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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lahan adalah suatu wilayah di permukaan bumi
meliputi atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer serta
benda-benda yang ada di atasnya sepanjang
yang mampu mempengaruhi penggunaan lahan.
Salah satu fungsi lahan adalah sebagai sarana
produksi biomassa (pertanian), dimana untuk
meningkatkan produksi biomassa (pertanian),

maka optimalisasi produktivitas lahan menjadi
prioritas dalam budidaya pertanian.  Budidaya
diartikan sebagai usaha manusia untuk mem-
berikan hasil dari tanaman atau hewan dengan
memanfaatkan sumberdaya lahan yang ada.
Salah satu bentuk dari optimalisasi produktivitas
lahan adalah dengan mengelola kesuburan tanah
yang ada pada lahan tersebut.Kesuburan tanah
adalah mutu tanah untuk budidaya tanam yang
ditentukan oleh interaksi sejumlah sifat fisika,

ABSTRACT

Land is an area on the earth surface which consists of the atmosphere, lithosphere,
hydrosphere, biosphere, and objects on it which can affect the land utilization. One
essential function of land is to produce agricultural biomass in which the optimalization
of land productivity must be prioritized in order to increase biomass production. One
important strategy to optimize land productivity is by managing soil fertility. This
management aims to optimize land productivity. The purpose of soil fertility evaluation
is to assess soil characteristics, to determine fertility limiting factors, and to decide
the management alternatives in order to improve land productivity. The assessment of
soil characteristics and limiting factors can be carried out by using Fertility Capability
Classification (FCC). This approach was utilized to evaluate the land in Sub-district
of Selo in the Regency of Boyolali. This study was conducted from March to May
2015. Using Geographical Information System (GIS), the selection and mapping of
soil sample points, descriptive-exploratory analysis of the actual land condition, as
well as the results of soil analysis from the laboratory were analyzed to determine the
FCC. Results of this study were: 1) In general the potential soil fertility in Selo was
restricted by the local precipitation, low availability of P and K, low level of Cation
Exchange Capacity (CEC), surface rocks, and the degree of land slopes; and 2) The
primary limiting factors for optimum soil fertility were the availability of crop water
requirement (precipitation) as well as the availability of P and K elements.
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kimia dan biologi tanah yang menjadi habitat
tanaman. 

Kesuburan tanah merupakan mutu suatu tanah
sehingga kesuburan tanah tidak dapat diukur
secara kuantitatif melainkan hanya dapat ditaksir
atau dinilai harkatnya (tinggi, sedang, rendah).
Evaluasi lahan untuk menilai kesuburan tanah
dapat dilakukan atas dasar nilai kuantitatif dari
sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Selain itu
penilaian kesuburan tanah dapat dilakukan
secara langsung dengan cara melihat keadaan
tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut.
Dari kedua cara tersebut, maka cara pertama
lebih efektif digunakan dalam mengevaluasi
kesuburan tanah, karena dapat diketahui faktor
penentu kesuburan tanah.

Pengelolaan kesuburan tanah bertujuan untuk
mengoptimalkan kesuburan tanah tersebut.
Setiap jenis tanah memiliki sifat berbeda begitu
pula dengan tanaman yang ditanam pada tanah
tersebut juga memiliki sifat dan persyaratan
tumbuh yang berbeda pula. Maka ukuran
optimum kesuburan tanah menjadi berbeda
untuk setiap jenis tanah dan setiap tanaman yang
dibudidayakan.  Oleh karena itu pengelolaan
kesuburan tanah untuk setiap lokasi lahan akan
selalu berbeda. Kriteria optimum kesuburan
ditentukan pengaruh yang timbul dari hubungan
interaktif antar variabel, sebagai contoh pada
beberapa sifat tanah seperti pH, tekstur, struktur
dan bahan organik mentukan dinamika lengas
tanah.

Evaluasi kesuburan tanah ditujukan untuk menilai
karakteristik lahan dan menentukan faktor
pembatas utama terhadap kesuburan tanah serta
alternatif pengelolaannya dalam upaya me-
ningkatkan produktivitas tanah. Penilaian sifat
dan penentuan faktor pembatas utama kesubur-
an tanah dapat dilakukan dengan Klasifikasi
Kapabilitas Kesuburan Tanah atauFertility

Capability Classification (FCC) (Sanchezet
al., 1982dalam Sanchez, 1992; Hardjo-
wigeno dan Widiatmaka, 2001; Rayes, 2007).
Sistem klasifikasi kapabilitas kesuburan tanah
(FCC) terdiri atas tiga kategori, yaituTipe
(tekstur tanah atas lapisan 0-20 cm atau lapisan
olah); Sub tipe atautipe substrata (tekstur
tanah bawah, digunakan jika dijumpai
perubahan tekstur tanah pada kedalaman teratas
hingga 50 cm) danUnit atau kondisi modifier
atau pengubah keadaan yang berhubungan
dengan karakteristik fisik tanah, reaksi tanah
dan mineralogi tanah (Sanchezet al., 2003)
yang merupakan pengelompokan berdasarkan
pada kendala kesuburan yang ada.  Kombinasi
ketiga kategori tersebut menghasilkan unit-unit
Klasifikasi Kemampuan Kesuburan Tanah yang
dapat diinterpretasikan dengan penaksiran sifat
tanah dan penentuan alternatif teknologi
pengelolaan yang diperlukan untuk mengatasi
kendala utama kesuburan tanah.

Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali yang
merupakan wilayah yang berada diantara G.
Merapi dan G. Merbabu, terletak pada daerah
dengan ketinggian sekitar 780 hingga 3050
mdpl. Kelerengan wilayah beragam dari < 8%
(datar) hingga >40% (Sangat Curam) dan
merupakan wilayah pertanian dengan
komoditas utama adalah hortikultura sayuran
dataran tinggi dan sebagian wilayah digunakan
untuk budidaya tanaman pangan (jagung dan
padi) serta beberapa wilayah untuk lahan
tanaman tahunan dan kehutanan. Jumlah desa
di Kecamatan Selo sebanyak 10 yaitu Desa
Jeruk, Senden, Tarubatang, Selo, Samiran,
Suroteleng, Lencoh, Jrakah, Klakah, Tlogolele.
Berdasarkan pemetaan potensi kerusakan tanah
di Kabupaten Boyolali, maka wilayah Keca-
matan Selo memiliki tanah dengan potensi
kerusakan tanah rendah (PR II) hingga potensi
kerusakan tanah sangat tinggi (PR V)
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(Simanjuntak dan Sri Yulianto, 2014). Hasil
penelitian Simanjuntak dan Sri Yulianto (2014)
menunjukan untuk wilayah Kecamatan Selo,
Kabupaten Boyolali memiliki potensi erosi tanah
klas Sangat Ringan seluas 1.347,12 ha (22,23%
dari total luas wilayah kecamatan), Ringan
seluas 866,92 ha (14,30% dari total luas wilayah
kecamatan), Sedang seluas 988,38 ha (16,31%
dari total luas wilayah kecamatan), Berat seluas
795,69 ha (13,13% dari total luas wilayah
kecamatan), Sangat Berat seluas 2.062,28 ha
(34,03% dari total luas wilayah kecamatan).
Urutan faktor utama penyebab potensi erosi
tanah di wilayah Kecamatan Selo adalah: a)
kelerengan, b) manajemen penggunaan lahan
dengan dominasi penggunaan Tegalan dengan
tanaman semusim, c) karakteristik tanah Entisol
dan Inceptisol, d) curah hujan yang mempunyai
curah hujan tahunan >2000 mm/tahun.
Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka
dilakukan kajian klasifikasi kemampuan
kesuburan tanah di lahan pertanian Kecamatan
Selo - Kabupaten Boyolali.

2.  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:
1. Melakukan klasifikasi kemampuan kesubur-

an tanah di lahan pertanian Kecamatan
Selo-Kabupaten Boyolali.

2. Menentukan faktor pembatas utama
penentu klas kemampuan kesuburan tanah
di lahan pertanian Kecamatan Selo –

Kabupaten Boyolali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret -
Mei 2015 di wilayah Kecamatan Selo, Kabu-
paten Boyolali dikarenakan dari keseluruhan
kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali,
hanya Kecamatan Selo yang mempunyai
potensi kerusakan tanah hingga tingkat Potensi

Rusak Sangat Tinggi (Simanjuntak dan Sri
Yulianto, 2014). Penilaian sifat dan penentuan
kendala kesuburan tanah dilakukan dengan
medote Klasifikasi Kemampuan Kesuburan
Tanah atauFertility Capability Classification-
FCC (Sanchez et al 1982; Sanchez and Buol,
1985).  Sistem klasifikasi kapabilitas kesuburan
tanah (FCC) terdiri atas tiga kategori, yaitu:
1. Tipe yaitu tekstur tanah pada lapisan atas

(0-20 cm atau lapisan olah), dimana tekstur
tanah di klasifikasikan sebagai:
S = topsoil bertektur Pasir, Berpasir, Pasir

Bergeluh
L = topsoil bertekstur Geluh dengan

kandungan liat  <35%  tetapi tidak ada
Pasir Bergeluh atau Pasir

C = topsoil bertekstur Liat dengan
kandungan liat  >35%

O = tanah organik, dimana >30% kandung-
an Bahan Organik hingga kedalaman 50
cm atau lebih

2. Sub tipe atau tipe substrata (tekstur tanah
bawah (subsoil), digunakan jika dijumpai
perubahan tekstur tanah pada kedalaman
teratas hingga 50 cm) dimana tekstur tanah
di klasifikasikan sebagai:
S = subsoil bertekstur Pasir seperti krteria

pada Tipe
L = subsoil bertektur Geluh seperti kriteria

pada Tipe
C = subsoil bertektur Liat seperti kriteria

pada Tipe
R = subsoil langsung batuan atau lapisan

keras lainnya yang menghambat
perakaran

3. Unit atau kondisi modifier atau pengubah
keadaan pada tanah topsoil (lapisan atas)
yang berhubungan dengan karakteristik fisik
tanah, reaksi tanah dan mineralogi tanah
(Sanchez et al., 2003) yang merupakan
pengelompokan berdasarkan pada kendala
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kesuburan yang ada. Kondisi modifier
didasarkan pada pengamatan pH tanah,
Daya Hantar Listrik, Redoks potensial, C-
organik, Nirtogen, Phospat dan Kalium total,
Kapasitas Tukar Kation, Kejenuhan Basa,
permeabilitas tanah, porositas tanah, bobot
isi tanah,

Untuk pemetaan lahan digunakanSoftwareSIG
dengan ArcView 3.3 untuk penentuan dan
pemetaan titik sampel tanah. Secara keseluruhan
metode penelitian adalah deskriptif eksploratif
melalui survai lapang, analisis laboratorium dan
desk study untuk melakukan Klasifikasi
Kemampuan Kesuburan Tanah atauFertility
Capability Classification – FCC. Survey

lapangan difokuskan pada 30 titik (Gambar 1)
yang ditentukan secara sengaja (purposive
sampling) berdasarkan distribusi penggunaan
lahan pertanian (khususnya lahan kering yaitu
kebun dan tegalan), keragaman kelerengan,

sebaran wilayah curah hujan, jenis tanah dan
klas potensi kerusakan tanah. Sampel tanah
yang diambil dari 30 tanah di analisis
laboratorium terhadap kedalaman tanah-profil
tanah, pH tanah, Daya Hantar Listrik, Redoks
potensial, C-organik, Nirtogen, Phospat dan
Kalium total, Kapasitas Tukar Kation,
Kejenuhan Basa, permeabilitas tanah, porositas
tanah, bobot isi tanah,

Pengamatan lapangan dilakukan berdasarkan
panduan Balai Penelitian Tanah (2004) dan
National Soil Survey Center (2002). Analisis
tanah di laboratorium didasarkan pada buku
Petunjuk Teknis Analisis Kimia Tanah,
Tanaman, Air dan Pupuk (Balai Penelitian
Tanah, 2009). Kesuburan tanah dievaluasi
berdasarkanFertility Capability Classification
(FCC) (Sanchezet al., 2003).

Gambar 1. Lokasi Titik Pengambilan Sampel Tanah
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data analisis laboratorium terhadap 30
sampel tanah di berbagai lokasi (Gambar 1),
menunjukkan karakteristik subtipe atau tipe
substrata pada subsoil (kedalaman >20 cm)
memiliki tekstur tanah yang sama dengan
karakteritik Tipe (topsoil).  Oleh karena itu data
yang digunakan untuk menganalisis FCC
difokuskan pada tanah topsoil (Tipe dan Modi-
fiernya sebagai faktor pembatasnya).  Modifier
atau faktor pembatas yang muncul dalam
kapasitas kesuburan tanah di Kecamatan Selo
Kabupaten Boyolali dapat dikelompokan
sebagai berikut:
1. Kondisi tanah kering, dimana kelengasan

atau kelembaban tanah atau kandungan air
tanah menjadi faktor pembatas untuk pelarut

unsur hara (larutan) agar unsur hara menjadi
tersedia tanaman.  Kebutuhan air tanaman
sangat tergantung curah hujan sehingga air
menjadi faktor pembatas kesuburan.
Kisaran curah hujan di Kecamatan Selo
cukup besar yaitu 2000 – 3276 mm/tahun,

namun curah hujan yang ada akan hilang
sebagai aliran permukaan. Pengelolaan air
tanah (konservasi air dan pemanenan air)
menjadi hal pentig dalam budidaya tanaman
di Kecamatan Selo. Terkait dengan keter-
batasan air, maka penentuan waktu pem-
berian pupuk dan penentuan pola tanam
(indeks pertanaman, waktu tanam dan tata
tanam) menjadi hal penting dalam menentu-
kan keberhasilan produktivitas pertanian di
kecamatan Selo.

Gambar 2. Peta Hujan Kecamatan Selo
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2. Tanah mengalami kahat P dan K.  Rendah-
nya ketersediaan P dan K terkait dengan
kelerengan lahan yang tinggi sehingga
menyebabkan besarnyarun off (aliran
permukaan) sehingga lapisan topsoil akan
mengalami penurunan kandungan hara
terutama kalium serta phospat.

3. Beberapa lokasi contoh tanah memiliki nilai
KTK rendah terutama di lahan tegalan di
dusun Gunungsari - Jeruk,  lahan Kebun di
dusun Tompak-Tarubatang dan lahan Kebun
di dusun Ngemplak-Tarubatang dan lahan
Tegal di dusun Bangunrejo - Jrakah. Tanah
dengan KTK rendah akan menjadikan
peluang tercucinya unsur hara juga tinggi
(terutama untuk Kalium) sehingga keter-
sediaan kalium menjadi menurun.

4. Batuan permukaan. Batuan permukaan
adalah adanya batuan dengan ukuran >2 mm
yang berada di permukaan tanah. Batuan
permukaan akan menghambat mekanisasi
pertanian, namun di kecamatan Selo, lahan
pertanian yang memiilki batuan permukaan

sekitar 15-35% terdapat hanya pada
sebagian wilayah yang ada terutama di
wilayah lahan untuk Tegalan di dusun
Gunungsari - Jeruk dan lahan kebun di dusun
Pasah - Senden.

5. Kemiringan lereng. Kemiringan lereng
menjadi faktor pembatas kesuburan tanah
karena lahan dengan kemiringan tinggi
memiliki risiko kerusakan tanah tinggi
terutama melalui mekanisme erosi dan
longsor. Lereng yang semakin curam dan
semakin panjang serta adanya curah hujan
akan meningkatkan kecepatan aliran
permukaan (run off), sehingga material
tanah diangkut akan lebih banyak (erosi
semakin tinggi). Oleh karena itu tindakan
konservasi sangat mutlak dilakukan pada
lahan-lahan dengan kemiringan lereng yang
tinggi.  Kemiringan lereng sebuah lahan akan
mempengaruhi jenis dan cara tindakan
konservasi pada penggunaan lahannya.
Apabila aktifitas pertanian untuk budidaya
tanaman semusim dilakukan di lahan dengan
kelerengan:

Gambar 3. Peta KTK Kecamatan Selo
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1. Kelerengan lahan <8% maka tindakan
konservasi yang dilakukan cukup me-
merlukan tindakan konservasi secara
vegetatif ringan serta tanpa tindakan
konservasi secara mekanik.

2. Kelerengan lahan 8 - 15% maka tindakan
konservasi yang dilakukan:
a. Tindakan konservasi secara vegetatif

ringan sampai berat yaitu pergiliran
tanaman, penanaman menurut kontur,
pupuk hijau, pengembalian bahan
organik, tanaman penguat keras;

b. Tindakan konservasi secara mekanik
(ringan), teras gulud disertai tanaman
penguat keras;

c. Tindakan konservasi secara mekanik
(berat), teras gulud dengan interval
tinggi 0,75 – 1,5 m dilengkapi tanaman

penguat, dan saluran pembuang air
ditanami rumput.

3. Kelerengan lahan 15 - 40% maka tindak-
an konservasi yang dilakukan:
a. Tindakan konservasi secara vegetatif

(berat), pergiliran tanaman, penanam-

an menurut kontur, pemberian mulsa
sisa tanaman, pupuk kandang, pupuk
hijau, sisipan tanaman tahunan atau
batu penguat teras dan rokrak;

b. Tindakan konservasi secara mekanik
(berat), teras bangku yang dilengkapi
tanaman atau batu penguat teras dan
rokrak, saluran pembuangan air
ditanami rumput.

4. Kelerengan lahan >40% maka lahan ter-
sebut tidak diijinkan untuk aktifitas per-
tanian produktif, namun lahan tersebut harus
digunakan sebagai wilayah konservasi.

Apabila aktivitas pertanian tanaman
tahunan (tanaman keras)  dilakukan pada
lahan dengan kelerengan:
1. Kelerengan 0-8%, maka lahan diijin-

kan untuk tanaman keras dengan  pola
tanam monokultur, tumpang sari, inter-
kultur atau campuran. Tindakan kon-
servasi, vegetatif tanaman penutup
tanah, penggunaan mulsa, pengolahan
tanah minimum. Tanpa tindakan
konservasi secara mekanik.

Gambar 4. Peta Batuan Permukaan di Kecamatan Selo
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2. Kelerengan  8 - 25%,  maka lahan di-
ijinkan untuk tanaman keras dengan
pola tanam tanam monokultur, tumpang
sari, interkultur atau campuran.
Tindakan konservasi secara vegetatif,
tanaman penutup tanah, penggunaan
mulsa, pengolahan tanah minimal.
Tindakan konservasi secara mekanik,
saluran drainase, rokrak teras bangku,
diperkuat dengan tanaman penguat
atau rumput.

3. Kelerengan 25 - 40% maka lahan
diijinkan untuk tanaman keras dengan

pola tanam tanam  monokultur, interkul-
tur atau campuran. Tindakan konservasi
secara vegetatif, tanaman penutup
tanah, penggunaan mulsa, pengolahan
tanah minimal. Tindakan konservasi
secara mekanik, saluran drainase,
rokrak teras individu.

4. Kelerengan lahan >40% maka lahan
tersebut tidak diijinkan untuk aktifitas
pertanian produktif, namun lahan
tersebut harus digunakan sebagai
wilayah konservasi.

Gambar 5. Peta Kemiringan Lereng di Kecamatan Selo
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Tabel 1. Rekapitulasi hasil evaluasi kapabilitas kesuburan tanah di Kecamatan Selo (Lanjutan)

1. Kebun adalah lahan kering yang digunakan untuk budidaya tanaman keras dan atau cmpuran antara tanaman keras dengan tanaman semusim
2. Tegal adalah lahan kering yang digunakan untuk budidaya tanaman semusim seperti tanaman pangan (jagung, ketela) dan tanaman hortikultura.
3. Simbol: L (tekstur ber Geluh); C (tekstur ber Liat); d (tanah kering); k (kahat K); i (kahat P); e (KTK tanah rendah); (%) kemiringan lereng; FCC (unit

kapabilitas kesuburan tanah)

Keterangan:
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Hasil klasifikasi kapabilitas kesuburan tanah
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
tingkat perkembangan tanah dengan klasifikasi
Tipe dan Tipe substrata suatu unit kelas FCC.
Secara umum, tanah di Kecamatan Selo
termasuk tanah yang belum berkembang
(umumnya memiliki asosiasi ordo tanah
Incpstisol dan Entisol serta Andisol).  Kondisi
demikian menjadikan tanah di Kecamatan Selo
belum memiliki perbedaan kelas tekstur antara
lapisantopsoil dan subsoil. Tidak adanya
perbedaan tekstur antaratopsoil dansubsoil
menyebabkan profil tanah  memiliki klas tipe
dan tipe substrata yang sama.  Perkembangan
tanah yang masih muda (asosiasi ordo tanah
Inceptisol dan Entisol) menjadikan tanah belum
memiliki profil tanah yang lengkap-berkembang
sehingga kecepatan infiltrasi tanah yang masih
rendah. Disisi lain kondisi di Kecamatan Selo
memiliki curah hujan tinggi (Gambar 2) serta
adanya kemiringan lahan yang bergelombang
hingga sangat curam (Gambar 5) menjadikan
tingkat bahaya erosi menjadi tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari karakteristik tanah yang ada
serta analisis Klasifikasi Kemampuan
Kesuburan Tanah di Kecamatan Selo maka
dapat disimpulkan:
1. Secara umum bahwa kemampuan kesubur-

an tanah di Kecamatan Selo dibatasi oleh
curah hujan, rendahnya ketersediaan P dan
K, nilai KTK, batuan permukaan dan
kemiringan lereng.

2. Faktor pembatas utama yang menentukan
kesuburan tanah di kecamatan Selo adalah
ketersediaa air tanaman (curah hujan) dan
ketersediaan unsur hara P dan K.
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