
 
 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang 

Sistem pertanian organik adalah “hukum pengembalian (low of return)” 

yang merupakan suatu sistem di mana semua jenis bahan organik dikembalikan ke 

dalam tanah, baik berupa residu, limbah tanaman ataupun ternak yang bertujuan 

memberi makan kepada tanaman (Sutanto, 2002). Dalam pelaksanaan pertanian 

organik, peran bahan organik sangatlah penting karena menjadi sumber energi 

bagi organisme, menambah kesuburan tanah, dan dapat menciptakan agregat 

tanah (Hakim dkk., 1986). Dengan stabilitas agregat yang baik, tanah akan dapat 

mengatur peredaran air sehingga tanah tidak mudah hancur akibat adanya tekanan 

dari luar yang menyebabkan terjadinya erosi. Menurut Hakim dkk. (1986), 

agregasi pada hakekatnya amat dipengaruhi oleh kegiatan mikroba-mikroba dalam 

tanah dan terdapatnya sejumlah bahan organik. 

Bahan organik merupakan bahan penting dalam menciptakan kesuburan 

tanah dan agregat tanah. Bahan organik juga menjadi sumber energi bagi 

organisme di dalam tanah (Hakim dkk., 1986). Salah satu sumber bahan organik 

adalah pupuk organik. Menurut Yuliarti (2009), pupuk organik merupakan hasil 

akhir dari penguraian bagian-bagian atau sisa-sisa (seresah) tanaman dan binatang 

misalnya, pupuk hijau, kompos, bungkil guano dan pupuk kandang. 

Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan. 

Biasanya, kotoran hewan yang sering dipakai sebagai pupuk kandang adalah 

kotoran sapi, kambing, domba dan ayam (Pamata, 2010). Pupuk kandang dapat 

berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroorganisme, penyedia sumber hara, 

menambah kemampuan tanah menahan air dalam tanah, dan untuk memperbaiki 

struktur tanah  (Setiawan, 2010).  

Menurut penelitian Nurida dan Kurnia (2009), agregat makro tanah, 

MWD, dan ISA dapat dipertahankan dengan menambahkan bahan organik seperti 

Mucuna sp., sisa tanaman, dan Flemingia. Selain itu, pemberian bahan organik 

yang berasal dari pupuk kandang, kompos dari sisa ampas tebu, dan mulsa sisa 

tanaman (Yatno, 2011), Thitonia diversifolia, Chromolaena odorata, dan
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 Gliricidia sepium (Yulnafatmawita dkk., 2010), kompos jerami padi (Junedi dan 

Arsyad, 2010) dapat meningkatkan dan mampu memelihara stabilitas agregat 

tanah baik dari MWD maupun ISA. 

Dengan adanya pupuk kandang ini diharapkan mampu memperbaiki 

stabilitas agregat tanah. Tetapi di dalam penggunaannya, masih kurang informasi 

mengenai pengaruh dosis pupuk kandang terhadap agregat tanah pada sistem 

pertanian organik dan dosis pupuk kandang yang mampu memberikan Mean 

Weight Diameter (MWD) dan Indek Stabilitas Agregat (ISA) terbaik pada sistem 

pertanian organik. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh dosis 

pupuk kandang terhadap  agregat tanah pada sistem pertanian organik. 

 

1.2.      Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1.   Mengetahui pengaruh dosis pupuk kandang terhadap agregat tanah pada 

sistem pertanian organik. 

2.   Menentukan dosis pupuk kandang yang mampu memberikan Mean Weight 

Diameter (MWD) dan Indek Stabilitas Agregat (ISA) terbaik pada sistem 

pertanian organik. 

 

1.3.      Signifikansi Penelitian 

Dari segi ilmiah, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

informasi tentang pengaruh dosis pupuk kandang terhadap agregat tanah pada 

sistem pertanian oraganik. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam pemakaian pupuk kandang untuk 

memperbaiki agregat tanah. 

 

1.4.      Batasan Masalah 

Supaya tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda, dalam penelitian ini, 

maka diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di Cisarua, Kabupaten Bogor dengan ketinggian 

tempat 1000 m dpl yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 - Februari 

2013. 
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Dosis Pupuk 

Kandang 

2. Tanah yang dipakai adalah tanah Andisol. 

3. Pupuk kandang yang digunakan berasal dari kotoran kambing padat yang 

sudah difermentasi. 

4. Agregat tanah merupakan agregat yang terbentuk dari pengolahan tanah dan 

pemberian bahan organik. 

5. Stabilitas agregat adalah kemampuan tanah untuk menahan tekanan yang 

dapat menyebabkan terjadinya pemisahan agregat tanah dan dapat diukur 

dengan metode pengayakan ganda, yang dinilai berdasarkan Mean Weight 

Diameter (MWD) dan Indek Stabilitas Agregat (ISA). 

6. Sistem penanaman dengan tumpang sari antara tanaman bawang daun (Allium 

fistulosum) dan tanaman wortel (Daucus carota). 

1.5.      Model Hipotetis 

Untuk memperjelas tujuan penelitian ini, dibuat model hipotetis sebagai 

berikut : 

                                                                                                                                                                            

 

 

Gambar1.1 Model Hipotetis 

                 

Agregat Tanah 


