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PRAKATA 

 

Indonesia yang beriklim tropika basah, dengan 

wilayah yang mempunyai kondisi topografi berbukit 

sampai bergunung banyak menghadapi masalah 

lingkungan.   Ekosistem wilayah ini bersifat kompleks 

dan rapuh, serta adanya pengaruh manusia yang cukup 

tinggi menyebabkan keseimbangan ekologi menjadi 

rusak.   

Karena kondisi ekosistem bersifat tidak mantap, 

maka sumber daya alam yang tersedia cepat 

mengalami kemunduran dan kerusakan yang terjadi 

bersifat tidak dapat balik. 

Dalam buku ajar ini, dikupas mengenai 

kelestarian lingkungan, Pengaruh Pupuk Kandang 

Terhadap Kelestarian Lingkungan, memperkecil 

kehilangan unsur hara, pengendalian hayati, dan 

Ekologi aliran hara, alih rupa dan daur ulang.  Buku 

ajar ini akan sangat berguna dan membantu sekali 

dalam pemahaman mengenai  agroforestry dan 

kelestarian lingkungan. 

Sasaran utama pengguna buku ajar ini, adalah 

mahasiswa peternakan tingkat sarjana maupun 

pascasarjana bidang peternakan dan yang terkait 

dengannya.  Selain itu, buku ini juga akan bermanfaat 

bagi mereka yang berkecimpung atau setidaknya 

menaruh minat di bidang usaha peternakan-pertanian 

dan lingkungan.  

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

banyak terimakasih kepada Ketua Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas 
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Udayana, serta Dekan fakultas Peternakan, Universitas 

Udayana, atas kesempatan dan dana yang diberikan 

kepada penulis untuk penyusunan buku ajar ini.   

Penerbitan buku ini pun akan sulit terwujud bila tidak 

ada kesempatan dan bimbingan dari para guru besar 

dan teman sejawat di lingkungan Fakultas Peternakan, 

Unud. Karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih yang tulus kepada beliau.   

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini 

berguna untuk menambah pengetahuan dan menjadi 

rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dengan memperhitungkan prinsip-prinsip 

ekonomi, yang berwawasan lingkungan.  Buku ajar 

yang sederhana ini, tidak akan sempurna bila tidak ada 

kritik saran dari pembaca.  Oleh karena itu, segala 

kritik dan saran untuk kesempurnaan buku ajar ini, 

sangat kami harapkan. 

 

               

   Denpasar,  Desember 2007 

     Hormat kami, 

 

      Penyusun 
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BAB I 

KELESTARIAN LINGKUNGAN 

 

 

1.1 Konsep Dasar Wanatani 

Kosep dasar dari wanatani adalah dimulai dari 

usaha pengawetan tanah dan air dan adanya komponen 

pohon dalam sistem tersebut. Wanatani atau 

agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber 

daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan 

atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman 

komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti 

tanaman pertanian. 

 

Gambar 1.1. Sistem agroforestry 

Pertanian berwawasan lingkungan dalam hal ini 

didekati berdasarkan prinsip hutantani (agroforestry) 



atau pertanaman campuran, dan tinjauan khusus pada 

perubahan bahan organik sebagai indikator.  

Indonesia yang beriklim tropika basah, dengan 

wilayah yang mempunyai kondisi topografi berbukit 

sampai bergunung banyak menghadapi masalah 

lingkungan.   Ekosistem wilayah ini bersifat kompleks 

dan rapuh, serta adanya pengaruh manusia yang cukup 

tinggi menyebabkan keseimbangan ekologi menjadi 

rusak.   

Karena kondisi ekosistem bersifat tidak mantap, 

maka sumber daya alam yang tersedia cepat 

mengalami kemunduran dan kerusakan yang terjadi 

bersifat tidak dapat balik. 

 

1.2 Produksi Biomassa 

Produksi biomasa yang tinggi pada hutan tropika 

basah dan terjadinya proses daur ulang yang bersifat 

tertutup, mengakibatkan kehilangan hara dapat 

ditekan.   

Tanah yang tererosi cepat mengalami degradasi 

dan selanjutnya menjadi tidak produktif, karena yang 



berkembang adalah alang-alang (tropical savanna) 

atau lebih populer berkembang menjadi lahan tidur. 

Oleh karena itu diperlukan usaha pengembangan 

sistem pertanian yang spesifik lokasi dengan 

mempertimbangkan kondisi agroekosistem, melalui 

sistem pertanian yang spesifik lokasi diharapkan 

terjadi pengembangan yang sepada dengan kondisi 

lingkungan. 

Sistem pertanian yang spesifik lokasi bertujuan 

untuk meningkatkan atau mempertahankan 

produktivitas tanah sesuai dengan kondisi 

agroekosistem dan dilandasi pada masukan teknologi 

rendah dan sekaligus mempertahankan atau 

memperbaiki keseimbangan ekosistem.  Pendekatan 

dengan cara memadukan aspek agronomi dan ekologi, 

menyebabkan ekosistem dapat dipertahankan 

meskipun dilakukan eksploitasi. 

 

1.3 Agroforestry 

Agroforestry apabila dilihat dari sudut filosofinya, 

adalah sistem yang dapat mempertahankan ekosistem 



dan lingkungan.  Agroforestry adalah suatu sistem tata 

guna lahan yang terpadu untuk daerah-daerah 

marginal dengan usahatani atau investasi yang rendah, 

dimana dasar pemikiran dari konsep agroforestry 

adalah berdasarkan dua faktor utama, yaitu faktor 

biologis dan faktor sosial ekonomi. 

Utantani atau wanatani cendrung melindungi 

tanah dari kerusakan erosi.  Berkenaan dengan hal 

tersebut, sedikit saja tanah yang rusak akibat 

pengolahan yang dalam.   

 
Gambar 1.2.  Konsep Agroforestry untuk lahan 

marginal 

Kelengasan tanah dipertahankan dengan 

menggunakan mulsa dan tanaman penutup tanah.  

Semua itu hanya mungkin dilakukan di kebun atau 



pekarangan, akan tetapi kurang berfungsi di sawah 

atau ladang. 

Dasar pemikiran biologis, yaitu meliputi semua 

keuntungan yang diperoleh dengan adanya unsur 

pohon terhadap tanah dan lingkungan, seperti: siklus 

hara yang efisien dan tertutup, pengendalian aliran 

permukaan dan erosi tanah, pengaturan iklim mikro 

dan perbaikan kondisi fisik tanah. 

Dasar pemikiran sosial ekonomi, yaitu 

memperkuat nilai potensi agroforestry, karena petani 

miskin di negara-negara yang sedang berkembang 

telah dipacu untuk memanfaatkan bahan pangan 

dengan sistem pengolahan lahan, sehingga tidak 

banyak menyebabkan bencana terhadap lingkungan, 

seperti penggundulan hutan, penurunan kesuburan 

tanah, banjir dan kekeringan yang lama.   

Petani diberikan alternatif menggunakan sistem 

pengolahan lahan yang memadukan sistem kehutanan, 

pertanian, peternakan untuk mendapatkan bahan 

pangan, kayu bakar, pakan ternak, bahkan kayu 



bangunan tanpa akan merusak ekosistem dan 

lingkungan. 

Dasar pemikiran dari konsep agroforestry 

terhadap kelestarian lingkungan antara lain. 

1. Dasar-dasar pemikiran biologi yang meliputi 

semua keuntungan dengan adanya pohon-pohon 

terhadap tanah dan lingkungan seperti siklus hara 

yang efisien dan tertutup, kemantapan dan 

pengaturan bahan-bahan organik di dalam tanah, 

pencegahan aliran permukaan dan erosi tanah, 

perbaikan kondisi fisik tanah, pengaturan iklim 

mikro dan semua kemanjuran menjaga 

kelestarian; dan  

2. Faktor sosial ekonomi 

 

1.4 Pemulihan Lahan 

Usaha-usaha untuk mencegah dan pemulihan 

lahan kritis, secara umum adan dua macam, seperti 

diuraiakn di bawah ini. 

1. Secara agronomis meliputi: penanaman menurut 

kontur (countour farming), yaitu penanaman yang 



diatur mengikuti garis kontur lereng dengan arah 

melingkari bukit, Penanaman paga hidup 

mengikuti kontur (countour hedge) yaitu 

penanaman tanaman yang dengan akarnya dapat 

menekan dan menyimpan air di dalam tanah, 

Pembuatan tanggul dan garis tansis (countour 

banks and ridge).  Cara ini digunakan untuk lahan 

pertanian yang relatif lebih datar dan sedikit 

miring, Pergiliran tanaman dan tumpangsari (crop 

rotaton-mixid cropping) jenis tanaman, yaitu 

langsung dapat mengikat N (nitrogen) dari udara 

secara langsung dengan bintil akar dan dapat 

menyuburkan tanah, dengan sistem ini terputus 

juga siklus hama dan penyakit, Penggunaan 

tanaman penutup tanah (ground covering) dapat 

berupa rumput, legum ataupun tanaman lainnya, 

Pemakaian mulsa (mulching), yaitu suatu penutup 

tanah dari sisa-sisa tanaman, Penghijauan areal 

kosong (areal showing) yaitu penanaman setiap 

jengkal lahan dengan tanaman utama untuk pakan 

ternak, Pengolahan tanah minimum (minimum 



tillage) yaitu pertanian yang dikelola secara alami 

tanpa menggunakan pupuk buatan maupun obat-

obatan.  

2. Secara teknik Fisik yang meliputi sistem teras dan 

sengkedan (untuk mencegah erosi dan memakan 

air sehingga tanah tetap lembab), pembuatan 

tanggul mengikuti kontur (biasanya dilakukan 

secara swasembada, gotong royong atau dari 

bantuan pemerintah) Pembuatan saluran pelepas 

air agar tidak terlalu banyak air mengalir di 

permukaan tanah sehingga tidak mengikis 

permukaan tanah. 

Dalam wanatani ada tiga komponen dasar yang 

dikelola oleh manusia, yaitu tanaman keras (pohon 

atau semak), tanaman pertanian, dan ternak.  Sehingga 

ada tiga klasifikasi wanatani sederhana:  

1. Agrisilviculture, yaitu tanaman pangan dengan 

pohon/tanaman keras;  

2. Silvopastural yaitu ternak dan pakan ternak 

dengan pohon/tanaman keras dan 



3. Agrosilvopastural yaitu tanaman pangan, ternak 

dan pohon/tanaman keras. Ada juga bentuk-

bentuk yang lain seperti Apiculture (pemeliharaan 

lebah madu dengan pohon), Aquaculture (ikan di 

daerah bakau), multipurpose tree lots (kebun 

tanaman serbaguna), dan lain lain. 

Agroforestry bertujuan untuk mengelola pertanian 

dan ekosistem sekaligus bersama-sama.  Pada kondisi 

agro-ekosistem tertentu, petani harus mengelola 

usahataninya dengan bermacam-macam cara, seperti 

memanfaatkan semua sumber daya yang berasal dari 

dalam maupun luar usahataninya.  

 
Gambar 1.3. Sistem manual vs Agroforestry  

Sistem yang demikian akan membantu dalam 

mempertahankan ekosistem daripada merusaknya. 



Perbandingan antara model tradisional dengan konsep 

wanatani yang diperkenalkan tersaji pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Perbandingan antara Model Tradisional 

dengan konsep Wanatani yang diperkenalkan 

Model Tradisional Usia Konsep 

Wanatani/Konsep 

Modern 

Larikan atau terasering >100 

tahun 

Alley Cropping, 

Alley Farming, Live 

Hedgerows 

Konsep pohon dalam 

pertanian 

>100 

tahun 

Wide row Planting, 

Agrisilviculture 

Hutan Keluarga, Hutan 

Desa 

>50 

tahun 

Farm Forestry, 

Household Forestry, 

Forest Garden 

Kebin campuran seperti 

Mamar, Ongeng, Kopo, 

Lokatua 

>100 

tahun 

Mixed Garden, 

Taungnya, 

Agrisilviculture 

Sistem penggemukan 

dengan lamtoro (“Paron”) 

>50 

tahun 

Silvopastural 

Kebun kopi dengan 

pelindung dapdap, pisang 

dan talas di bawahnya 

>50 

tahun 

Agrisilviculture 

Pertanian Terpadu 

(ternak, tanaman pangan, 

pohon-pohonan, pakan, 

dan lain-lain) 

>50 

tahun 

Agrosilvopastural 

 



Dalam sistem wanatani yang perlu 

dipertimbangkan adalah penetrasi vertikal antara 

tanaman yang dipadukan, terdiri atas tanaman pangan, 

semak, dan pohon. Tujuannya adalah untuk 

memperoleh struktur keanekaragaman yang paling 

baik dan sesuai untuk kondisi spesipik lokasi (dalam 

hubungannya dengan iklim dan vegetasi). 

Tabel 1.2. Kemungkinan sistem wanatani yg dapat 

diterapkan di suatu lokasi 

A. Agrisilvikultur (Jenis Pohon Dan Tanaman Semusim 

Sistem Pergiliran 

 Pada saat bero ditanami jenis pohon (pertanian) 

 Taungya (hutan). 

Sistem Campuran 

 Jenis pohon di lahan pertanian 

 Kombinasi tanaman dg tanaman bertajuk tinggi atau 

bertajuk rendah dan jenis semak atau dengan tanaman 

jenis rerumputan. 

 Sistem kebun campuran – pekarangan dengan 

tanaman jenis pohon. 

Sistem Zonation 

 Budidaya lorong dengan tanaman pagar. 

 Tanaman pohon untuk konservasi tanah dan air, 

tanaman pagar sebagai barier dan rumput sebagai strip 

di galengan atau teras. 

 Kandang ternak, pematah angin, dan tanaman 

peneduh. 

 Tanaman pohon untuk diambil biomassanya. 



B. Silvopastural (Jenis Pohon,  Rumput Serta Ternak) 

Sistem Campuran 

 Tanaman jenis pohon diareal pemeliharaan ternak. 

 Tanaman perkebunan dan rerumputan. 

Sistem Zonation 

 Pagar hidup, sebagai barier dan multiguna. 

 Sumber pakan 

C. Tanaman Hutan 

 Hutan desa dengan obyektif hutantani 

 Reklamasi untuk memulihkan kembali usaha 

pertanian dilahan tererosi, tanah garaman, gumuh, 

pasir dan bekas tambang. 

 

D. Penerapan Hutantani (Agroforestry) Khusus 

 Hutantani dan pemeliharaan lebah madu. 

 Hutan aquaculture 

 Hutan untuk konservasi air. 

 

 

Sistem wanatani, pendekatan teknologi, dan 

penerapannya merupakan salah satu kunci 

pengembangan pertanian berkelanjutan di lahan 

kering, lahan kering miring merupakan sumber 

terjadinya degradasi lahan akibat kegiatan pertanian 

dan penebangan hutan. Kemungkinan sistem wanatani 

yang dapat diterapkan di suatu lokasi tersaji pada 

Tabel 1.2. 



BAB II 

BENTANG ALAM (LANSCAPE) 

 

 

2.1 Fungsi Perlindungan Alam 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberi 

masukan ke dalam lahan: (i) harus mudah 

terdekomposisi; (ii) Semua input harus terdegradasi 

menjadi CO2 dan H2O atau bentuk mineral; (iii) 

Masukan yang bersifat toksisitas akut tinggi terhadap 

Mikro organisme non target harus mempunyai paruh 

hidup lima hari; (iv) Senyawa alami yang digunakan 

sebagai input tidak bersifat toksik; (v) Jenis masukan 

kimia buatan manusia tidak mengandung bahan yang 

membahayakan; (vi) Masukan mineral sedapat 

mungkin mengandung sedikit logam berat. Mineral 

Cuprum mendapat perkecualian karena sudah dikenal 

lama dan secara tradisional digunakan dalam pertanian 

organik; (vii) Kesehatan manusia, yaitu masukan yang 

diberikan jangan sampai mengganggu kesehatan 

manusia. Semua tahapan selama pengolahan 

berlangsung, penggunaan dan degradasi harus 



diperhitungkan; dan (viii) Aspek etika-kehidupan 

Ternak, yaitu masukan yang diberikan jangan sampai 

berpengaruh negatif pada perilaku alami atau fungsi 

fisik ternak yang dipelihara. 

 

Gambar 2.1. Perlindungan lahan dengan tanaman 

pohon-rumput-tanaman pangan 

Masukan yang diberikan tidak boleh meracuni 

atau meninggalkan dampak negatif terhadap 

lingkungan, tidak menimbulkan polusi terhadap air 

permukaan dan air tanah, udara dan tanah.  Semua 

tahapan dalam pengolahan, penggunaan dan 

perombakan harus dievaluasi. 



Berdasarkan teori ekosistem, bahwa sistem 

wanatani cendrung mendorong fungsi perlindungan 

(kesuburan tanah dan stabilitas hutan) daripada sistem 

konvensional, terutama ditinjau dari gatra: 

1. Keanekaragaman biota tanah. 

2. Kehidupan mikro organisme yang hidup 

bersimbiose (mikoriza). 

3. Meningkatkan jenis antropoda yang mampu 

mengatur keseimbangan fauna tanah, sehingga 

dapat  menguntungkan kehidupan di dalam tanah. 

4. Meningkatkan efisiensi energi di dalam tanah. 

5. Struktur tanah lebih baik. 

6. Meningkatnya efisiensi hara dan energi 

keseluruhan agroekosistem yang dikelola secara 

organik. 

 

2.2 Pengaruh Pupuk Kandang Terhadap 

Kelestarian Lingkungan 

 

Pemberian pupuk kandang ke dalam lahan, pada 

awalnya dapat mengurangi populasi mikro organisme 

dan mikroflora tanah.  Akan tetapi, hasil penelitian 



Marshal (l977) menunjukkan bahwa pupuk kandang 

pada umumnya meningkatkan populasi fauna karena 

pemberian pupuk kandang berarti memasukkan mikro 

organisme yang tidak biasanya terdapat dalam tanah, 

penambahan pasokan makanan dan meningkatkan 

kapasitas menahan air. 

Pupuk kandang dapat meningkatkan aktivitas 

biologi, mengubah nisbah karbon dan nitrogen, serta 

pH tanah. Pupuk kandang unggas ternyata beracun 

bagi sejumlah nematoda yang hidup sebagai parasit 

pada tanaman dapat mengurangi serangan nematoda, 

sangat berpotensi mengendalikan nematoda pengait 

akar pada tanaman pangan (tomat).  Pupuk kandang 

dapat mengendalikan organisme yang berpotensi 

sebagai pest dan patogen. 

Kerusakan tanah berpenutup rumput dapat terjadi 

karena rumput kekurangan udara akibat tertutup rapat-

rapat dan karena terbakan setelah pemberian pupuk 

kandang. Pupuk kandang pada tanah basah dapat 

menyebabkan kerusakan struktur tanah pada 

pemberian tinja babi 250 m
3
/ha/tahun selama 8 tahun. 



Pada padang rumput dapat melunakkan tanah 

terutama kedalaman 100-150 mm, karena peningkatan 

bahan organik dan daya menahan air meningkat. 

Pemberian pupuk kandang dalam jumlah besar dapat 

menyebabkan akumulasi unsur hara dalam tanah dan 

penyerapan yang berlebihan oleh tanaman.   

Nitrogen yang berlebihan dalam tanaman dapat 

menyebabkan terhentinya pertumbuhan pada tanaman 

biji-bijian dan kualitas yang jelek pada tanaman sayur-

sayuran. Pada rerumputan dan tanaman pangan 

hijauan, nitrat dapat berakumulasi sampai kadar yang 

dapat meracuni hewan gembalaan. 

Terlalu banyak mineral Kalium (K) pada padang 

rumput dapat menyebabkan defisiensi mineral Mg 

dapat menimbulkan hipomagnesaemia pada sapi. 

Tinja ayam mendorong terjadinya busuk batang 

pada jagung yang disebabkan oleh Macrophomina 

phaseolina, akan tetapi dengan pupuk kandang dapat 

mengurangi busuk batang yang disebabkan oleh 

Fusarium moniliforme. 



Pupuk kandang dapat merupakan mekanisme 

pengalihan organisme perusak pada tanah dan pasture, 

karena pupuk kandang merupakan sumber penyebaran 

Salmonela dan schericia. coli, Bacillus anthracis, 

Mycobacterium turbecolosis, Clostridia spp dan 

Leptospora spp mampu bertahan hidup selama tiga 

bulan. 

 

Gambar 2.2. Pupuk kandang merupakan mekanisme 

pengalihan organisme perusak pada tanah dan pasture 

Fauna tanah, seperti caplak menurun, maka akan 

dapat  meningkatnya pertumbuhan cacing tanah.  Pada 

tanah asam, denitrifikasi akan meningkat karena 

meningkatnya bakteri pemecah nitrat. 



Sapi yang merumput pada lahan yang menerima 

27-31 kg N/ha dalam bentuk kotoran kandang, 

memerlukan sekitar dua kali lipat lahan pengembalaan 

untuk mencapai pertambahan berat badan yang sama 

dengan sapi yang merumput pada pasture yang diberi 

nitrogen dan kotoran kandang seperti biasanya. 

 

2.3. Kemungkinan Pencemaran dan Aliran 

Nitrogen ke dalam Air dan Atmosfer dari 

Padang Rumput yang Digembalai 

 

Padang rumput yang digembalai berperan penting 

dalam ekonomi pertanian pada banyak negara dan 

memberikan sumbangan pada ekologi secara 

keseluruhan. 

Pupuk merupakan suatu bahan yang ditambahkan 

ke dalam tanah untuk menyediakan unsur hara yang 

penting bagi pertumbuhan tanaman.Pupuk juga dapat  

didefinisikan sebagai suatu material yang ditambahkan 

pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi 

kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga 

mampu berproduksi dengan baik (Anon., 2017). 



Masalah yang timbul adalah adanya komponen 

produksi pertanian, yaitu nitrat yang masuk ke dalam 

air menurun, tranfer nitrogen ke dalam permukaan air 

dan terlepasnya gas beracun ke atmosfer dan hal 

tersebut terjadi karena pada sistem padang rumput 

intensif akan mengandalkan pasokan pupuk N dalam 

jumlah besar. 

Tidak efisiennya pemanfaatan N yang tercerna 

oleh ruminansia dan kembalinya ke pastura 

mengakibatkan akumulasi N mudah pindah sehingga 

berpeluang untuk hilang. 

 

Gambar 2.3. Siklus nitrogen 



Daur ulang dan aliran nitrogen dikendalikan oleh 

berbagai faktor yang saling berkaitan, khususnya pada 

lingkungan padang rumput dimana pengaruh ternak 

besar sekali  

Pupuk NPK adalah jenis pupuk buatan yang 

berbentuk cair atau padat yang memiliki kandungan 

unsur hara nitrogen, fosfor dan kalium.Pupuk NPK 

merupakan salah satu jenis pupuk anorganik yang 

paling umum digunakan oleh masyarakat dalam 

bidang pertanian maupun perkebunan. Kandungan 

unsur hara pada pupuk NPK adalah nitrogen 15% 

dalam bentuk NH3, fosfor 15% dalam bentuk P2O5, 

dan kalium 15% dalam bentuk K2O. Sifat nitrogen 

(pembawa nitrogen) terutama dalam bentuk amoniak 

menambah sifat keasaman tanah yang dapat 

menunjang pertumbuhan tanaman (Hardjowigeno, 

2003) 

 

 

 

 



BAB III 

KELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM 

SISTEM AGROFORESTRY 

 

 

3.1 Prinsip Dasar Kelestarian Lingkungan  

Ada dua kriteria yang melandasi pertanian 

berwawasan lingkungan, yaitu tingkat keeratan sistem 

dan aras keragaman sistem.  Ekosistem yang produktif 

dan stabil biasanya mempunyai daur ulang yang 

bersifat tertutup.    

Dengan demikian usaha pertanian atau suatu 

wilayah pertanian harus berada dalam satu sistem 

yang  tertutup, meskipun dalam sistem tersebut.  

Harus mempertimbangkan juga keragaman dan 

kompleksitas. 

Prinsip dasar pertanian berwawasan lingkungan 

dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut: 

1. Produktif, dikontrol oleh keragaman sistem. 

2. Memadukan tanaman pohon-pangan-pakan-

ternak-tanaman spesifik yang lain. 



3. Bahan tercukupi secara swadaya dan 

memanfaatkan daur energi. 

4. Mempertahankan kesuburan tanah melalui prinsip 

daur ulang. 

5. Menerapkan teknologi masukan rendah (LEISA). 

6. Produksi tinggi dan stabilitas pertanaman tinggi 

7. Pengolahan tanah secara mekanik dari rendah 

sampai sedang 

8. Erosi dikontrol secara biologi 

9. Petak usaha tani dipisahkan menggunakan pagar 

hidup 

10. Menggunakan varietas yang tahan terhadap 

hama dan penyakit 

11. Pertanaman campuran 

12. Tanaman toleran terhadap gulma 

13. Target peningkatan produksi 

 

3.2 Keunggulan Sistem Wanatani 

Keunggulan sistem wanatani adalah meningkatkan 

secara berkesinambungan produktivitas lingkungan 



dan manusia di wilayah pedesaan. Tujuan wanatani 

dapat dipilah-pilah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan dan memperbaiki produksi 

pangan. 

2. Memperbaiki pasokan energi yang berasal dari 

sumber daya setempat, terutama kayu bakar. 

3. Menghasilkan cukup banyak bahan dasar dan 

lain-lain yang dapat dikonsumsi oleh keluarga 

petani atau dijual.  Bahan-bahan tersebut 

termasuk komponen hasil hutan seperti kayu, 

getah, serat, termasuk juga bahan obat 

tradisional. 

4. Melindungi dan memperbaiki kondisi 

lingkungan alami terutama tanah, air, vegetasi, 

dan fauna. 

5. Mempromosikan pengembangan kondisi sosial 

ekonomi penduduk sesuai dengan nilai-nilai 

budaya setempat. 

Pada saat ini, ada empat alasan untuk 

menerapkan sistem Agrosilvopastural, yaitu: 



1. Untuk menggantikan tebas-bakar (slash and 

burn) yang merusak tanah. 

2. Mencegah terjadinya desertifikasi atau usaha 

menanami lahan yang terdegradasi. 

3. Memperbaiki padang rumput pengembalaan 

dengan menanami dengan jenis semak dan 

pohon pakan di daerah savanna yang jarang 

ditumbuhi jenis tanaman lorong. 

4. Melindungi, regenerasi, dan memanfaatkan 

secara berkesinambungan wilayah yang berbukit 

sampai bergunung untuk menghindari terjadinya 

degradasi lebih parah.  

 

3.3 Pupuk hayati sebagai komponen pengelola 

nutrisi terpadu (PNT)   

Peningkatan peranan bakteri dan mikroorganisme 

lain mampu  dalam mengikat N dan meningkatkan 

kemangkusan penggunaan N dan P mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam agroforestry. 

Kurang lebih 139 juta ton Nitrogen per tahun 

diikat oleh mikroorganisme, sehingga kebutuhan N 

dapat dipenuhi melalui rekayasa dan pemanfaatan 



mikroorganisme yang bersimbiose dengan tanaman.  

Adapun sumber mikroorganisme sebagai pupuk hayati 

adalah: Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, dan 

Phosphobacteria. 

Pupuk hayati atau disebut juga tanaman 

pembenah tanah, merupakan bahan terbaik untuk 

meningkatkan kandungan bahan organik tanah.  Pupuk 

hijau dimasukkan kedalam lapisan olah dan hasilnya 

dapat dilihat pada tanaman berikutnya. 

Tanaman pupuk hijau merupakan sumber pupuk 

organik yang murah dan berperanan dalam 

membangun dan mempertahankan kandungan bahan 

organik dan kesuburan tanah. 

Tanaman pupuk hijau dapat dipilahkan atas: jenis 

pohon, tanaman penutup tanah, polong legum, 

rerumputan, gulma, paku-pakuan, dan algae.  Setiap 

tahunnya pupuk hijau mampu memasok N sebanyak 

30-60 kg 

Tanaman pupuk hijau yang berakar dalam, 

apabila dimasukkan dalam program pergiliran 

tanaman, dapat membantu dalam menaikkan kembali 



hara yang telah terlindi ke lapisan di bawah 

permukaan, dapat membantu daur ulang hara 

khususnya pada awal musim penghujan. 

Jenis tanaman legum penutup tanah, seperti 

Centrocema, Purearia, dan Crotalaria, mampu 

mengembangkan sistem perakaran yang dalam pada 

tanah bereaksi asam di wilayah tropika basah.  

Tanaman penutup tanah yang bertujuan untuk 

menekan pertumbuhan gulma menggunakan 

Pachyrrhizus erosus atau Mucuna utilis. 

 

3.4 Sistem Penanaman Tanaman Pupuk Hijau 

Pada saat bero ditanami dengan tanaman pupuk 

hijau untuk mempercepat perbaikan kesuburan tanah. 

Dibiarkan tumbuh selama semusim. 

Sistem lorong, yaitu anaman jenis pohon/semak 

(legum atau semak) ditanam sebagai tanaman pagar yg 

secara periodik dipangkas. Hasil pemangkasan 

digunakan sebagai mulsa atau ditanam pada bidang 

olah yang ditanam dengan tanaman semusim. 

 



 

Gambar 3.1. Tanaman pangan dalam sistem lorong 

Memadukan legum pohon dengan tanaman 

perkebunan.  Tanaman legum seperti Faidherbia 

albida (Africa dan Costa Rica) dan Erythrina 

poeppigiara (Asia) ditanam diantara tanaman utama 

(kopi dll) serta berkala dipotong untuk mulsa dan 

memperbaiki kesuburan tanah. 

Pemberoan terkendali, yaitu tanaman legum jenis 

semak disebar diantaran tanaman pangan segera 

setelah tanaman pangan.  Pada musim kamarau 

tanaman legum dipangkas untuk mulsa dan 

dibenamkan. 



Mulsa Hidup, yaitu dibawah larikan tanaman 

semusim, misalnya tanaman jagung disebar benih 

tanaman penutup tanah yang mempunyai pertumbuhan 

rendah dan rapat (rerumputan atau legum).  Contoh: 

Centrosema pubescen, Pueraria phasoloides, Arachis 

prostrata.   

Larikan mulsa hidup dipotong pada saat tanaman 

pangan akan ditanam.  Dengan cara ini pengolahan 

tanah dapat dikurangi bahkan tidak diperlukan.  

1. Tanaman naungan: Beberapa jenis tanaman 

legum sering digunakan sebagai tanaman 

penaung pada beberapa tanaman perkebunan, 

seperti coklat, kopi, dan teh. 

2. Azola dan ganggang hijau: jenis tanaman 

paku-pakuan ini dapat seagai pupuk hijau. 

Banyak dimanfaatkan pada tanah sawah. 

Penambangan hara dari bagian tanah di bawah 

permukaan dapat terjadi dengan cara melaksanakan 

pertanaman campuran antara hutan dengan padang 

rumput (silvo-pasture), hutantani, dan agrihortikultur.  

Seresah dedaunan yang berasal dari tanaman yang 



lebih tinggi menyebabkan terjadinya keseimbangan 

hara apabila digunakan sebagai mulsa atau dicampur 

langsung dengan tanah lapisan olah. 

Ternak ruminansia, perikanan, dan unggas harus 

dikembangkan secara terpadu sehingga merupakan 

bagian dari “pertanian organik”.  Melalui pengolahan 

tanah yang baik dapat diketahui kebutuhan hara 

tanaman serta kondisi lingkungan dan ekologi dapat 

diperbaiki dan dilindungi tanpa harus tergantung pada 

pupuk kimia dan peptisida.  Dengan demikian konsep 

“agroforestry” (pertanian alami dan organik) dapat 

diuji dari sudut keamanannya terhadap manusia, 

hewan, flora, dan fauna tanah. 

Dalam dasawarsa terakhir manusia mulai 

memperhatikan masalah kerusakan lingkungan akibat 

kegiatan pertanian. Istilah pertanian yang 

berkelanjutan (sustainable agriculture), 

keanekaragaman hayati (biodeversity), sistem 

pertanian terpadu (integrated agriculture system), dan 

pertanian berkelanjutan dengan masukan teknologi 



rendah (LEISA) mulai diperhatikan dan 

dikembangkan di banyak negara. 

 

Gambar 3.2. Konsep integrasi antara tanaman kayu, 

ternak, energi, dan masyarakat 

LEISA merupakan teknologi berenergi rendah,  

bukan premitif akan tetapi tetap menerapkan teknologi 

modern termasuk benih hibrida berlabel, 

melaksanakan konservasi tanah dan air, serta 

pengolahan tanah yang berasaskan konservasi. 



Meningkatkan keragaman semua kehidupan, tetapi 

tetap harmonis dengan alam, tanpa harus melakukan 

eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.  

Menurut Harwood (l990) ada tiga kesepakatan 

yang harus dilaksanakan dalam pembangunan 

pertanian berkelanjutan (wanatani), yaitu: 

1. Produksi pertanian harus ditingkatkan tetapi 

efisien dalam pemanfaatan sumber daya. 

2. Proses biologis harus dikontrol oleh sistem 

pertanian itu sendiri (bukan tergantung pada 

masukan yang berasal dari luar pertanian) 

3. Daur hara dalam sistem pertanian harus lebih 

ditingkatkan dan bersifat lebih tertutup. 

Sudah saatnya kita mulai memperhatikan sistem 

pertanian yang harmonis, baik dari lingkungan biotik 

maupun lingkungan sosial ekonomi. Meskipun 

budidaya organik dengan segala aspeknya jelas 

memberikan keuntungan kepada pembangunan 

pertanian rakyat dan penjagaan lingkungan, termasuk 

konservasi sumber daya lahan, namun penerapannya 

tidak mudah dan banyak menghadapi kendala. 



Prinsip Ekologi dalam Menjaga Kelestarian 

Lingkungan (Kelestarian Lahan. Bentang Alam /Land 

scape, dan Kelestarian Biota) dapat dipilah-pilah 

sebagai berikut: 

1. Memperbaiki kondisi tanah sehingga 

menguntungkan pertumbuhan tanaman, terutama 

pengolahan bahan organik dan meningkatkan 

kehidupan biologi tanah. 

2. Optimalisasi ketersediaan dan keseimbangan 

daur hara, melalui fiksasi nitrogen, penyerapan 

hara, penambahan dan daur pupuk dari luar 

usahatani. 

3. Membatasi kehilangan hasil panen akibat aliran 

panas, udara, dan air dengan cara mengelola 

iklim mikro, pengelolaan air, dan pencegahan 

erosi. 

4. Membatasi terjadinya kehilangan hasil panen 

akibat hama dan penyakit dengan melaksanakan 

usaha preventif melalui perlakuan yang aman. 

5. Pemanfaatan sumber genetika (plasma nutfah) 

yang saling mendukung dan bersifat sinergisme 



dengan cara mengkombinasikan fungsi 

keragaman sistem pertanaman terpadu. 

  Dalam ekosistem alami, daur hara dari tanah ke 

tanaman pohon dan rerumputan, dan kembali ke tanah 

biasanya terjadi secara mangkus.  Setelah populasi 

penduduk meningkat, pertanian berpindah digantikan 

pertanian menetap, maka daur hara menjadi berubah: 

1. Kotoran ternak dan residu tanaman ditinggal 

atau diletakkan didekat lahan pertanian, tetapi 

sebagian besar hara dikembalikan ke lahan 

pertanian. 

2. Pada abad pertengahan sampai abad 

pertengahan 19, mulai diperkenalkan tanaman 

pakan jenis clover yang memudahkan dalam 

mengembangkan ternak. Tanaman legum 

mampu menambat N-udara (N2), 

meningkatkan ketersediaan nitrogen dan 

meningkatkan produktivitas lahan. 

3. Urbanisasi ternyata meningkatkan pemisahan 

antara produsen dan konsumen hasil pertanian.  

Jarak antara produsen dan konsumen dan biaya 



yang diperlukan untuk melaksanakan daur 

ulang membuat proses daur ulang menjadi 

semakin sulit dilakukan. 

4. Kecendrungan perubahan kondisi sosial 

ekonomi juga mempersulit terjadinya proses 

daur ulang, seperti semakin meningkatnya 

sekala pengembangan peternakan dan pupun N 

yang makin banyak tersedia dan makin murah. 

5. Makin meningkatnya legum pakan ternak, 

maka tidak diperlukan lagi untuk menyediakan 

N pada pertanaman serealia berikutnya.  

Daerah peternakan semakin jauh dari lokasi 

pertanian yang banyak menghasilkan pakan, 

kotoran yang menyebabkan pencemaran air 

permukaan dan air tanah daripada daur hara 

dan meningkatkan bahan organik. 

 

3.5 Sistem Usaha Tani (Farming Sistem) 

Sistem usahatani terkait dengan spektrum 

aktivitas produksi tanaman yang sangat luas, termasuk 

sistem pengelolaan tanaman, pengembangan 



peternakan, agro-industri yang satu dengan lainnya 

saling menguntungkan.  Disamping itu, dapat 

memberikan kesempatan kepada keluarga petani 

memperoleh kegiatan yang dapat digunakan sebagai 

pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. 

Sistem usaha tani yang berkelanjutan dapat diukur 

berdasarkan keuntungan yang diperoleh dan resiko 

yang mungkin terjadi dapat ditekan. 

Dalam sistem usahatani, tanah dapat ditingkatkan 

produktivitasnya melalui penggunaan bahan organik 

yang berasal dari tumbuhan dan hewan, konservasi 

sumber daya tanah dan air dan dihindarkan terjadinya 

pencemaran. 

Membandingkan sistem usaha tani mono-

cropping (pertanaman tunggal), menerapkan sistem 

pertanaman tumpangsari dan tumpang gilir yang 

pergilirannya menggunakan tanaman legum, rumput 

pakan, dan jenis pohon yang bersifat multiguna, dan 

sistem usahatani terpadu, yaitu pertanian -peternakan, 

pertanian-perikanan, dan kombinasi yang dapat 

dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi iklim-



pertanian (agro-klimatic), termasuk ketersediaan 

sumber daya dan pengelolaan masukan teknologi yang 

terbaik. 

Kehilangan tanah mencapai 30-40 ton untuk 

setiap kenaikan 1 ton hasil pada tanah yang ditanami 

secara monokultur dan tanpa penambahan bahan 

organik sama sekali.  

Degradasi tanah, kehilangan tanah karena erosi 

dan penurunan kandungan hara makro dan mikro  

yang disebabkan pengembalian biomassa yg sangat 

rendah atau tidak ada samasekali, sehingga kegiatan 

biomasa tanah sangat rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

MEMPERKECIL KEHILANGAN HARA 

 

 

4.1 Kehilangan hara 

Petak pertanaman merupakan unit terkecil di 

lahan pertanian yang dikelola secara seragam. Contoh 

praktis pengelolaan pada skala petak pertanaman, 

karena sangat berhubungan dengan daur dan aliran 

hara.   

Pengembalian hara pada petak yang sama tempat 

tanaman tumbuh dengan daur yang utuh melalui tanah 

 tanaman  tanah, atau tanaman  ternak  tanah. 

Kehilangan hara dapat terjadi melalui: 

1. Erosi tanah (limpasan air dan atau angin) 

2. Pelarutan hara melalui limpasan atau pelindian 

3. Kehilangan bentuk gas (terutama N dalam 

bentuk amoniak/NH3, volatilisasi dan 

kehilangan nitrogen dalam bentuk N2 dan N2O 

melalui denitrifikasi 

 



4.2 Nisbah Karbon (C) dengan Nitrogen (N) 

Nisbah karbon dan nitrogen sangat penting 

artinya untuk memasok hara yang diperlukan 

mikroorganisme selama proses pengomposan 

berlangsung.  Karbon diperlukan oleh mikroorganisme 

sebagai sumber energi dan nitrogen untuk membentuk 

protein. 

Bahan yang mengandung karbon 30 kali lebih 

besar daripada nitrogen mempunyai nisbah C/N 30. 

 C/N > 40 artinya : terjadi kelebihan karbon dan 

jumlah nitrogen sangat terbatas sehingga 

menjadikan faktor pembatas pertumbuhan 

mikroorganisme  proses dekomposisi menjadi 

terhambat karena kelebihan karbon harus 

dibakar/dibuang oleh mikroorganisme dalam 

bentuk CO2. 

 C/N < 20 artinya : tidak cukup senyawa sebagai 

sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh 

mikroorganisme untuk mengikat seluruh 

nitrogen bebas.  Dalam hal ini jumlah nitrogen 

bebas dilepaskan dalam bentuk gas NH3 dan 



kompos yang dihasilkan mempunyai kualitas 

rendah. 

Tabel 4.1. Nisbah C/N bahan dasar Kompos 

Limbah 

Kaya 

Nitrogen 

Nisbah 

C/N 

Limbah Kaya 

Karbon 

Nisbah 

C/N 

Limbah cair 2 - 3 Daun (jeruk, 

oak) 

40 – 60 

Kotoran 

ayam 

10 Buah 35 

Kot. Babi 

dan Jerami 

13 - 18 Jerami 

gandum/legum 

40 – 50 

Rumput 12 Jerami Oat 60 

Limbah 

sayuran 

13 Jerami gandum 100 

Limbah 

dapur 

23 Kulit kayu 100 – 

130 

Kentang 25 Tebasan semak 100 – 

150 

Kotoran 

kuda 

25 Abu gergaji 100 – 

500 

Bulu 

unggas, 

rambut 

30 Kertas 200 - 

500 

Sumber: Sutanto (2002) 

 



Tabel 4.2. Kelestarian Lingkungan Bentang Alam 

No Variabel  Metodologi 

1. Kualitas tanah  Terkontrol, keragaman 

produktif 

2. Ekonomi air  Pergiliran usaha tani 

3. Potensi biologi-

ekologi 

 Pengendalian erosi secara 

biologis 

4. Keseimbangan iklim 

mikro baik 

 Komponen hutan dlm 

lingkungan 

5. Kandungan humus 

tinggi 

 Ditanam lebih banyak jenis 

pohon 

6. Kandungan biomassa 

dan humus tinggi 

 Dipilih jenis tanaman yg 

multiguna 

7. Kapasitas tukar 

kation tinggi 

 Usaha tani pertanian-

peternakan terpadu 

8. Kejenuhan ion baik  Tanaman pakan 

9. Nisbah ion baik  Rotasi pemupukan 

10. Nilai pH 

menguntungkan 

 Pengendalian erosi 

menggunakan rumput 

pakan dan tanaman pagar 

11. Pelindian dibatasi  Pembagian petak 

pertanaman menggunakan 

pagar 

12. Penyerapan air oleh 

tanaman dan 

pengikatan lengas 

oleh tanah tinggi 

 Penanaman menurut kontur 



13. Tidak pernah 

tergenang 

 Penanaman campuran 

14 Evapotranspirasi 

rendah 

 Pergiliran tanaman 

15. Nisbah 

transpirasi/asimilasi 

rendah 

 Dikontrol tanaman toleran 

terhadap gulma 

16. Terdapat 

keseimbangan yang 

baik antara 

mikroorganisme 

menguntungkan/mer

ugikan kompleksitas 

tinggi 

 Deversifikasi tanaman 

pangan 

17 Keragaman habitat 

besar 

 Adaptasi varietas lokal 

18 Penutupan bahan 

organik tanah baik 

 Pembatasan pemupukan 

dari luar usaha tani 

19. Perlindungan thd. 

Erosi makro dan 

mikro 

 Pembatasan penggunaan 

peptisida 

 

     Pengaruh bahan pembenah tanah terhadap total 

fauna dan beberapa sifat tanah tersaji pada Tabel 4.3.  

Total jumlah fauna tertinggi ditemukan pada kotoran 

sapi dan terendah dijumpai pada tanah bero.  Lebih 

rinci tersaji pada tabel 4.3. 



Tabel 4.3. Pengaruh Bahan Pembenah Tanah terhadap 

Total Fauna dan Beberapa Sifat Tanah 

 

Parameter Kotoran 

Sapi 

Seresah 

Daun 

Potongan 

Kayu 

Tanah 

Bero 

Total 

Fauna 

138.500 128.100 107.500 31.300 

pH 6,77 6,39 6,56 6,42 

C-organik 

(%) 

1,97 2,17 3,26 1,00 

N (kg/Ha) 458,00 422,66 375,66 286,00 

P2O2 

(kg/ha) 

137,80 55,33 8,02 5,44 

K2O 

(kg/ha) 

294,33 356,33 412,66 209,33 

Ca + Mg 

(me/100 g) 

8,13 7,25 9,74 6,59 

BV 

(kg/dm
2
) 

1,11 1,08 1,03 1,18 

Sumber Sutanto (2002) 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENGENDALIAN HAYATI 

 

 

5.1 Pengendalian Hayati 

Dalam pengendalian hayati, kehidupan hama 

ditekan oleh musuh alami seperti burung, semut, 

bakteri, virus, atau tanaman (membasmi gulma). 

Meskipun pengendalian hayati bersifat murah, efisien, 

selektif, dan berwawasan lingkungan, namun masih 

banyak dijumpai kelemahan. 

Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan 

untuk mendukung keberhasilan pengendalian hayati, 

antara lain.  

1. iklim, jenis tanaman, dan ukuran petak 

pertanaman. 

2. Bermacam-macam agroekosistem sangat 

sesuai dan menguntungkan kehidupan 

beberapa musuh alami sebagai sumber 

makanan dan temapt untuk bersembunyi. 

3. Keragaman ini ditentukan oleh pertanaman 

campuran yang menyebabkan jenis gulma 



tertentu tumbuh, penanaman yang menyisakan 

bagian tepi petak ditumbuhi vegetasi liar, 

tanaman penutup tanah, mulsa dan 

pengomposan (musuh alam yang hidup di 

dalam tanah). 

4. Pengendalian hayati yang bersifat spesifik 

adalah penggunaan bakteri, fungi, protozoa, 

dan virus. 

5. Kelebihan peptisida mikrobia daripada 

peptisida kimia adalah: pengaruhnya bersifat 

selektif, tidak merusak mikro organisme yang 

bermanfaat bagi manusia. Penggunaannya 

harus sesering mungkin karena bahan-bahan 

aktif yang dikandung mudah mengalami 

peruraian. 

6. Disamping mengembangkan varietas yang 

toleran dan tahan terhadap serangan hama, 

cara-cara budidaya, pengembangan musuh 

alami, menyiapkan mangsa lain dan inang, 

memanfaatkan perilaku serangga, serta bahan 

kimia pemikat (feromon) yang mempunyai 



banyak kelebihan dalam pengendalian hama, 

termasuk juga pemanfaatan hormon serangga 

sebagai peptisida generasi ketiga. 

7. Agensia pengendali hayati di alam cukup 

banyak.  Beberapa patogen termasuk Nuclear 

polyhodrosis viruses (NPV) dan Granulosis 

viruses (GV), bakteri, sepeti Bacillus 

thuringiensis (Bt), yang termasuk fungi 

Metarhizium, Beauveria, dan Verticllium dan 

jenis protozoa, seperti Schozogregarines, 

merupakan penyakit serangga yang 

menyebabkan kematian. 

8. Laba-laba banyak membantu dalam 

pengendalian serangga pengganggu.  Laba-

laba jenis Lycosa berperanan penting pada 

ekosistem padi sawah. 

9. Ada beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan jumlah pengendah 

biologis dalam suatu ekosistem sehingga dapat 

berfungsi normal, yaitu  (1) Manipulasi 

lingkungan dan (2) menambah tanaman inang 



dan sumber makanan dan (3) secara rutin 

melepaskan massa yg menghasilkan agen 

pengendali hayati. 

 

5.2 Biota Tanah 

Apabila tanah kita anggap sebagai benda hidup, 

maka akan dijumpai adanya kehidupan berupa 

mikroorganisme yang sangat banyak dan konservasi 

seperti bakteri, Actinomycetes, fungi, algae, dan 

protozoa.  Juga ada fauna tanah seperti Nematoda, 

Cacing tanah, dan bermacam-macam mikro dan 

makro-antropoda. 

 
Gambar 5.1. Biota tanah 



Peranan mikrofauna terhadap kesuburan tanah 

adalah untuk memotong-motong bahan organik 

menjadi ukuran yang lebih kecil dan kemudian 

mencampurnya dengan tanah. Mikrofauna juga sangat 

berfungsi dalam pembentukan agregat tanah. 

Penelitian pada rayap, cacing tanah, dan 

antropoda terhadap sifat tanah antara lain: struktur 

tanah dan dinamika bahan organik. 

Fungsi mikroba tanah, yaitu (Sebagai mesin yang 

mengatur daur hara secara simultan sehingga 

membuat hara tersedia bagi tanaman dan menyimpan 

hara yang belum dimanfaatkan tanaman dan (2) 

Melaksanakan sintesis terhadap sebagian besar BO 

yang bersifat stabil seperti humus yang berfungsi 

sebagai penyimpan hara dan berperan dalam 

memperbaiki struktur tanah. 

 

5.3 Mikro Organisme Tanah 

Bakteri merupakan komponen MO yang paling 

dominan dan umumnya berkembang di dekat (zona) 

perakaran tanaman (risosfer).  Sebagian besar adalah 



bakteri Heterotrop yang berperanan dalam proses 

dekomposisi. 

Bakteri yang umum dijumpai adalah:  bakteri 

Rhizobium, Azotobacter, Azospirillium, Nitrosomonas, 

Pseudomonas, dan Bacillus yang berperan dalam 

menambat nitrogen udara dan lebih sering disebut 

dengan penyematan nitrogen secara biologis.  

Nitrifikasi dan denitrifikasi sangat tergantung pada 

kegiatan mikrobia. 

 

Gambar 5.2. Penyusun jasad hidup tanah 



Bakteri penambat nitrogen, baik yang 

nonsimbiosis maupun yang bersimbiosis dengan 

tanaman ternyata mampu mengikat N2 udara sebanyak 

62%. 

Rhizobium yang berasosiasi dengan tanaman 

legum dalam satu periode pertanaman dan pada 

kondisi tertentu mampu mengikat 100 – 300 kg N/ha 

dan mampu memasok nitrogen pada pertanaman 

berikutnya. 

Diantara mikro organisme yang non-simbiosis 

adalah Azotobacter, Azospirillium, Clostridium, dan 

jenis lainnya, seperti ganggang biru. 

Actinomycetes merupakan mikroba heterotropik 

yang mampu mendekomposisi sisa pertanaman, baik 

di dalam tanah maupun bahan kompos.  Banyak 

kehidupan dalam tanah, kondisi aerob dan relatif 

panas.  Seperti halnya fungi yang menghasilkan hipa 

yang panjang dan tipis, Actinomycetes mampu 

menembus tanah untuk mencapai jaringan tanaman 

yang telah terdekomposisi dan selanjutnya menyerap 

hara dan energi. 



Actinomycetes mampu mengurai beberapa jenis 

senyawa yang tahan terhadap dekomposisi bakteri 

(selulosa, hemiselulosa, keratin, kitin, dan asam 

oksalat). Tumbuh baik pada tanah-tanah yang bereaksi 

netral atau alkalin dan kurang berkembang pada tanah 

yang bereaksi asam. 

Fungi bersifat saprofit dan sangat aktif dalam 

proses dekomposisi residu tanaman dan 

mendekomposisi semua komponen yang berasal dari 

tanaman.  Basidomycetes mampu mengurai lignin dan 

selulosa. 

Fungi dapat bersimbiosis dengan perakaran 

tanaman, membentuk struktur yang dikenal sebagai 

mikorisa secara efektif berfungsi dalam penyerapan 

fosfat seperti Ectomicoriza dan VAM (Vesicular 

Arbuscular Mycorrhizae). Penambahan bahan organik 

dalam sistem agroforestry akan meningkatkan VAM, 

sedangkan level pemupukan N, P, dan peptisida akan 

menurunkan VAM (Vesicular Arbuscular 

Mycorrhizae).  



Ganggang dijumpai dalam bentuk koloni dan 

cendrung terkonsentrasi pada pemupukan tanah yang 

lembab. Lumut, ganggang hijau dan Sianobakteri 

merupakan jenis ganggang yang bertanggung jawab 

dalam mengikat N-udara.   

Hampir setiap tanah mengandung ganggang tetapi 

tidak sebanyak bakteri, Actinomycetes maupun fungi.  

Tidak banyak berperan dalam menentukan kesuburan 

tanah.  Peranan algae yang dapat dicatat adalah dalam 

meningkatkan kesuburan tanah, khususnya pada tanah 

sawah. 

Peptisida secara langsung berpengaruh pada 

kehidupan fauna tanah, sedangkan herbisida dan 

fungisida kemungkinan berpengaruh secara tidak 

langsung pada populasi fauna tanah, karena yg 

terpengaruh adalah flora tanah yg merupakan sumber 

makanan jenis invertebrata. 

Antropoda tanah sangat dipengaruhi oleh 

penggunaan peptisida organoklorin, organofosfat, 

karbomat, herbisida, fungisida, dan peptisida lainnya. 



Populasi dan biomassa cacing tanah di padang 

rumput dan tanah sawah dilaporkan menurun nyata 

setelah diperlakukan dengan peptisida organoklorin, 

organofosfat dan karbomat.  Penggunaan karbofuran 

menyebabkan kematian total terhadap cacing tanah 

dan fauna tanah lainnya. 

Praktek pengolahan tanah dan tanaman 

berpengaruh terhadap: 

1. Jumlah bahan organik yang dikembalikan ke 

dalam tanah (jenis tanaman, besarnya hasil panen, 

dan pemanfaatan hasil panen menentukan jumlah 

residu yg dikembalikan ke dalam tanah dan secara 

langsung berpengaruh terhadap jumlah makanan 

yang tersedia bagi kehidupan mikro organisme 

tanah) 

2. Kualitas bahan organik (jenis dan tingkat 

kematangan yang diukur berdasarkan nisbah C/N 

pada saat dicampurkan ke dalam tanah, 

kandungan lignin dan selulosa, serta metabolisme 

C sekunder akan berpengaruh terhadap besarnya 



dekomposisi dan organisme tanah yang 

berperanan). 

3. Lokasi penempatan residu organik di dalam tanah 

(tingkat pencampuran mempengaruhi jenis mikro 

organisme yang bertanggung jawab terhadap 

Proses dekomposisi. 

4. Lamanya dalam setahun tanah ditumbuhi tanaman 

(makin lama tanah ditumbuhi tanaman, maka 

tampak pertumbuhan dan populasi mikoriza 

makin besar, demikian juga ketahanan tanah 

terhadap Erosi semakin besar). 

5. Penggunaan bahan kimia akan bersifat toksik atau 

mendorong perkembangan mikro organisme 

tertentu (penggunaan peptisida secara drastis akan 

mematikan organisme target dan non target 

sehingga mengubah komposisi mikro organisme) 

6. Jumlah hara yang tersedia dan pH tanah 

(dipengaruhi jenis dan jumlah pupuk, serta bahan 

pembelah tanah yang digunakan). 

7. Sifat fisik tanah (pemadatan, penghawaan, serta 

kelengasan, infiltrasi, dan kemampuan mengikat 



air sangat dipengaruhi oleh jumlah residu, sistem 

pengolahan dan sistem irigasi yang diterapkan). 

8. Tingkat kerusakan tanah (pengolahan 

mempengaruhi pembasahan dan pengeringan 

tanah, kesinambungan lorong cacing tanah, dan 

aksesbilitas mikrobia terhadap Sumber makanan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

CACING TANAH, RAYAP DAN ANTROPODA 

 

6.1 Cacing Tanah 

Peranannya cukup besar dalam meningkatkan 

kesuburan tanah. Penelitian menunjukkan bahwa pada 

padang rumput jumlahnya dapat mencapai 100.000 

buah/m
2
. Membuat liang, memakan tanah, dan 

menghaluskan bahan organik. 

Bahan casting sebagai hasil kegiatan cacing 

terkumpul baik dipermukaan tanah maupun di dalam 

lorong cacing.  Casting terdiri atas campuran bahan 

tanah dan hancuran bahan organik yang halus, 

meningkatkan ketersediaan hara seperti Ca, Mg, dan 

K. Ketersediaan P mencapai 4–10 kali lebih banyak 

daripada tanah disekitarnya. 

Lorong yang dibuat oleh cacing tanah berfungsi 

untuk aerasi dan penggemburan struktur.  Porositas 

makro meningkat dan secara langsung berpengaruh 

pada daya hantar air, infiltrasi, dan pertumbuhan 

perakaran. Kegiatannya sangat peka terhadap 



perubahan lingkungan dan kandungan bahan organik 

yang tinggi menguntungkan kehidupannya. Cacing 

tanah hidup dipermukaan tanah sampai kedalaman 

sekitar 20 cm. 

 

Gambar 6.1. Cacing tanah penyubur alami 

Pada sistem pertanaman bergilir antara padi, 

kacang tunggak, dan padi, dengan adanya cacing 

tanah, mineralisasi nitrogen meningkat dan agresei 

tanah dapat diperbaiki.  Petak yang diberi perlakuan 

cacing tanah ternyata jumlah carbok meningkat 12% 

dan nitrogen 18 % dari pada tanpa cacing tanah, serta 

terjadinya perubahan fisik tanah. 

 

 



6.2. Rayap  

Rayap merupakan jenis makro fauna  yang paling 

dominan di tanah tanah tropika.  Pembentukan bukit 

rayap, sarang rayap, dan liang rayap berpengaruh pada 

sifat fisik dan kimia tanah. 

Hasil kegiatan rayap dicirikan antara lain: fraksi 

berukuran halus yang terdiri atas lempung, debu, dan 

pasir halus, nitrogen dan bahan organik meningkat, 

daya ikat air bagus, CaO dan MgO meningkat.  

 

Gambar 6.2. Rayap 

Tanah dibawah permukaan yang kaya rayap relatif 

lebih subur daripada tanah dipermukaan.  Dengan 



demikian rayap mempunyai peranan penting dalam 

mempertahankan kesuburan tanah pertanian. 

 

6.3 Antropoda 

Terdapat cukup banyak jenis serangga dan 

antropoda seperti: Colembola, Diplura, Protura, 

Isopoda, Milipedes, semut, rayap, cacing, dan 

kumbang. 

Beberapa jenis antropoda yang bersifat sosial 

seperti rayap, semut, dan laba-laba membuat sarang di 

dalam tanah. Selama proses pembuatan terowongan 

dan liang di dalam tanah, partikel tanah mengalami 

desintegrasi, penghawaan tanah diperbaiki, 

perpindahan lapisan tanah bawah ke permukaan 

(terjadi pembalikan tanah). 

Bahan organik merupakan sumber hara utama 

bagi mikro organisme dan antropoda.  Dekomposisi 

bahan organik sangat tergantung pada kegiatan 

terpadu yang saling menguntungkan antara mikrobia 

dan fauna tanah.  Makin tinggi bahan organik di dalam 



tanah, maka kegiatan mikro organisme juga akan 

meningkat. 

Semua jenis mikroba mempengaruhi sifat fisik 

tanah dan membantu dalam proses pembentukan 

humus. Menurunnya kerapatan lindak tanah dan 

meningkatnya porositas. Infiltrasi tanah meningkat, 

meningkatnya penghawaan dan meningkatnya 

kemampuan retensi air. 

Penambahan bahan organik ke permukaan tanah 

akan melindungi permukaan tanah dari proses 

degradasi akibat hempasan air hujan dan memperbaiki 

kandungan bahan organik tanah serta meningkatkan 

stabilitas struktur tanah.  Peningkatan bahan organik 

tanah akan memperbaiki aktivitas fauna dan flora di 

dalam tanah. 

 

 

 

 

 

 



BAB VII 

EKOLOGI ALIRAN HARA, ALIH-RUPA, DAN 

DAUR ULANG 

 

 

7.1 Ekologi Aliran Hara 

Dinamika bahan organik ternak merupakan 

konsep pusat ekologi aliran dan alih rupa hara.  Hal ini 

terkait dengan masukan karbon ke dalam tanah yang 

berasal dari residu tanaman dan hewan yang 

selanjutnya mengatur daur hara di dalam tanah. 

Populasi bakteri di dalam tanah dapat mencapai 

10
14

, fungi 10
9
, nematoda 10

7
 dan cacing tanah 

10
2
/m

2
.  Unsur karbon yang berasal dari tanaman 

menjadi sumber energi utama mikro organisme.  

Selama proses dekomposisi residu berlangsung 

diperkirakan 70% unsur karbon hilang menguap. 

 

7.2 Dekomposisi Mikro Organisme 

Kualitas residu tanaman (nisbah C/N dan 

kandungan lignin dan peletakannya dipermukaan 

tanah (dipermukaan tanah atau dicampur) berpengaruh 



terhadap kecepatan dekomposisi dan jenis serta 

jumlah hasil dekomposisi. 

 

Gambar 7.1. Dekomposisi bahan organik tanah 

Selama proses dekomposisi residu atau makanan 

berlangsung, maka mikro organisme lain untuk 

memperoleh energi dan hara, beberapa reaksi kimia 

terjadi sehingga berpengaruh pada sifat fisik dan kimia 

tanah seperti mineralisasi hara, asidifikasi 

(ketersediaan P meningkat), meningkatnya produksi 



polisakarida yang bersifat lekat sehingga membantu 

agresi tanah (meningkatnya porositas, infiltrasi dan 

air) serta menurunkan kehilangan akibat erosi. 

Tahap awal dekomposisi dilaksanakan oleh 

bakteri dan fungi.  Peranan bakteri lebih dominan 

terhadap bahan organik yang dicampur tanah, 

sedangkan fungi lebih berperanan terhadap residu 

organik yang ada dipermukaan tanah.  Pada Tabel 7.1, 

tersaji organisme tanah yang berasosiasi dengan aliran 

dan alih rupa hara. 

Tabel 7.1. Organisme tanah yang Berasosiasi dengan 

Aliran dan Alih Rupa Hara 

No. Proses Organisme 

 ALIH RUPA  

1. Mineralisasi Dominan oleh 

bakteri, fungi, 

protozoa, 

nematoda, dan 

cacing tanah 

2. Imobilisasi Dominan oleh 

bakteri dan fungi 

3. Solubilisasi, desorpsi, 

oksidasi/reduksi 

Bakteri 

4. Presipitasi, adsorpsi, 

oksidasi/reduksi 

Bakteri 



 ALIRAN TANAH- 

TANAMAN 

 

5. Penyerapan tanaman Fungi, mikoriza, 

dan bakteri 

6. Residu tanaman/hewan yg 

dimasukkan ke dlm tanah 

Bakteri dan Cacing 

tanah 

 ALIRAN IN-PUT  

7. Fiksasi N2 udara Bakteri 

 ALIRAN OUT – PUT  

8. Erosi Cacing tanah, Fungi, 

semut, dan rayap 

9. Pelindian/Kehilangan 

bentuk gas 

Cacing tanah, fungi, 

semut, rayap, dan 

bakteri 

Sumber: Magdoff et al. (l997) 

Fungi VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhizae) 

bersimbiose dengan perakaran kebanyakan tanaman 

dengan cara menginfeksi perakaran dan membentuk 

hipa yang memperbesar luas permukaan perakaran.  

Hal ini terjadi pada tanah yg kandungan haranya 

rendah. 

 

7.3 Fiksasi N Udara 

Fiksasi N2 udara dilakukan oleh bakteri non-

simbiosis seperti Azotobakter dan Clostridia, maupun 

bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman legum 



seperti Rhizobium.  Pada tanah yg mempunyai fiksasi 

N2 udara rendah, dijumpai bakteri penambat N non 

simbiosis. 

Bakteri simbiotik kemungkinan mampu 

menambahkan N ke dalam tanah dalam jumlah cukup 

besar (>100 kg N/ha/tahun) sehingga kebutuhan N 

untuk tanaman berikutnya tercukupi dari tanaman 

legum sebelumnya. Dekomposisi bahan organik oleh 

mikroba aerob dan anaerob secara rinci adalah sebagai 

berikut. 

 

Kehilangan hara akibat erosi dan pelindian sangat 

dipengaruhi oleh kondisi struktur tanah.  Kerapatan 

lindak (BV) tanah menurun (porositas tanah 

meningkat) akibat bahan organik tanah meningkat. 

Kehilangan hara terjadi melalui: 

1. Erosi tanah (limpasan air dan atau angin) 

2. Pelarutan hara melalui limpasan atau pelindian 



3. Kehilangan bentuk gas (terutama N dalam bentuk 

amoniak (NH3) volatilisasi dan kehilangan 

nitrogen dalam bentuk N2) melalui denitrifikasi. 

Pada Tabel 7.1, tersaji beberapa jenis pupuk hayati 

yang mampu mengikat nitrogen 

Tabe 7.2. Beberapa Jenis Pupuk Hayati yang Mampu 

Mengikat Nitrogen 

Pupuk 

Hayati 

Fungsi/Konstri-busi Kendala Peman-faatan 

untuk tanaman 

Rhizo-

bium 

(simbio-

si) 

 Mengikat 50-100 

kg N/ha 

 Produksi padi 

meningkat 10-35% 

Pengikatan hanya 

terjadi pada tnm. 

Legum. Tidak 

tampak pada 

pertanaman 

tradisional 

 

- 

Azoto-

bacter 

(nonsim-

biosis) 

 Daun 

mengandung N 

Penyematan 20-25 

kg N/ha 

 Memerlukan 

P dan MO 

optimum. 

 Memerlukan 

bahan 

organik 

tinggi 

Gandum, 

Jagung, 

kapas, 

tebu, 

padi 

 

 

 

 

Azospril

lium 

(Asosias

i) 

 Meningkatkan 

hasil 10-15 %. 

 Menghasilkan 

senyawa yang 

mendorong 

pertumbuhan 

- - 

Ganggan

g biru 
 Menyemat 20-30 

kg N/ha. 

 Hanya efektif 

pd tanah yang 

Tanah 

sawah 



atau 

Sianoba

kteri 

(fotosint

etik) 

 Menaikkan hasil 

10-15 %. 

 Menghasilkan 

senyawa yang 

mendorong 

pertumbuhan 

tergenang. 

 Memerlukan 

sinar 

matahari 

Azolla 

(Simbiot

ik) 

 Menyemat 30-

100 kg N/ha. 

 Hasil meningkat 

10-15 % 

 Sulit tumbuh 

pada 

temperatur 

tinggi. 

 Meningkat-

kan banyak 

fosfor 

Hanya 

pada 

tanaman 

padi 

sawah 

 

Agroforestry sebagai pemanfaatan tanaman kayu 

tahunan (pepohonan, belukar, palem, bambu) pada 

suatu unit pengelolaan lahan yang sama sebagai 

tanaman yang layak tanam, padang rumput dan atau 

hewan, baik dengan pengaturan ruang secara 

campuran atau ditempat dan saat yang sama maupun 

secara berurutan dari waktu ke waktu. 

King and Chandler (1978) melaporkan bahwa 

agroforestry adalah Suatu system pengelolaan lahan 

yang lestari untuk meningkatkan hasil, dengan cara 

memadukan produksi hasil tanaman pangan (termasuk 

hasil pohon-pohonan) dengan tanaman kehutanan 

dan/atau kegiatan peternakan baik secara bersama-



sama maupun berurutan pada sebidang lahan yang 

sama, dan menggunakan cara-cara pengelolaan yang 

sesuai dengan pola kebudayaan penduduk setempat. 

Tiga komponen pokok dalam agroforestri, yaitu 

kehutanan, pertanian, dan peternakan.  Contohnya (i) 

Agrisilvikultur, yaitu kombinasi antara komponen atau 

kegiatan kehutanan (pepohonan, perdu, palem, bambu, 

dan lain-lain) dengan komponen pertanian; (ii) 

Silvopastura, yaitu kombinasi antara komponen atau 

kegiatan kehutanan dengan peternakan; dan (iii) 

Agrosilvopastura, yaitu kombinasi antara komponen 

atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan 

peternakan/hewan. 

Agropastura merupakan ombinasi antara 

komponen atau kegiatan pertanian dengan peternakan 

atau hewan 
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