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SOAL 

1. Sebutkan tentang : 

 Pengertian : pencirinya 

 Pembentukan : proses, bahan induk, iklim, vegetasi, relief, umur 

 Sifat dan karakteristik : sifat mineralogi, sifat fisika, sifat kimia, 

dan sifat hayati 

 Pengelolaan : penggunaan tanah, kendala, usaha perbaikan 

Dari tanah-tanah tropika di bawah ini : 

a) Entisol 

b) Inceptisol 

c) Alfisol 

d) Ultisol 

e) Oksisol 

f) Histosol 

g) Mollisol 

h) Andisol  

i) Vertisol 

 

2. Sebutkan tentang : 

 Pengertian 

 Pembentukan 

 Sifat-sifat 

 Klasifikasi dan sebaran 

 Penambangan (eksplorasi dan eksploitasi) 

 Pengolahan 

 Pemanfaatan dibidang pertanian 

 Pustaka acuan (daftar pustaka) 

Dari mineral pertanian di bawah ini : 

a) Salpeter (KNO3) 

b) Batu fosfat alam 

c) Guano 

d) Potash 

e) K-silikat 

f) FeS2 dan gipsum 

g) Pumice 

h) Batu silikat 

i) Zeolit 

j) Abu gunung api. 
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Jawaban : Tanah-Tanah Tropika 

 

1. Tanah Entisol : 

Pengertian : Pengertian Entisol adalah tanah-tanah dengan regolit dalam 

atau bumi tidak dengan horison, kecuali mungkin lapis bajak. Beberapa 

Entisol, meskipun begitu mempunyai horison plaggen, agrik atau horizon 

E (albik); beberapa mempunyai batuan beku yang keras dekat permukaan 

Entisol dicirikan oleh bahan mineral tanah yang belum membentuk 

horison pedogenik yang nyata. Mereka dicirikan oleh kenampakan yang 

kurang muda dan tanpa horison genetik alamiah, atau juga mereka hanya 

mempunyai horison-horison permulaan. 

Pembentukan : Terjadi di daerah dengan bahan induk dari pengendapan 

material baru atau di daerah-daerah tempat laju erosi atau pengendapan 

lebih cepat dibandingkan dengan laju pembentukan tanah, dengan 

vegetasi daerah sungai dan pantai,  seperti daerah bukit pasir, daerah 

dengan kemiringan lahan yang curam, dan daerah dataran banjir. 

Pertanian yang dikembangkan di tanah ini umumnya adalah padi sawah 

secara monokultur atau digilir dengan sayuran/palawija. Tanah entisol 

banyak terdapat di daerah alluvial atau endapan sungai dan endapan rawa-

rawa pantai, oleh sebab itu tanah ini sering disebut tanah alluvial. Umur 

tanah ini masih tergolong muda. 

Sifat dan karakteristik : Tanah entisol cenderung memiliki tekstur yang 

kasar dengan kadar organik dan nitrogen rendah, tanah ini mudah 

teroksidasi dengan udara, untuk tanah entisol, kelembapan dan pH nya 

selalu berubah, hal ini karena tanah entisol selalu basah dan terendam 

dalam cekungan. Dan tanah yang memiliki kadar asam yang kurang baik 

untuk ditanami, karena memiliki kadar asam yang sangat tinggi atau 

sangat rendah.  

Pengelolaan : Tanah entisol dapat digunakan apabila dikembangkan 

metode baru, misalnya sistem drainase untuk mengairi tanah ketika kadar 

asamnya mulai rendah, dapat ditambah dengan pemupukan dengan hasil 

yang optimal. Pada tanah entisol tidak terdapat hewan-hewan seperti 
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cacing, karena keadaanya yang kurang subur, dan komposisi mineralnya 

adalah terdapatnya mineral kuarsa dan oksida besi. 

2. Inceptisol  

Pengertian : Inceptisol adalah tanah yang belum matang (immature) yang 

perkembangan profil yang lebih lemah dibanding dengan tanah matang 

dan masih banyak menyerupai sifat bahan induknya  

(Hardjowigeno,1993). tanah yang dapat memiliki epipedon okhrik dan 

horison albik seperti yang dimiliki tanah entisol juga yang menpunyai 

beberapa sifat penciri lain ( misalnya horison kambik) tetapi belum 

memenuhi syarat bagi ordo tanah yang lain. 

Pembentukan : Terbentuk dari tanah alluvial, banyak terdapat di lembah-

lembah atau jalur aliran sungai atau daerah pantai, dengan vegetasi daerah 

sungai dan pantai, banyak dijumpai di kalimantan, papua, dan maluku, 

tanah ini usianya masih muda dan tarmasuk tanah mineral. Tanah yang 

menyebar mulai di lingkungan iklim semiarid (agak kering) sampai iklim 

lembap. Memiliki tingkat pelapukan dan perkembangan tanah yang 

tergolong sedang  Umumnya tanah ini bekembang dari formasi geologi 

tuff volkan, namun ada juga sebagian yang terbentuk dari batuan sedimen 

seperti batu pasir (sandstone), batu lanau (siltstone), atau batu liat 

(claystone). 

Sifat dan karakteristik : Inceptisol mempunyai karakteristik dari 

kombinasi sifat – sifat tersedianya air untuk tanaman lebih dari setengah 

tahun atau lebih dari 3 bulan berturut – turut dalam musim – musim 

kemarau, satu atau lebih horison pedogenik dengan sedikit akumulasi 

bahan selain karbonat atau silikat amorf, tekstur lebih halus dari pasir 

geluhan dengan beberapa mineral lapuk dan kemampuan manahan kation 

fraksi lempung ke dalam tanah tidak dapat di ukur. Kisaran kadar C 

organik dan Kpk dalam tanah inceptisol sangat lebar dan demikian juga 

kejenuhan basa. Inceptisol dapat terbentuk hampir di semua tempat 

kecuali daerah kering mulai dari kutup sampai tropika. (Darmawijaya, 

1990). Tanah inceptisol memiliki kadar alumunium dan kadar zat besinya 

tinggi. Keasaman yang terkandung pada tanah ini adalah 5-7 dengan 
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tingkat kejenuhan 72 %, oleh karena itu tanah ini memiliki tingkat 

keasaman sedang. Karakteristik tanah inceptisol adalah sebagai berikut : 

 Memiliki solum tanah agak tebal yaitu 1-2 meter 

 Warnanya hitam atau kelabu sampai coklta tua 

 Teksturnya debu, lempung debu, bahkan lempung 

 Tekstur tanahnya gempur, memiliki ph 5-7 

 Memiliki bahan organik yang tinggi yaitu 10%-30% 

 Memiliki unsur hara yang sedang sampai tinggi 

 Produktivitas tanah sedang sampai tinggi. 

 Pengelolaan :  Pemanfaatannya pun oleh manusia bervariasi sangat luas 

pula, mulai untuk bercocok tanam hortikultura tanaman pangan, sampai 

dikembangkan sebagai lahan-lahan perkebunan besar seperti sawit, kakao, 

kopi, dan lain sebagainya, bahkan pada daerah-daerah yang eksotis, 

dikembangkan pula untuk agrowisata. Tanah inceptisol merupakan tanah 

yang masih berupa bahan induk yang belum matang, terdapat di lereng 

yang curam dan hutan dengan sedikit menggunakan sistem drainase agar 

tanah dapat diolah untuk pertanian. 

3. Alfisol 

Pengertian : Tanah Alfisol adalah tanah yang berkembang di daerah 

hutan humid, di mana perpindahan lempung menghasilkan horizon Bt, 

yang mengandung 20% atau lebih daripada horizon A, dan tanahnya 

cukup mengalami pencucian dalam pelapukan. Akumulasi liat dalam 

horizon organic b (Bt) dapat menyebabkan kapasitas tukar kation horizon 

B maksimum pada sejumlah tanah. Reaksi tanah bervariasi antara masam 

hingga netral (Foth, 1998). Alfisol dicirikan oleh horizon elluviasi dan 

illuviasi yang jelas. 

 Pembentukan : Tanah ini terbentuk dari proses-proses pelapukan, serta 

telah mengalami pencucian mineral liat dan unsur-unsur lainnya dari 

bagian lapisan permukaan ke bagian subsoilnya (lapisan tanah bagian 

bawah), yang merupakan bagian yang menyuplai air dan unsur hara untuk 

tanaman.  menyebar di daerah-daerah semiarid (beriklim kering sedang) 
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sampai daerah tropis (lembap  Alfisol kebanyakan ditemukan di daerah 

beriklim sedang, tetapi dapat pula ditemukan di daerah tropika dan 

subtropika terutama di tempat-tempa dengan tingkat pelapukan sedang 

(Hardjowigeno, 1993). Alfisol ditemukan di daerah-daerah datar sampai 

berbukit. Proses pembentukan Alfisol di Iowa memerlukan waktu 5000 

tahun karena lambatnya proses akumulasi liat untuk membentuk horison 

argilik. Alfisol terbentuk di bawah tegakan hutan berdaun lebar 

(Hardjowigeno, 1993).  Tanah Alfisol adalah tanah yang berkembang di 

daerah hutan humid, di mana perpindahan lempung menghasilkan horizon 

Bt, yang mengandung 20% atau lebih daripada horizon A, dan tanahnya 

cukup mengalami pencucian dalam pelapukan. Akumulasi liat dalam 

horizon organic b (Bt) dapat menyebabkan kapasitas tukar kation horizon 

B maksimum pada sejumlah tanah. Reaksi tanah bervariasi antara masam 

hingga netral (Foth, 1998). 

Sifat dan karakteristik : Pada tanah Alfisol, pH tanah rendah yaitu < 5,0 

dimana pengaruh kemasaman lebih dominant. Kehadiran karbonat 

utamanya kalsium dan magnesium, kehadiran karbonat bebas ini akan 

mempertahankan pH dalam kisaran 7,5-8,0 yang mana berada di atas 

kelarutan sebagian besar mineral-mineral primer (Lopulisa, 2004). Bahan 

organik yang terdapat pada permukaan tanah Alfisol dicampur dengan 

bahan mineral oleh cacing atau hewan-hewan lain, pada kedalaman 2-10 

cm, sehingga terbentuk lapisan mull (horizon A1). Jenis tanah Alfisol 

memiliki lapisan solum tanah yang cukup tebal yaitu antara 90-200 cm, 

tetapi batas antara horizon tidak begitu jelas. Warna tanah adalah coklat 

sampai merah. Tekstur agak bervariasi dari lempung sampai liat, dengan 

struktur gumpal bersusut. Kandungan unsure hara tanaman seperti N, P, K 

dan Ca umumnya rendah dan reaksi tanahnya (pH) sangat tinggi (Sarief, 

1985).  

Pengelolaan :  Tanah ini cukup produktif untuk pengembangan berbagai 

komoditas tanaman pertanian mulai tanaman pangan, hortikultura, dan 

perkebunan. Tingkat kesuburannya (secara kimiawi) tergolong baik. pH-
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nya rata-rata mendekati netral. Di seluruh dunia diperkirakan Alfisol 

penyebarannya meliputi 10% daratan. Alfisol kelihatanya mengalami 

kehancuran yang lebih kuat dari pada inceptisol tetapi kurang dari 

spodosol. Tanah ini pada umumnya, alfisol merupakan tanah yang cukup 

produktif.  Status basa dan letaKNya (tercuci untuk beberap xeralf) di 

daerah basah dan hamper basa menunjang hasil tanaman yang baik 

(Soepardi. G, 1983). 

4. Ultisol 

Pengertian : Ultisol, umum dikenal sebagai tanah liat merah, adalah salah 

satu dari dua belas perintah tanah di Amerka Serikat. Departemen 

Pertanian taksonomi tanah mendefinisikan sebagai tanah mineral yang 

tidak mengandung bahan gamping yng banyak di dalam tanah, memiliki 

mineral lapuk kurang dari 10% di lapisan atas tanah yang ekstrim, dan 

memiliki kejenuhan basa dikurangi 35% di seluruh tanah.  

Pembentukan :  Ultisol dipandang sebagai produk akhir dari pelapukan 

mineral terus menerus dalam iklim hangat lembab tanpa pembentukan 

tanah baru melalui glaciation. Ultisol terjadi di daerah beriklim sedang 

atau tropis lembab. Tanah ini umumnya berkembang dari bahan induk tua. 

Di Indonesia banyak ditemukan di daerah dengan bahan induk batuan liat. 

Tanah ini merupakan bagian terluas dari lahan kering di Indonesia yang 

belum dipergunakan untuk pertanian. Sementara istilah ini biasanya 

diterapkan pada tanah liat merah dari Amerika Serikat Selatan, Ultisol 

juga ditemukan di daerah Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Dalam 

Dunia Referensi Base untuk sistem Sumberdaya Tanah, Ultisol 

kebanyakan dikenal sebagai akrisol. Ultisol dijumpai di bawah pengaruh 

berbagai vegetasi alami namun hutan merupakan ciri penggunaan lahan 

dari kebanyakan bentang lahan ultisol. di bagian tenggara amerika serikat 

ultisol mendukung tanaman-tanaman berdaun panjang, loblolly dan slash 

pine dan oak-hickory forest. ultisol dapat menempati lereng bukit, teras 

sungai atau marin atau daerah-daerah datar di pegunungan. posisi yang di 

tempatinya akan ditentukan oleh hubungan geomorfologi dan faktor-faktor 

pembentuk tanah lainnya dan tingkat kenampakan proses-proses 
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pedogenesis yang dihasilkan (daniels et.al., 1975). Ultisol biasanya 

mengambil ratusan ribu tahun untuk membentuk - jauh lebih lama dari 

panjang suatu periode interglasial hari ini. Ultisol tertua yang diketahui 

dari periode Carboniferous ketika hutan pertama kali dikembangkan. 

Meskipun diketahui dari jauh di utara dari jangkauan mereka saat baru-

baru ini sebagai Miosen, Ultisol mengejutkan jarang sebagai fosil secara 

keseluruhan, karena mereka akan telah diperkirakan akan sangat umum di 

Mesozoikum hangat dan paleoclimates Tersier.  

Sifat dan karakteristik : Ultisol bervariasi dalam warna dari ungu-merah, 

orange kemerahan dengan terang-menyilaukan, untuk oranye pucat 

kekuningan-dan bahkan beberapa nada kekuningan-coklat tenang. Mereka 

biasanya cukup asam, sering memiliki pH kurang dari 5. Hasil warna 

merah dan kuning dari akumulasi oksida besi (karat) yang sangat tidak 

larut dalam air. Banyak nutrisi, seperti kalsium dan potasium. Sifat-sifat 

penting pada tanah Ultisol berkaitan dengan jumlah fosfor dan mineral-

mineral resisten dalam bahan induk, komponen-komponen ini umumya 

terdapat dalam jumlah yang tidak seimbang, walupun tidak terdapat 

beberapa pengecualian. Ultisol yang berkembang pada bahan induk 

dengan kandungan fosfor yang lebih tinggi. Reakasi Tanah umumnya 

masam dan agak seragam di seluruh bagian solum. Horizon permukaan 

jarang mempunyai nilai pH krang dari 5,0 atau lebih besar dari 5,8 pH 

umumnya menurun dengan meningkatnya kedalaman dan mencapai nilai 

minimum 4,0 sampai 5,5 pada bagian atas atau tengah horizon argilik, 

tetapi pada ultisol yang sangat terlapuk dan tercuci, nampak terjadi sedikit 

penurunan pada seluruh solum. Sumber-sumber lain adalah kation-kation 

ampoter dapat tukar atau senyawa-senyawa hidroksinya, bahan organik 

dan hidrogen dapat tukar (Lopulisa,2004). 

Pengelolaan :  baik ditinjau dari segi fisik, kimia, maupun biologinya, 

maka tanah ini sebaiKNya tidak digunakan untuk pertanian tanaman 

pangan terlalu intensif, dalam arti jangan ditanami tanaman semusim 

sepanjang tahun, tetapi perlu diselingi dengan tanaman pupuk hijau, serta 

lebih ditingkatkan penggunaan dan penanaman berbagai jenis tanaman 
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leguminosa.Ultisol diperkirakan meliputi sekitar 8% dari lahan-lahan di 

dunia. Tanah Ultisol memang sering diidentikkan dengan tanah yang tidak 

subur, tetapi sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian 

potensial, asalkan dilakukan pengelolaan yang memperhatikan kendala 

(constrain) yang ada pada Ultisol ternyata dapat merupakan lahan 

potensial apabila iklimnya mendukung. Tanah Ultisol memiliki tingkat 

kemasaman sekitar 5,5  (Munir, 1996). Problem tanah ini adalah reaksi 

masam, kadar Al tinggi sehingga menjadi racun tanaman dan 

menyebabkan fiksasi P, unsure hara rendah, diperlukan tindakan 

pengapuran dan pemupukan, keadaan tanah yang sangat masam sangat 

menyebabkan tanah kehilangan kapasitas tukar kation dan kemampuan 

menyimpan hara kation dalam bentuk dapat tukar, karena perkembangan 

muatan positif. (Hardjowigeno,1993). Untuk meningkatkan produktivitas 

Ultisol, dapat dilakukan melalui pemberian kapur, pemupukan, 

penambahan bahan organik, penanaman tanah adaptif, penerapan tekhnik 

budidaya tanaman lorong (atau tumpang sari), terasering, drainase dan 

pengolahan tanah yang seminim mungkin. Pengapuran yang dimaksudkan 

untuk mempengaruhi sifat fisik tanah, sifat kimia dan kegiatan jasad renik 

tanah. Pengapuran pada Ultisol di daerah beriklim humid basah seperti di 

Indonesia tidak perlu mencapai pH tanah 6,5 (netral), tetapi sampai pada 

pH 5,5 sudah dianggap baik sebab yang terpenting adalah bagaimana 

meniadakan pengaruh meracun dari aluminium dan penyediaan hara 

kalsium bagi pertumbuhan tanaman (Hakim,dkk, 1986).  

5. Oksisol 

Pengertian : Semua tanah dengan horison oxic termasuk ordo Oxisol. 

Oxisol ada pada permukaan tanah di daerah tropik basah dengan atau 

berisi sedikit cadangan basa di luar tempat pertukaranya. 

Pembentukan :  Ultisol dan Oxisol berada pada landscape yang sama, 

namun oxisol cenderung lebih sedikit bekembang dari batuan basa yang 

berlebih mineral dan mudah lapuk yang mempunyai sedikit kandungan 

silikat. Terbentuk pada iklim hangat lembab tanpa pembentukan tanah 

baru, dan dapat ditemukan di daerah-daerah datar sampai berbukit, 
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umumnya lahan kering memiliki kelerengan curam, dan kedalaman/solum 

dangkal yang sebagian besar terdapat di wilayah bergunung (kelerengan > 

30%) dan berbukit (kelerengan 15−30%), dengan luas masing-masing 

51,30 juta ha dan 36,90 juta ha. Lahan kering berlereng curam sangat peka 

terhadap erosi. Tanah yang termasuk ordo Oxisol merupakan tanah tua 

sehingga mineral mudah lapuk tinggal sedikit. 

Sifat dan karakteristik : Tanah ini juga didominasi oleh mineral liat 

kaolinit dan oksida-oksida besi dan alumunium tinggi. Dapat dicirikan 

dengan oleh tingkat kemasaman yang tinggi, level unsur-unsur Ca, K dan 

Mg rendah, Defisiensi unsur N, P, K, Ca dan Mg umum dijumpai di 

lapang, kadar lengas dan kapasitas simpan lengas tanah rendah dan rentan 

terhadap erosi.  Kandungan liat tinggi tetapi tidak aktif sehingga kapasitas 

tukar kation (KTK) rendah, yaitu kurang dari 16 me/100 g liat. Banyak 

mengandung oksida-oksida besi atau oksida Al. Tanah ini juga didominasi 

oleh mineral liat kaolinit dan oksida-oksida besi dan alumunium tinggi. 

Tanah ini menunjukkan batas-batas horison yang tidak jelas. Padanan 

dengan sistem klasifikasi lama adalah termasuk tanah Latosol (Latosol 

Merah & Latosol Merah Kuning), Lateritik, atau Podzolik Merah Kuning. 

Horison oksisol mempunyai : 

 Ketebalan 30cm atau lebih 

 Kapasitas tukar kation 16 miliekivalen atau kurang untuk masing-

masing 100 gr liat. 

 Tidak ada atau hanya sedikit mineral trace yang dapat menahan 

untuk melepaskan basa 

 Terdapat sedikit, jika setiap liat dapat menghamburkan air 

 Batas difusi dan horison berbatasan 

Pengelolaan :  Sifat/karakteristik seperti dimiliki oleh tanah-tanah yang 

didominasi Oksisol, menyebabkan produktivitas atau kesuburan tanahnya 

rendah , sehingga menjadi kendala dalam pengembangannya. Selain 

mempunyai tingkat kesuburan rendah, umumnya lahan kering memiliki 

kelerengan curam, Lahan kering berlereng curam sangat peka terhadap 

erosi, terutama apabila diusahakan untuk tanaman pangan semusim. 
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Keterbatasan air pada lahan kering juga mengakibatkan usaha tani tidak 

dapat dilakukan sepanjang tahun.Ditinjau dari segi luasannya, potensi 

lahan kering tergolong tinggi dan masih perlu mendapat perhatian yang 

lebih bagi pengembangannya, namun apabila ditinjau dari sifat/ 

karakteristik lahan kering seperti diuraikan tersebut di atas, sangat menjadi 

kendala dalam pengembangannya.  Reaksi jenis tanah ini adalah masam, 

kandungan Al yang tinggi, unsur hara rendah, sehingga diperlukan 

pengapuran dan pemupukan serta pengelolaan yang baik agar tanah dapat 

menjadi produktif dan tidak rusak. Oxisol meliputi sekitar 8% dari daratan 

dunia. Adapun di Indonesia, banyak dijumpai di Sumatra, Kalimantan, 

Sulawesi, dan Papua. Oksisol mempunyai agregrat tanah yang stabil, dan 

tanah sangat tahan terhadap erosi. Pengapuran, pemupukan, irigasi, dan 

upaya pengelolaan lainya telah membuat beberapa oxisol termasuk tanah 

yang sangat produktif. 

6. Histosol 

Pengertian : Merupakan tanah yang mengandung bahan organik tinggi 

dan tidak mengalami permafrost, yang berkembang dimana tanah jenuh 

terus-menerus. Ciri histosol tergantung pada vegetasi alami yang ditimbun 

di dalam air dan tingkat perombakan. 

Pembentukan :   Terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan, sampah hutan, atau 

lumut yang cepat membusuk yang terdekomposisi dan terendapkan dalam 

air.  Kebanyakan selalu dalam keadaan tergenang sepanjang tahun, atau 

telah didrainase oleh manusia. Histosol sama halnya dengan tanah rawa, 

tanah organic dan gambut. Proses Pembentukan Tanah gambut terbentuk 

karena laju akumulasi bahan organik melebihi proses mineralisasi yang 

biasanya terjadi pada kondisi jenuh air yang hampir terus menerus 

sehingga sirkulasi oksigen dalam tanah terhambat. Hal tersebut akan 

memperlambat proses dekomposisi bahan organik dan akhirnya bahan 

organik itu akan menumpuk (Chotimah, 2002). Histosol mempunyai kadar 

bahan organic sangat tinggi sampai kedalaman 80 cm (32 inches) 

kebanyakan adalah gambut (peat) yang tersusun atas sisa tanaman yang 

sedikit banyak terdekomposisi dan menyimpan air. Tanah histosol biasa 
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terbentuk di daerah rawa atau di dataran rendah yang tergenang air, dan 

mengandung banyak bahan organik, dengan relief agak darat atau bukan di 

daerah yang curam, tanah histosol terbentuk pada iklim tropis hingga 

panas. Umur tanah histosol cenderung mudah hingga menengah. 

Sifat dan karakteristik : Jenis tanah Histosol merupakan tanah yang 

sangat kaya bahan organik keadaan kedalaman lebih dari 40 cm dari 

permukaan tanah. Umumnya tanah ini tergenang air dalam waktu lama 

sedangkan didaerah yang ada drainase atau dikeringkan ketebalan bahan 

organik akan mengalami penurunan (subsidence).  Bahan organik didalam 

tanah dibagi 3 macam berdasarkan tingkat kematangan yaitu fibrik, hemik 

dan saprik. Fibrik merupakan bahan organik yang tingkat kematangannya 

rendah sampai paling rendah (mentah) dimana bahan aslinya berupa sisa-

sisa tumbuhan masih nampak jelas. Hemik mempunyai tingkat 

kematangan sedang sampai setengah matang, sedangkan sapri tingkat 

kematangan lanjut. Tanah gambut di Indonesia pada umunya mempunyai 

reaksi kemasaman tanah (pH) yang rendah, yaitu antara 3,0 – 5,0 

(Hardjowigeno, 1996). Tanah gambut memiliki berat isi yang rendah 

berkisar antara 0,05 – 0,25 gcm-3, semakin lemah tingkat dekomposisinya 

semakin rendah berat isi (BD), sehingga daya topang terhadap bebadan 

diatasnya seperpti tanmana, banguanan irigasi, jalan, dan mesin-mesin 

pertanian adalah rendah. Gambut yang sudah direklamasi akan lebih padat 

dengan berat isi antara 0,1 – 0,4 gcm-3 (Subagyono et al., 1997). Porositas 

tanah tinggi, penyusutan volume tanah gambut (irreversible) sehingga 

mudah terbakar, dan apabila tergenang akan mengembang dan hanyut 

terbawa arus. Menurut Subagjo (2002). Karena terbentuk dalam air tanah 

histosol jarang dijumpai hewan, namun lebih banyak berupa serat-serat 

tanaman yang berasal dari tanaman yang sudah hancur. 

Pengelolaan :  Di Amerika serikat bagian utara, tanah-tanah ini digunakan 

untuk memproduksi bawang, sledri, “mint”, kentang, kubis, “cranberris”, 

wortel dan tanaman ubi-ubian lainnya. Akhir musim semi adalah ancaman 

terbesar pada pertumbuhan  tanaman di daerah sedang. Ancaman lain 

adalah kebakaran dan erosi angin, metode khusus dalam pengerjaan tanah 
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bersama dengan pemberian pupuk dengan hati-hati diperlukan untuk 

menaikan produktivitas tertinggi tanah. 

7. Mollisol 

Pengertian : Mollisols adalah bagian tanah di taksonomi tanah USDA. 

Mollisols ada di daerah semi-kering untuk wilayah semi-lembab, biasanya 

di bawah penutup padang rumput. Dengan beberapa daerah padang pasir 

adalah area bercurah hujan tinggi yang mendukung rumput cenderung 

menutupi tanah dengan sempurna dan menghasilkan bahan organik. 

Pembentukan : Paling sering ditemukan dalam-lintang pertengahan, yaitu 

di Amerika Utara, sebagian besar di sebelah timur Pegunungan Rocky, di 

Amerika Selatan di Argentina (Pampas) dan Brazil, dan di Asia di 

Mongolia dan Rusia Padang. bahan induk mereka biasanya dasar-kaya dan 

gampingan dan mencakup batu gamping, loess, atau pasir tertiup angin. 

Utama proses yang mengarah pada pembentukan Mollisols padang rumput 

yang melanisation, dekomposisi, humification dan 

pedoturbation. Terbentuk pada daerah gurun pasir dengan curah hujan 

yang tinggi, namun tetap di batasi, karena menghindari pencucian yang 

berlebihan dan kejenuhan basa tetap tinggi. Mollisols terjadi pada savana 

dan lembah-lembah pegunungan (seperti Asia Tengah, atau Amerika Utara 

Great Plains). 

Sifat dan karakteristik : Mollisols telah mendalam, bahan organik tinggi, 

diperkaya gizi-permukaan tanah (horizon A), biasanya antara 60-80 cm. 

Permukaan horison ini subur, dikenal sebagai epipedon mollic, adalah fitur 

diagnostik mendefinisikan Mollisols. Sangat dipengaruhi oleh kebakaran 

dan pedoturbation berlimpah dari organisme seperti semut dan cacing 

bumi. epipedons Mollic hasil dari penambahan jangka panjang dari bahan 

organik berasal dari akar tanaman, dan biasanya memiliki lembut, butiran, 

struktur tanah. Gambaran horison mollik : 

 Lembut bila kering 

 Berwarna gelap dan paling sedikit bahan organiKNya 1% 

 Kejenuhan basa 50% atau lebih (diukur pada pH 7) 
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Pengelolaan :  lahan perawan di uni soviet di buka pada tahun 1954. Pada 

waktu itu area tersebut dicirikan oleh tanah yang subur, baik untuk 

tanaman dan kepadatan penduduk rendah. Pertanian lahan kering 

dilaksanakan secara sekstensif untuk memproduksi gandum. Irigasi 

digunakan, terutama sepanjang lembah sungai, berbagau varietas tanaman 

seperti buah-buahan, sayuran dan bit gula. 

8. Andisol 

Pengertian : Tanah andisol, atau sering disebut tanah andosol adalah 

tanah yang dianggap paling subur karena berasal dari hasil gunung api. 

Pembentukan : Tanah yang pembentukannya melalui proses-proses 

pelapukan yang menghasilkan mineral-mineral dengan struktur kristal 

yang cukup rapih. Mineral-mineral ini mengakibatkan Andisol memiliki 

daya pegang terhadap unsur hara dan air yang tinggi. Tanah ini umumnya 

dijumpai di daerah-daerah yang dingin (pada ketinggian di atas 1000 m 

dpl) dengan tingkat curah hujan yang sedang sampai tinggi, terutama 

daerah-daerah yang ada hubungannyadengan material volkanik. Dengan 

iklim yang sejuk, dan biasanya terdapat vegetrasi dataran tinggi seperti 

cemara atau pinus, dan memiliki relief yang terjal hingga agak datar, umur 

tanah andisol cenderung muda karena hasil dai kegiatan vulkanik. 

Sifat dan karakteristik : Tekstur tanah jenis andisol atau andosol sangat 

beragam, tanah ini bisa berbentik tanah liat dan tanah lempung yang 

teksturnya kasar. Zat yang terkandung di dalamnya sebagian besar adalah 

abu vulkanik dari letusan gunung. Tanah jenis ini di jumpai di daerah 

sekitar gunung api, tanah andisol juga mengandung banyak zat organik 

yang terdapat pada lapisan tengah dan atas, sedangkan pada bagian bawah 

kandungan unsur haranya cenderung sedikit. 

Pengelolaan :  Andisol cenderung menjadi tanah yang cukup produktif, 

terutama setelah diberi masukan amelioran (seperti pupuk anorganik). 

Andisol seringkali dimanfaatkan orang untuk pengembangan pertanian 

tanaman pangan dan sayur-sayuran atau bunga-bungaan (seperti di daerah 

Lembang Kabupaten Bandung). Tanah andosol atau ada yang menyebut 

tanah vulkanik mengandung unsur hara yang cukup tinggi. Unsur hara 
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tersebut berasal dari letusan gunung api, sehingga tanah sangat baik untuk 

ditanami. 

9. Vertisol 

Pengertian : Dalam kedua FAO dan taksonomi tanah Amerika Serikat, 

Vertisol adalah tanah di mana ada kandungan tinggi dari tanah ekspansif 

dikenal sebagai montmorilonit yang terbentuk retakan dalam di musim 

kering atau tahunan.  

Pembentukan : terbuat dari bahan yang dari dasar ke permukaan sering 

menimbulkan microrelief dikenal sebagai gilgai. Vertisols biasanya 

terbentuk dari batuan yang sangat dasar seperti basalt di iklim yang 

lembab musiman atau tidak menentu kekeringan dan banjir, atau untuk 

drainase terhambat. Tergantung pada bahan induk dan iklim, mereka dapat 

berkisar dari abu-abu atau merah untuk yang lebih dikenal dalam hitam 

(dikenal sebagai bumi hitam di Australia, dan tanah kapas hitam di Afrika 

Timur). Vertisols yang ditemukan antara 50 ° N dan 45 ° S khatulistiwa. 

area utama di mana vertisols yang dominan adalah timur Australia 

(khususnya pedalaman Queensland dan New South Wales), Dataran 

Tinggi Deccan India, dan bagian selatan Sudan, Ethiopia, Kenya, dan 

Chad (yang Gezira), dan Sungai Parana rendah di Amerika Selatan . 

daerah-daerah lain dimana vertisols yang dominan termasuk Texas selatan 

dan Meksiko yang berdekatan, timur laut Nigeria, Thrace, dan bagian dari 

Cina timur. Vegetasi alami vertisols adalah padang rumput, savana, atau 

hutan berumput.  

Sifat dan karakteristik : Tanah yang termasuk ordo Vertisol merupakan 

tanah dengan kandungan liat tinggi (lebih dari 30%) di seluruh horison, 

mempunyai sifat mengembang dan mengkerut. Kalau kering tanah 

mengkerut sehingga tanah pecah-pecah dan keras. Kalau basah 

mengembang dan lengket. Padanan dengan sistem klasifikasi lama adalah 

termasuk tanah Grumusol atau Margalit. 

Pengelolaan :  Perilaku tekstur dan tidak stabil berat tanah membuat sulit 

bagi banyak jenis pohon tumbuh, dan hutan jarang terjadi. Ketika irigasi 

tersedia, tanaman seperti kapas, sorgum gandum, dan beras dapat ditanam. 
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Vertisols sangat cocok untuk padi karena mereka hampir kedap saat jenuh. 

pertanian tadah hujan sangat sulit karena vertisols dapat bekerja hanya 

dalam jarak yang sangat sempit kondisi kelembaban: mereka sangat keras 

ketika kering dan sangat lengket bila basah. Namun, di Australia, vertisols 

sangat dihargai, karena mereka termasuk beberapa tanah yang tidak 

kekurangan fosfor . Beberapa, yang dikenal sebagai vertisols keras, 

memiliki kerak, tipis keras saat kering yang dapat bertahan selama 2 

sampai 3 tahun sebelum mereka telah hancur cukup untuk memungkinkan 

penyemaian.  
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Jawaban : mineral pertanian (agromineral) 

1. Salpeter (KNO3) 

Salpeter atau KNO3 adalah kimia merupakan sumber alami mineral 

nitrogen. Senyawa ini tergolong senyawa nitrat, maka dari itu juga sering 

disebut kalium nitrat. Pembentukannya berasal dari sumber utama Kalium 

nitrat ialah deposit yang mengkristalisasikan dari dinding gua atau 

mengalirkan bahan organik yang membusuk. Tumpukan kotoran juga 

sumber umum yang utama: amonia dari dekomposisi urea dan zat nitrogen 

lainnya akan melalui oksidasi bakteri untuk memproduksi nitrat. Sifat-sifat 

dari kalium nitrat atau KNO3 adalah memiliki penampilan warna putih 

padat, dengan masa molar 101,103 g/mol, densitasnya atau memiliki masa 

jenis 2,109 g/cm
3
 (16 °C), memiliki titik leleh 334

0
 C dan titik didih 400

0
 

C dekomposisi dan lelarutan dalam air 13,3 g/100 mL (0 °C), 36 g/100 mL 

(25 °C) dan 247 g/100 mL (100 °C), Memiliki rasa asin, Dapat larut 

sedikit dalam alkohol Memilki kadar racun rendah. Oleh karena sifat ini, 

penggunaan saltpeter atau asam sendawa harus hati – hati dan sesuai 

kadarnya agar tidak membahayakan. Distribusi nitrogen di alam dapat 

dibagi menjadi tiga, yaitu nitrogen dari mantel, sedimen dan atmosfer. 

Kontribusi nitrogen dari mantel berkisar dari 9 . 30% (Sano, dkk., 2001). 

Ini terdiri atas, nitrogen yang berasal dari busur kepulauan sebesar 6,4 _ 

108 mol/tahun; cekungan 

 Salpeter biasanya banyak di tambang di eropa, seperti inggris, dan 

digunakan sebagai bahan peledak, atau bubuk mesiu pada tahun 1588. 

Salah satu penerapan yang paling berguna dari kalium nitrat ialah dalam 

produksi asam nitrat, dengan menambahkan asam sulfat yang 

terkonsentrasi pada larutan encer kalium nitrat, menghasilkan asam nitrat 

dan kalium sulfat yang terpisah melalui distilasi fraksional. Kalium nitrat 

juga digunakan sebagai pupuk, sebagai model bahan pembakar rocket, 

Kesalahan konsepsi terkenal ialah bahwa kalium nitrat itu antafrodisiak 

dan ditambahkan dalam makanan dalam adat yang biasa dikerjakan lelaki.  
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Kegunaan salpeter dalam bidang pertanian ada beberapa yaitu 

dapat digunakan untuk pertumbuhan bunga dan pemacu pertumbuhan 

bunga baru dan Pupuk ini adalah pupuk daun dan dapat mempengaruhi 

pertumbuhan anggrek vanda dengan untuk pertumbuhan bunga dan 

pemacu pertumbuhan bunga baru dan Pupuk ini adalah pupuk daun. 

(Widiastoety, D. 2008). 

2. Batu Fosfat Alam 

Batuan fosfat merupakan sumber inorganik dari fosfor (P), salah 

satu nutrisi agronomi yang bersama dengan nitrogen (N) dan potassium 

(kalium/K) sangat penting bagi pertumbuhan secara umum, termasuk 

pembentukan protein, akar, mempercepat kematangan bijih, meningkatkan 

produk bijih-bijihan dan umbi-umbian, serta memperkuat tubuh tanaman. 

Sebagian besar fosfat komersial yang berasal dari mineral apatit 

(Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)) adalah kalsium _uo-fosfat dan kloro-fosfat dan 

sebagian kecil wavelit (fosfat aluminium hidros). Sumber lainnya berasal 

dari jenis slag, guano, krandalit (CaAl3(PO4)2(OH)5 _H2O), dan milisit 

(Na,K)CaAl6(PO4)4(OH)9 _ 3H2O). Kandungan fosfor pada Fosfat 

sangat mudah terganggu oleh kultivasi tanah yang intensif. Fosfor masuk 

ke laut melalui sungai (Gambar 5.3). Pelapukan kontinen dari materi kerak 

bumi, yang mengandung rata-rata 0,1% P2O4 merupakan sumber utama 

dari fosfor sungai. 

Karena berasal dari mineral apatit, fosfat juga memiliki sifat-sifat 

mineral apati diantaranya Sifat _sik yang dimilikinya: warna putih atau 

putih kehijauan, hijau, kilap kaca sampai lemak, berat jenis 3,15 . 3,20, 

dan kekerasan 5. Kadar P2O5 tercatat antara 4-40%, akan tetapi pada 

umumnya diatas 15%. Beberapa jenis batuan fosfat tergantung dari 

batuannya sendiri, antara lain endapan fosfat sedimen marin, agmatik, 

metamorfik, fosfat biogenik dan endapan fosfat karena pelapukan. 

Masing-masing jenis endapan fosfat dicirikan oleh sifat mineralogi, kimia 

dan struktur yang berbeda, sehingga kecepatan reaksi batuan terhadap 
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tanahpun berbeda. Di Indonesia sendiri tersebar di 60 lokasi, sekitar 48 

lokasi diantaranya ditemukan di Pulau Jawa dan Madura. 

Di dunia, cadangan fosfat berjumlah 12 milyar ton dengan 

cadangan dasar sebesar 34 milyar ton (Suhala & Ari_n, 1997). Cadangan 

fosfat yang ada di Indonesia adalah sekitar 2,5 juta ton endapan guano 

(0,17 . 43% P2O5) dan diperkirakan sekitar 9,6 juta ton fosfat marin 

dengan kadar 20 . 40% P2O5. Batuan fosfat biasanya di olah menjadi 

pupuk fosfat, dan salah satu dari pupuk fosfat itu adalah Enkel superfosfat 

[ES = Ca(H2PO4)2 + CaSO4] Pupuk ini dibuat dengan menggunakan bahan 

baku batuan fosfat (apatit) dan diasamkan dengan asam sulfat untuk 

mengubah P yang tidak tersedia menjadi tersedia untuk tanaman. Reaksi 

singkat pembuatan ES: Ca3(PO4)2 CaF + 7H2SO4 à 3Ca(H2PO4) + 7CaSO4 

+ 2HF 

Batuan fosfat sangat penting bagi pertumbuhan secara umum, 

termasuk pembentukan protein, akar, mempercepat kematangan bijih, 

meningkatkan produk bijih-bijihan dan umbi-umbian, serta memperkuat 

tubuh tanaman. Oleh karena itu kekurangan fosfor mengakibatkan 

tanaman menjadi kerdil, akar sangat sedikit, daun menguning sebelum 

waktunya dan secara keseluruhan pertumbuhan akan terhambat. Selain itu 

pada tanah tropis, kekurangan P merupakan hal biasa, juga kekurangan 

kalsium (Ca), keasaman tanah tinggi, keracunan Al, dan tipis, sehingga 

jika tidak cepat diatasi, tanah akan menjadi tandus. 

3. Guano 

Kata Guano berasal dari bahasa Spanyol 'wanu' yang artinya 

kotoran (feces dan urine) dari jenis burung laut (contohnya Larus 

argentatus), kelelawar (contohnya Phyllonycteris aphylla) dan anjing laut. 

Sekarang, produk guano lebih didominasi dari kotoran burung laut dan 

kelelawar saja. terbentuk dari tumpukan sekresi (kotoran) burung atau 

kelelawar yang larut oleh air (hujan) atau air tanah dan meresap ke dalam 

tubuh batugamping, bereaksi dengan kalsit untuk membentuk hidroksil 

fluorapatit atau Ca5(PO4)3(OH,F) dalam rekahan atau menyusup diantara 
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perlapisan batugamping, maupun terendapkan di dasar batugamping. ntuk 

proses pembentukannya, secara alami pupuk guano ini terjadi dengan 

siklus sebagai berikut: 

1. Kelelawar/burung pantai memakan serangga atau biji-bijian; 

2. Proses pengeluaran kotoran/feces dan urine dari hewan tersebut di 

sekitar sarangnya; dan, 

3. Kotoran tersebut dimakan kembali/diuraikan oleh kumbang atau 

mikroba lainnya hingga terbentuk pupuk guano organik. 

Pada umumnya endapan ini kurang bernilai komersial karena hanya 

merupakan urat-urat memanjang yang tidak menerus, dengan ketebalan 

beberapa cm sampai 20 cm, walaupun pada beberapa lokasi dapat 

mencapai 50 cm. Akan tetapi endapan jenis ini termasuk batuan fosfat 

yang cukup reaktif, sehingga dapat sangat berguna untuk memenuhi 

kebutuhan lokal, atau dikembangkan dalam skala kecil. Guano yang telah 

teridentifikasi di Indonesia tersebar di 60 lokasi, sekitar 48 lokasi 

diantaranya ditemukan di Pulau Jawa dan Madura, guano yang bernilai 

komersial di dunia baru diketahui di Pulau Christmast dan Pulau Nauru. 

Produksi fosfat Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan domestik, 

sehingga produsen pupuk harus mengimpor fosfat dari beberapa negara 

produsen fosfat, seperti USA, Maroko, dan Cina. Yang telah teridentifikasi 

di Indonesia tersebar di 60 lokasi, sekitar 48 lokasi diantaranya ditemukan 

di Pulau Jawa dan Madura, produksi guano Indonesia belum dapat 

memenuhi kebutuhan domestik, sehingga produsen pupuk harus 

mengimpor fosfat dari beberapa negara produsen fosfat, seperti USA, 

Maroko, dan Cina. Pupuk organik dari guano bisa dibuat dalam 

bermacam-macam bentuk meliputi curah (prilled), tablet, pelet, briket, 

atau granul. Pemilihan bentuk ini tergantung pada analisa penggunaan dan 

aplikasi pada tanaman target, biaya produksi, distribusi dan aspek-aspek 

pemasaran lainnya. Salah satu bentuk pupuk organik yang banyak dipakai 

saat ini adalah granul. Kandungan mineral dari pupuk tersebut adalah 

unsur utama seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan 
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sulfur dengan jumlah yang bervariasi. Kandungan NPK pupuk dapat 

berubah tergantung sumber kotoran hewan yang digunakan, jenis makanan 

sehari-hari si hewan, dan penambahan unsur saat proses pembuatan di 

pabrik. 

Manfaat dari pupuk guano adalah sebagai berikut: 

1. Memperbaiki dan memperkaya struktur tanah karena 40% pupuk ini 

mengandung material organik. 

2. Terkandung bakteria dan mikrobiotik flora yang bermanfaat bagi 

pertumbuhan tanaman dan sebagai fungisida alami. 

3. Kandungan N - P - K yang telah cocok digolongkan sebagai pupuk. 

Jumlah kandungan NPK ini dapat diatur dengan cara pengaturan 

makanan hewan yang digunakan. 

4. Sangat baik jika digunakan pada pertumbuhan rumput dengan dosis 

dan prosedur pemupukan yang tepat. 

5. Mengontrol nematoda merugikan yang ada di dalam tanah. 

6. Baik sebagai aktifator dalam pembuatan kompos. 

7. Mempunyai daya kapasitas tukar kation (KTK) yang baik sehingga 

tanaman mudah menyerap unsur yang bermanfaat dalam pupuk. 

8. Menguatkan batang dan mengoptimalkan pertumbuhan daun baru dan 

proses fotosintesis pada tanaman 

9. Kaya akan unsur makro fosfor (P) dan nitrogen (N). Oleh karena itu 

jenis pupuk ini lebih dikenal sebagai pupuk organik fosfor. 

10. Rendah kandungan mercury dan zat berbahaya lain. 

11. Dapat digunakan pada semua jenis tanaman baik yang berada di dalam 

atau di luar ruangan. 

12. Produk pupuk yang ramah lingkungan. 

4. Potash 

Potasium adalah salah satu dari tiga serangkai pupuk buatan yang 

esensial, yang lainnya adalah fosfor dan nitrogen (Skinner, 1984) dan 

merupakan satu dari 17 unsur kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 
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dan reproduksi tanaman, serta sering dianggap sebagai regulator, karena 

bergabung dengan 60 sistem enzim yang bekerja pada tanaman (CPHA, 

2003). Potasium cukup melimpah di tanah, biasanya berkisar antara 0,5 

sampai 4,0%. Dari jumlah ini, hanya sebagian kecil yang hadir dalam 

larutan dan siap untuk dipergunakan oleh tanaman, umumnya kurang dari 

1% dari total potasium dalam tanah (IF, 2001). Tanah pasiran 

mengandung paling rendah potasium, tanah lempung dan aluvial 

mempunyai kandungan potasium tertinggi. Potasium dalam tanah sangat 

mudah mengalami pelepasan (leaching). Seperti yang sudah dijelaskan 

bahwa potasium merupakan salah satu dari tujuh unsur yang paling 

melimpah di kerak bumi. Kadar potasium (dalam bentuk K2O) pada 

kerak benua mencapai 1,9 persen berat (Rudnick, 1995). Namun 

sebagian besar senyawa ini terikat pada mineral-mineral silikat. Jadi, 

meskipun sumberdaya geologi potasium sangat melimpah di kerak 

benua, tidak semuanya dapat dimanfaatkan untuk tanaman. Potasium 

dibutuhkan paling banyak oleh tanaman, selain nitrogen. Di Indonesia, 

sumber daya mineral pembawa-K yang ada hanya batuan trakhitik dan 

riolitik yang baru tercatat di satu lokasi yaitu G. Kunyit, Lampung, 

sedangkan tuf riolitik tercatat di Desa Paga, Sikka, NTT. Selain itu, 

Formasi Tuf Toba yang berkomposisi riolitik di sekitar Danau Toba, juga 

tersebar cukup luas. Sayangnya K-felspar bukan agromineral yang 

diharapkan untuk dapat digunakan langsung. Pada beberapa lokasi K-

felspar diusahakan untuk industri keramik. 

Dalam beberapa tanaman, kebutuhannya akan potasium melampaui 

kebutuhan akan nitrogen, seperti pisang dan kapas. Potasium diserap 

dalam bentuk ion potasium (K+). Potasium membantu tanaman untuk 

tahan terhadap pengaruh suhu dan meningkatkan daya tahan tanaman 

terhadap penyakit. Semua tanaman membutuhkan potasium, khususnya 

tanaman yang kaya karbohidrat seperti kentang. Hasil penyelidikan 

menunjukkan, konsumsi potasium dalam jumlah yang tepat dapat 

menyebabkan pertumbuhan serat  Potasium bukan merupakan suatu 

komponen dari ikatan organik pada tanaman. Unsur ini penting pada 
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proses _siologis, termasuk di dalamnya fotosintesis dan pengangkutan 

gula, efesiensi penggunaan air, metabolisme karbonat dan protein, 

aktivasi ensim, dan menjaga kualitas tanaman (Harben & Ku_vart, 1996). 

Konsentrasi optimum potasium pada jaringan anaman adalah berkisar 

antara 1,5 sampai 4,5 % K pada berat kering. 

 

5. K-Silikat 

Silikat, merupakan mineral yang jumlah meliputi 25% dari 

keseluruhan mineral yang dikenal atau 40% dari mineral yang umum 

dijumpai. Kelompok mineral ini mengandung ikatan antara Si dan O. 

Contohnya: kuarsa (SiO2), zeolit-Na (Na6[(AlO2)6(SiO2)30] _ 24H2O). 

Umumnya berasal dari endapan potas sedimenter yang terdiri dari silvit 

(KCl) atau senyawa kompleks (K,Mg)-klorit dan -sulfat. Pupuk-K ini larut 

air sehingga cocok untuk bertindak sebagai pupuk-K dan K-Mg. Tanaman 

sendiri menyerap K secara alamiah dari pelapukan mineral K, kompos dan 

sisa tumbuhan. Akan tetapi mineral pembawa-K yang paling umum adalah 

K-felspar, leusit, biotit, phlogopit, dan glukonit, serta mineral lempung 

(illit), sedangkan batuan silikat kaya-K yang cepat lapuk adalah batuan 

volkanik pembawa leusit. mineral silikat kaya Ca dan Mg. Selanjutnya, 

pelapukan anortit (feldspar Ca) dipercepat oleh kehadiran karbon dioksida, 

yang laju pelarutannya tergantung kepada pH dan PCO2 (Berg & Banwart, 

2000; Gaillardet, dkk., 1999). 

Terdapat batuan yang kaya leusit di sekitar G. Muria, Jepara, Jawa 

Tengah, yaitu batuan piroklastik, tephrit, lava basanit, leusitit dan syenit, 

akan tetapi potensinya belum dikaji. Namun beberapa perusahaan pernah 

dilaporkan mengusahakan batuan-batuan tersebut untuk industri keramik.  

Beberapa lokasi lain, seperti G. Ringgit-Beser dan beberapa jenis batuan 

beku alkali di Kalimantan bagian tengah belum sempat diselidiki, sehingga 

belum dapat dievaluasi potensinya.  Secara geologi kalsium dapat 

diperoleh dari beberapa jenis mineral, seperti Ca-feldspar (pelapukan 

silikat), kalsit/aragonit (CaCO3), dolomit (CaMg(CO3)2), gipsum (CaSO4 _ 

2H2O) dan anhidrit (CaSO4). Mineral-mineral karbonat dapat diperoleh 
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dari batuan yang tersusun oleh mineral ini, seperti batugamping, chalk, 

batudolomit, dan batunapal. 

Pupuk-K ini larut air sehingga cocok untuk bertindak sebagai 

pupuk-K dan K-Mg. Tanaman sendiri menyerap K secara alamiah dari 

pelapukan mineral K, kompos dan sisa tumbuhan. Akan tetapi mineral 

pembawa-K yang paling umum adalah K-felspar, leusit, biotit, phlogopit, 

dan glukonit, serta mineral lempung (illit), sedangkan batuan silikat kaya-

K yang cepat lapuk adalah batuan volkanik pembawa leusit. Banyak 

sumber K yang mudah larut diperdagangkan sebagai pupuk-K, misalnya 

Â„muriate of potashÂ‟ (KCl), akan tetapi garam tersebut dapat 

menimbulkan masalah pada tanaman yang peka terhadap garam. 

Sedangkan penggunaan mineral pembawa-K yang berstruktur silikat lebih 

dianjurkan, karena pupuk alam akan melepaskan nutrisi secara lambat 

untuk jangka panjang, termasuk batuan fosfat, biotit, flogopit, dan leusit 

yang secara berangsur melepaskan K dan Mg. Jika perlu, kecepatan 

pelapasan nutrisi dapat dipercepat, tetapi untuk beberapa tanaman yang 

memerlukan potasium dalam jumlah besar, seperti pisang, kelapa, dan 

karet, pelepasan K yang lambat tersebut bahkan menguntungkan. Potasium 

dalam felspar (K-felspar) pada umumnya sangat resisten terhadap 

pelapukan, dimana ion K
+
 tidak mudah lepas sehingga sukar bagi tanaman 

untuk menyerapnya. Sebaliknya, dalam mika dan mineral lempung mikaan 

yang mempunyai struktur silikat lembaran, ion K terikat di antara 

lembaran bersama Mg
2+

 dan Fe
2+

 dalam octahedral, sehingga lebih mudah 

terlepas. Phlogopit dan biotit umumnya mengandung K2O>10%, 5-22% 

MgO dan 5-20% Fe dalam struktur silikat tetapi tidak siap pakai karena 

harus diasamkan.  

6. FeS2 dan Gipsum 

Gipsum merupakan agromineral yang paling umum digunakan 

untuk reklamasi tanah yang terinfeksi sodium (Shainberg et al. 1989), 

yaitu tanah alkalin hitam (Â„black alkaline soilsÂ‟) yang menyerap 

sodium dalam jumlah berlebih dalam mineral lempungnya. Pirit (FeS2) 

dari kelompok sulfida, merupakan mineral yang kaya akan belerang. 
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Mineral ini mengandung 53,3 % belerang. Secara fisik mineral ini 

mempunyai sistem kristal kubik, berwarna kuning, kilap logam. 

Keduanya merupakan mineral golongan belerang, gipsum 

kelompol sulfat bersama mineral anhidrit dan barit, sedangkan pirit adalah 

kelompok sulfida bersama mineral pirotit dan kalkopirit. 

Banyak dijumpai di sekitar aktivitas gunungapi dan biasanya 

terbentuk oleh kegiatan solfatara yang melewati zona patahan atau rekahan 

(Suhala & Ari_n, 1997) dan air permukaan (bioreduksiion sulfat) 

(Hibbard, 1993). Gipsum dicirikan oleh permukaan pecah-pecah dan 

secara fisik merupakan formasi yang impermeable, dan keras. Proses-

proses pengerasan tanah dan perekahan pada tanah dapat diatasi dengan 

menyebarkan gipsum diatas permukaannya, memberikan kalsium terlarut 

untuk menggantikan sodium yang terserap pada mineral lempung. Dan 

pirit Mineral ini mengandung 53,3 % belerang. Secara fisik mineral ini 

mempunyai sistem kristal kubik, berwarna kuning, kilap logam. 

Hanya terdapat 2 sumber belerang murni yang penting. Yang 

pertama, terutama dieksploitasi di Jepang, yang berasal dari gunung-

gunung berapi, yang mengeluarkan gas yang mengandung belerang dan 

yang mengkristal dalam jalur-jalur dekat permukaan. Sumber yang lain, 

yang secara kuantitatif lebih besar, berasal dari konsentrasi sekunder 

CaSO4. 

Sumberdaya belerang pada endapan evaporit dan volkanik dan 

belerang yang berasosiasi dengan gas alam, minyak bumi, dan sul_da 

logam sekitar 5 milyar ton. Belerang pada gipsum dan anhidrit sangat 

terbatas. Sumberdaya belerang terbesar (600 milyar ton) terdapat pada 

batubara, serpih minyak, material organik yang kaya serpih. Namun belum 

ada teknologi yang ekonomis untuk memisahkan belerang dari material ini 

(Ober, 2003).  

Sekitar 50% produksi belerang dunia merupakan belerang murni, 

sisanya berasal dari pemisahan belerang dari bijih sul_da. Belerang 

digunakan sebagian besar untuk industri kimia, seperti asam sulfat 

(H2SO4), dan H2S. Sebagian besar belerang murni digunakan untuk 
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insektisida, pupuk buatan, dan vulkanisir ban/karet (Klein, 1993; Hibbard, 

2002). 

7. Pumice 

Pumice atau batu apung adalah batuan piroklastik hasil dari letusan 

gunung api, batu pumice memiliki masa jenis lebih rendah daripada air 

sehingga disebit batu apung. Batuan ini terbentuk sebagai hasil dari 

ekspansi yang hebat dari gas-gas yang terlarut dalam suatu lava kaya silika 

kental seperti riolit atau riodasit. Batuapung (pumice) adalah batuan 

piroklastik yang terjadi secara alamiah berwarna muda, secara kimia dan 

secara fisika tidak mengganggu, mirip dengan perlit. batuapung 

mempunyai pori-pori sehingga menjadi sangat ringan sehingga  dapat 

mengambang diatas air.  

Dalam banyak endapan lepas pemecahan menurut ukuran hanya 

satu-satunya teknologi pengolahan yang diperlukan, sehingga sangat tidak 

mahal sebagai media tumbuh. Perbedaan dengan perlit terutama 

berhubungan dengan ukuran pori-porinya, bentuk dan ukuran partikel 

bebas. Endapan batuapung di Indonesia  dijumpai di Provinsi Banten, Bali, 

Jawa barat, Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara.  

Sumber daya batuapung dieksploitasi untuk berbagai tujuan, 

terutama untuk industri bangunan, abrasif dan batu pencuci jeans, dan 

hanya sedikit digunakan untuk meningkatkan fungsi tanah (McMichael 

1990). Batuapung yang diproduksi untuk hortikultura diambil hanya dari 

endapan lepas dengan pemecahan dan pemilahan. Untuk lingkungan 

produksi batuapung lebih ramah daripada penambangan perlit atau 

vermiculit karena tidak memerlukan energi yang tinggi untuk ekspansi 

termal. Alam telah melengkapi proses-proses tersebut selama 

pembentukan batuapung. 

8. Batu Silikat 

Batuan silikat merupakan bahan alami yang mengandung banyak 

unsur hara esensial bagi tanaman. Pada saat ini, batuan silikat telah 

dimasukan sebagai salah satu sumber hara tanaman (pupuk) dalam konsep 
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pertanian organik (organic farming) (Bockman et al., 1990) disamping 

bahan organik/kompos dan pupuk hayati (biofertilizers). Batu silikat 

adalah hasil erupsi gunung berapi dan merupakan bahan induk utama 

sebagian besar tanah mineral. Melalui proses biofisik dan ki-mia yang 

kompleks, unsur hara pada batuan tersebut dapat terlarutkan oleh agen 

pelapuk batuan. 

Batuan silikat dapat dikelompokan menjadi dua kelompok 

berdasarkan domi-nasi mineral penyusunnya, yaitu batuan mafic dan 

felsic. Kelompok batuan mafic, secara mudah dikenali dari warnanya yang 

kelam, didominasi oleh mineral ferro-magnesian silikat yang mengandung 

banyak kation basa seperti Mg, Ca, serta unsur hara mikro Mn, Fe, Cu, dan 

Zn dengan sedikit K (< 1 % K2O). Kelompok batuan felsic (umumnya 

berwarna cerah) didominasi oleh mineral kaya silika (kwarsa dan/feldspar) 

mengandung sedikit hingga cukup banyak unsur K (4 – 20 % K2O, 

Priyono, 2004), tetapi miskin unsur hara mikro (Fe, Zn, Cu dsb) 

(Krauskopt, 1972; Aubert dan Pinta, 1979; Priyono, 1991 dan 2004; Deer 

et al., 1996; Harley dan Gilkes, 2000). 

Sejak dua dekade terakhir, kemungkinan penggunaan batuan silikat 

sebagai pupuk pelepas hara lambat (slow release fertilizer) telah mendapat 

perhatian sig-nifikan dari para pakar ilmu tanah dan agronomi. 

Penggunaan pupuk batuan sili-kat (PBS) dalam bidang pertanian juga 

dikaitkan dengan pemanfaatan quarry by-products di Australia Barat 

(Coroneous et al., 1996; Hinsinger et al., 1996; Bolland dan Baker, 2000), 

Queensland (Coventry et al., 2001), dan Brazil (Leonardo et al., 1987). 

Batuan silikat di Indonesia sangat melimpah, tetapi penelitian ataupun 

perhatian mengenai kemungkinan penggunaan PBS sebagai sumber hara 

tanaman maupun amelioran tanah belum ada/sangat terbatas. 

Namun aplikasi PBS dalam bidang pertanian sangat terbatas, 

karena pada umumnya para praktisi/petani masih ragu akan efek-tivitas 

PBS. Berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan, permasalahan 

aplikasi PBS, serta beberapa pemikiran tentang kemungkinan penggunaan 
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PBS untuk mengatasi masalah-masalah praktis usahatani dan degradasi 

sumberdaya lahan di Indonesia, dipaparkan dalam tulisan ini.  PBS 

Sebagai Sumber Hara Tanaman-Tanaman tingkat tinggi membutuhkan 

sekitar 17 unsur hara esensial (Welch, 1995), yaitu C, H, O, N, P, K, Ca, 

Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Ni, Mo, Cl. Bebe-rapa unsur tambahan (Co, Si, 

Na) dibutuhkan oleh tanaman tertentu atau dalam kondisi lingkungan 

tertentu. 

9. Zeolit 

Zeolit adalah satu kelompok berkerangka alumino-silikat yang 

terjadi di alam dengan kapasitas tukar kation yang tinggi, adsorpsi tinggi 

dan bersifat hidrasi-dehidrasi. Zeolit tersusun oleh silikon, oksigen, dan 

aluminium dalam suatu kerangka struktur tiga-dimensional dengan pori-

porinya mengandung molekul air yang dapat menyerap kation yang dapat 

saling bertukar (cation exchange). Secara kimia, zeolit mempunyai rumus 

empiris  , dimana M+biasanya Na atau K, dan M2+ 

adalah Mg, Ca, atau Fe. Telah diketahui sekitar 50 spesies yang berbeda 

dari kelompok mineral ini, tetapi hanya 8 mineral zeolite merupakan 

pembentuk utama endapan volkano-sedimenter,  seperti : analcim, 

chabazit, klinoptilolit-heulandit, erionit, ferrierit, laumontit, mordenit and 

phillipsit. Struktur dari setiap mineral ini berbeda tetapi semua mempunyai 

lorong terbuka yang besar dalam structur kristal yang memungkinkan satu 

lubang  besar untuk penyerapan dan bertukar kation, mengakibatkan zeolit 

sangat efektif sebagai penukar kation (Mumpton 1984). Di Indonesia 

dijumpai pada batuan vulkanik Tersier, seperti di daerah Lampung 

Selatan, Bayah, Cikembar, Cipatujah, Jawa Barat dan Nangapada, 

Kabupaten Ende NTT.  

zeolit dapat digunakan untuk melunakkan air, dimana air yang 

keras (kandungan Ca2+ tinggi) dapat dilunakkan dengan mengganti ion 

Ca2+(dalam air) dengan Na+ yang terkandung di dalam zeolit alam atau 

sintetik (Na2Al2Si3O10 _2H2O).  
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Zeolit makin banyak digunakan dalam industri budaya air 

(Aquaculture), pertanian, hortikultura, industri kimia, konstruksi, 

pengaturan bahan buangan dan untuk penggunaan domestik (Clifton 1987; 

Mumpton 1984; Parham 1989). Dalam bidang agrikultural/hortikultural 

zeolit digunakan sebagai: 

  -        bahan imbuh makanan hewan, 

-        sebagai bahan imbuh tanah dan kompos, 

-        sebagai pembawa pestisida dan herbisida, 

-        sebagai media tanam. 

 

Zeolit alam, seperti klinoptilolit (Na6[(AlO2)6(SiO2)30] _ 24H2O) 

dan mordenit (Na8[(AlO2)8(SiO2)40] _ 24H2O) sering ditambahkan pada 

pakan ternak untuk meningkatkan e_siensi pakan, dan mengurangi 

masalah kesehatan 

10. Abu Gunung Api 

Abu vulkanik, sering disebut juga pasir vulkanik atau jatuhan 

piroklastik adalah bahan material vulkanik jatuhan yang disemburkan ke 

udara saat terjadi suatu letusan, terdiri dari batuan berukuran besar sampai 

berukuran halus. Abu ini terbentuk dari erupsi gunung yang mengeluarkan 

material-material dari dalam bumi, termasuk abu dan mengalami 

pengendapan. Pembentukan dari abu gunung api adalah Jatuhan 

piroklastik terjadi dari letusan yang membentuk tiang asap cukuptinggi, 

pada saat energinya habis, abu akan menyebar sesuai arah anginkemudian 

jatuh lagi ke muka bumi. Abu gunung api memiliki ukuran yang sangat 

kecil yaitu sekitar 30µm, dan Ada yang mengatakan abu vulkanik ini 

bersifat asam dan ada juga yang menyatakan dapat meningkatkan pH 

tanah. Tapi merujuk pada mitos yang menyebutkan tanah di sekitar 

Gunung Merapi sangat subur, sepertinya pendapat yang menyatakan abu 

vulkanik dapat mengasamkan tidaklah benar. Beberapa sumber informasi 

menyatakan, abu vulkanik mengandung sulfur dan silica. Jika ini benar, 

abu vulkanik bisa berfungsi sebagai pemasok unsur hara tanaman. Ada 

juga pendapat abu vulkanik mengandung Cu dan Fe yang yang berfungsi 
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sebagai mikroelemen. Abu gunung api yang sudah mulai terendapkan akan 

ditambang oleh masyarakat, seperti di daerah sekitar gunung merapi yang 

baru-baru ini mengalami erupsi. Selain itu abu vulkanik bisa mematikan 

hama tanaman. 

Abu vulkanik akan menjadi sumber unsur hara bagi tanaman dan 

meningkatkan pH tanah yang cenderung asam. walaupun memang hujan 

abu juga akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. 

Tanah vulkanis dibentuk dengan tambahan abu vulkanik dari gunung 

berapi yang meletus. Abu vulkanik merupakan hasil dari peleburan dan 

pembakaran bahan-bahan mineral. Lapisan tanah yang dilapisi abu 

tersebut kemudian menjadi sangat kaya mineral dan bisa menumbuhkan 

aneka tanaman dengan baik tanpa memerlukan tambahan pupuk. Namun, 

jika tanah vulkanis diberi tambahan pupuk organik atau kotoran hewan, 

kondisinya akan semakin prima. Tidak mengherankan jika banyak orang 

yang tetap memilih untuk tinggal di sekitar gunung berapi. Meskipun 

letusan gunung berapi sangat menakutkan dan membahayakan, 

manfaatnya sangat banyak, salah satunya menyuburkan tanah sehingga 

penduduk bisa menjadikan lahan-lahan di lerengnya sebagai 

lokasi pertanian yang menjanjikan. 

Daerah-daerah pertanian yang diusahakan di wilayah bertanah 

vulkanis banyak terdapat di Indonesia, yang memang memiliki banyak 

gunung berapi aktif, di antaranya di bagian utara Pulau Jawa, Sumatera, 

Bali, Lombok, Halmahera, Sulawesi, dan lain-lain. Pulau Jawa dan 

Sumatera yang memiliki lebih banyak gunung berapi dari daerah lain 

otomatis memiliki lahan-lahan vulkanis yang paling luas. 
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