 

% dengan rata-rata 0,17 %.  Kandungan  ini tergolong kriteria Rendah.    Nitrogen dalam 

tanah salah satunya dihasilkan dari mineralisasi humus dan bahan organik tanah.  Hasil 

penelitian sebelumnya yang di lakukan pada lahan rawa pasang surut di Kabupaten Barito 

Kuala kandungan N rata-rata sebanyak 0,39 %, dimana lahan pasang surut umumnya 

memiliki kadungan gambut yang banyak yang merupakan sumber bahan organik.  Berbeda 

dengan lahan tadah hujan yang relatif rendah kandungan bahan organiknya.  Menurut Henry 

D.Foth  (1998),  bahan organik tanah mempunyai 5 %  kandungan nitrogen.   

 

Kalium (K) dapat ditukar  

 Hasil analisis terhadap kation dapat ditukar di lahan sawah tadah hujan  di Kabupaten 

Tapin menunjukkan kisaran 0,01-0,18 (c mol (+)/kg) dengan rata-rata rata-0,08 (c mol 

(+)/kg).  Rata-rata ini tergolong kriteria sangat rendah.  Unsur Kalium di dalam tanaman 

termasuk unsur esensial dan di butuhkan dalam jumlah banyak (unsur makro).  Jika 

dibandingkan dengan lahan pasang surut di Kabupaten Barito Kuala maka ternyata 
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kandungan K di persawahan tadah hujan menunjukkan hasil yang sama, yaitu kriteria rendah 

(Ari Jumadi K ; dan Ana Zuraida.  2015). 

 Tanaman dapat mengalami defisiensi unsur essensial, bila : 1) mereka tidak terdapat 

di dalam tanah, atau 2) terdapat dalam kuantitas yang besar dalam tanah tetapi sangat sedikit 

terlarut atau tersedia untuk menopang kebutuhan tanaman (Henry D.Foth.  1998).  Jika unsur-

unsur hara dalam keadaan terikat atau terjerap dalam misel tanah maka akan sulit akar 

tanaman meyerap unsur tersebut. 

Unsur kalium di dalam tanah termasuk unsur hara essensial untuk tanaman, diserap  

dalam  bentuk  ion K+.  Menurut Sarwono Hardjowigeno (1989) unsur K berasal dari mineral 

primer tanah (feldspar, mika) untuk tanaman berfungsi mengaktifkan enzim, pembentukan 

pati.  Unsur ini tidak merupakan unsur penyusun jaringan tanaman.  Kekurangan unsur K 

pada tanaman menurut Saifuddin Sarief (1985) umumnya menunjukkan gejala-gejala seperti 

bercak-bercak dan atau keriput pada daun.  Bercak-bercak ini meliputi seluruh permukaan 

daun kecuali pada tulang tengah, selanjutnya daun mengering. 

 

 Kalsium (Ca) dapat ditukar 

   Hasil analisis kandungan Ca dapat di tukar di lahan pasang sawah tadah huja  

Kabupaten Tapin memperlihatkan berkisar antara  0,91-20,39 (c mol (+)/kg), dengan rata-rata 

10,24(c mol (+)/kg).  Jumlah rata-rata ini tergolong kriteria Sedang.   Dibanding lahan 

pasang surut Kabupaten Banjar (2,40 (c mol (+)/kg)) atau Barito Kuala 0,89 ((c mol (+)/kg)), 

Kabupaten Tapin yang lahan tadah hujan memiliki kandungan Kalsium lebih tinggi.   

 Kandungan Ca dapat di tukar ini di duga disebabkan oleh pengaruh pH tanah.  

Menurut F.P.Gardner ; R.B.Perce ; R.L. Mitchell (1991), kebanyakan unsur hara tersedia 

pada nilai pH antara 6,0 – 7,0.  Sementara nilai pH Kabupaten Tapin rata-rata 5,05. 

 

 

Magnesium (Mg) dapat ditukar 

 Hasil analisis terhadap unsur Mg dapat ditukar di lahan sawah tadah hujan Kabupaten 

Tapinmenunjukkankisaran  antara 0,21 - 5,13 (c mol (+)/kg) dengan rata-rata 2,44 (c mol 

(+)/kg).  Rata-rata demikian tergolong kriteria Tinggi.  

 Unsur hara Mg bagi tanaman termasuk unsur hara essensial (makro nutrient).  

menurut F.P.Gardner ; R.B.Perce ; R.L. Mitchell (1991), Mg merupakan bagian dari molekul 

klorofil suatu activator enzim-enzim fotosintesis serta respirasi dan diperlukan untuk sintesis 

protein. 
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P Bray (P-tersedia) 

Hasil analisis terhadap unsur P-bray (P-tersedia)  dapat ditukar di lahan sawah tadah 

hujan Kabupaten Tapin menunjukkankisaran  antara 0,49 - 10,53  (ppm P2O5), dengan rata-

rata 3,88  (ppm P2O5).  Jumlah rata-rata ini tergolong kriteria Sangat Rendah. 

 Menurut  Sarwono Hardjowigeno (1989), dalam keadaan masam (pH rendah) unsur P 

yang berada dalam tanah terikat oleh Al dan Fe sehingga tidak dapat digunakan oleh 

tanaman.  Unsur P diambil tanaman dalam bentuk H2PO4
- dan HPO4

--. 

 Reaksi pengikatan unsur P di dalam tanah okeh Al atau Fe dan oleh mineral liat 

(Sarwono Hardjowigeno,  1989) sebagai berikut  : 

1)  Diikat oleh ion-ion Al +++ atau Fe+++ yang larut dalam air : 

     Al +++    +     H2PO4
-    +   2H2O    →     Al (OH)2 H2PO4  +   2 H+ 

  Ion terlarut        mudah larut                                 Varisit sukar larut      

2)  Pengikatan oleh hidroksida-hidroksida Al dan Fe 

                 OH     OH 

    Al    →   OH    +  H2PO4
-  →    Al   →   OH    +   OH- 

               OH mudah larut  H2PO4 

      Sukar larut 

3)   Pengikatan oleh mineral liat tanah 

      (Al)  →      +      H2PO4
-   +  2H2O      →      2H+  +  Al(OH)2H2PO4 

     Dalam Kristal          mudah larut         sukar larut   

     Mineralliat 

 Natrium dapat di tukar (Na-dd) 

 Natrium adalah salah satu unsur mikro yang diperlukan tanaman dalam jumlah sangat 

kecil, dan unsur ini tergolong mempunyai sifat mobilitas sangat tinggi.  Berdasarkan hasil 

analisis laboratorium, kandungan Na-dd berkisar antara 0,15-0,47   (c mol (+)/kg) dengan rata-

rata 0,33   (c mol (+)/kg).  Jumlah ini tergolong kriteria rendah. 

 Natrium pada pertumbuhan tanaman tidak begitu jelas pengaruhnya.  Walaupun 

demikian, salah satu pengaruh yang jelas diketahui adalah meningkatkan kandungan air 

dalam tanaman.  Yaitu banyaknya air yang dapat dipegang per unit berat kering pada jaringan 

daun.  Oleh sebabitu dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap peristiwa kekeringan.  

Dengan terjadinya kekurangan Natrium, keadaannya akan sebaliknya dari yang disebutkan di 

atas (Sarief,E.S.  1985). 

 

Hasil Analisis Sifat Fisik Tanah 
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 Sifat fisik tanah yang di analisis dalam penelitian ini adalah tekstur tanah.  Tekstur 

tanah menunjukkan kasar- halusnya tanah berdasarkan atas perbandingan banyaknya butir-

butir pasir, debu dan liat  (Sarwono Hardjowigeno,  1989).  Hasil analisis tanah di lahan 

sawah tadah hujan Kabupaten Tapin di tampilkan pada Tabel 3 

Tabel 3.  Tekstur Tanah di Lahan Sawah Tadah Hujan Kabupaten Tapin 

No Kecamatan Pasir Debu Liat Kriteria 

1 

 

Binuang 

 

12,41 40,64 46,95 Liat berdebu 

19,57 72,88 7,56 Lempumg berdebu 

 

2 

 

Tapin Selatan 

11,08 31,48 57,43 Liat 

6,02 30,59 63,4 Liat 

3 
 

Tapin tengah 

13,1 37,14 49,75 Liat 

10,59 33,23 56,18 Liat 

4 
 

Tapin Utara 

5,35 35,16 59,49 Liat 

12,34 40,01 47,66 Liat 

5 
Lok Paikat 

 

13,41 45,23 41,37 Liat berdebu 

8,72 25,44 65,84 Liat 

6 
Bakarangan 

 
1,4 19,96 78,64 Liat 

17,25 35,92 46,83 Liat 

 Rata-rata 10,94 37,31 51,76  

 

 Hasil analisis terhadap tekstur tanah di lahan persawahan tadah hujan Kabupaten 

Tapin menunjukkan sebagian besar tanahnya di dominasi golongan liat (Tabel 3).  Di lihat 

dari sebaran per kecamatan, dari enam kecamatan yang diambil sampel hanya Binuang 

terdapat variasi liat berdebu dan lempung berdebu.  Sementara lima kecamatan lainnya di 

dominasi liat. 

Menurut  Henry D.Foth  (1998),  tekstur tanah menunjukkan kasar atau halusnya 

suatu tanah, atau perbandingan relative antar pasir, debu dan liat.  Sarwono Hardjowigeno 

(1989),  tanah-tanah yang bertekstur pasir mempunyai luas permukaan yang kecil sehingga 

sulit menyerap (menahan) air dan unsur hara.  Tanah bertekstur liat mempunyai permukaan 

yang besar sehingga kemampuan menahan air dan menyediakan unsur hara tinggi.  Tanah 

berstekstur halus lebih aktif dalam reaksi kimia dari pada tekstur kasar. 

 Ciri dan sifat tekstur tanah menurut Sarwono Hardjowigeno (1989) tanah liat antara 

lain adalah ; rasa berat, halus, sangat lekat, dapat dibentuk bola teguh dan mudah digulung.  

Sedangkan tekstur lempung berdebu adalah ; rasa licin, agak melekat, permukaan mengkilat 

dan dapat dibentuk bola agak teguh. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
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 Berdasarkan hasil survei dan tanah tentang status kesuburan kesuburan tanah di lahan 

sawah tadah hujan Kabupaten Tapin dapat disimpulkan sebagai berikut  : 

1. Berdasarkan pH tanah atau tingkat kemasamannya di Kabupaten Tapin tergolong masam 

dengan rata-rata pH tanah 5,05. 

2. Di lihat dari kandungan N total, lahan sawah tadah hujan Kabupaten Tapin tergolong 

rendah yaitu rata-rata 0,17 % 

3. Kation dapat ditukar terhadap unsur K,Ca, Mg dan Na tergolong    kriteria Sangat 

rendahsamoai sedang.  Hanya unsur Mg yang tergolong tinggi.   

4. Kandungan P-Bray yang sangat penting untuk tanaman padi  rata-rata tergolong Sangat 

rendah. 

5. Tekstur tanah rata-rata di lahan tadah hujan di  Kabupaten Tapin didominasi    

       golongan Liat. 

 

  Saran – saran 

 Berdasarkan hasil analisis tanah,  maka guna meningkatkan kesuburan tanah di lahan 

sawah tadah hujan Kabupaten Tapin perlu meningkatkan bahan organik tanah dengan cara 

pemberian pupuk organik,  pemberian kapur dan pengelolaan tanaman yang tepat. 
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