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RINGKASAN
Informasi tentang kelembaban tanah pada lapisan perakaran sangat penting dalam
mengevaluasi ketersediaan air bagi tanaman, laju erosi dan berbagai karakteristik hidrologis
lainnya. Model prediksi kelembaban tanah pada skala wilayah dapat dikembangkan dengan
mencari hubungan antara keseimbangan air dengan sifat-sifat dasar tanah seperti tekstur dan
bahan organik. Namun ketika dilaksanakan pada skala wilayah yang luas, studi tentang
korelasi antara komponen keseimbangan air tanah, seperti kelembaban pada kondisi jenuh
dan titik layu permanen, dengan karakteristik dasar tanah tersebut membutuhkan jumlah
sampel yang sangat banyak. Penelitian kami terdahulu telah mendapatkan teknologi
pengukuran sifat dielektrik tanah sebagai penduga kelembaban tanah yang dapat dilakukan
secara cepat di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan teknologi tersebut
dalam menduga karakteristik kelembaban tanah secara insitu di lapangan pada skala wilayah
kabupaten di Provinsi Bengkulu.
Penelitian dilaksanakan selama tiga tahun pada tiga wilayah kabupaten berbeda di
Provinsi Bengkulu. Luaran penelitian ini adalah sebuah model prediksi karakteristik
kelembaban tanah yang telah teruji di tiga wilayah kabupaten. Manfaat penelitian adalah
tersedianya informasi karakteristik kelembaban tanah untuk kepentingan pengelolaan lahan
yang terkait dengan kesesuaian lahan untuk komoditas tertentu, serta tindakan irigasi dan
pengendalian erosi yang perlu dilakukan di lahan pertanian. Pada tahun pertama, lima unit
lahan di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, telah dipilih sebagai lokasi
percobaan. Pada setiap lokasi, profil tanah digali hingga kedalaman 100 cm, karakteristik
dasar tanah pada setiap lapisan lalu dideskripsikan di lapangan dan dianalisis di laboratorium
secara detil. Variabel yang diukur di lapangan adalah kedalaman efektif tanah, distribusi
ketebalan lapisan (horizon) serta karakteristik dari setiap horizon. Variabel yang dianalisis di
laboratorium adalah tekstur, bahan organik pada setiap lapisan, stabilitas agregat pada lapisan
0-10 cm, kelembaban tanah lapangan pada saat pengukuran, dan karakteristik air tanah (yakni
kadar air tanah pada kondisi jenuh, kapasitas lapang dan titik layu permanen).
Sepasang kabel dimasukkan ke dalam tanah yang berdekatan dengan profil yang
diamati hingga kedalaman 5 cm, bagian ujung sepanjang 5 cm dikupas terlebih dahulu agar
tembaganya bersentuhan dengan tanah, sifat dielektrik berupa impedensi listrik tanah (Z,
satuan kilo ohm) diukur menggunakan dielektrometer yang dikembangkan dari penelitian
sebelumnya. Pengukuran dilanjutkan sampai kedalaman 100 cm dengan interval 5 cm (20
pasang kabel pada setiap profil tanah). Nilai Z lalu dikonversi menjadi kadar air tanah
menggunakan model yang telah dikembangkan oleh tim pengusul. Pengukuran Z dilakukan
dua kali seminggu selama periode pengeringan (April-Juni 2019) dan pembasahan
(September-Nopember 2019), serta satu kali seminggu selama musim kemarau (JuniSeptember 2019).
Hubungan antara data karakteristik dasar tanah (kedalaman, tekstur, bahan organik dan
kemantapan agregat) dengan variabel keseimbangan kelembaban tanah (kadar air tanah
jenuh, kapasitas lapang dan titik layu permanen), baik berdasarkan analisis laboratorium
maupun hasil pengukuran sifat dielektrik di lapangan, selanjutnya ditetapkan menggunakan
analisis regresi. Model regresi yang diperoleh akan direkomendasikan sebagai prediktor
keseimbangan kelembaban tanah untuk penelitian pada tahun ke dua dan ke tiga. Pada tahun
kedua dan ketiga, penelitian akan dilaksanakan masing-masing di wilayah Kabupaten
Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mendapatkan TKT 7.
Hasil penelitian tahun pertama sampai Nopember 2019 menunjukkan bahwa lima lokasi
yang diteliti memiliki karakteristik profil dan fluktuasi air tanah yang berbeda. Lokasi
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Kerkap memiliki Horizon A yang paling tebal, yakni 50 cm, sedangkan lokasi Armajaya
memiliki Horizon A tertipis hanya 7 cm. Fluktuasi profil air tanah yang paling stabil akibat
perbedaan kejadian hujan terjadi di Air Napal dan Kerkap terutama pada kedalaman 0-40 cm.
Penelitian tahun pertama telah menghasilkan Draf Model yang menjadi luaran wajib
dari penelitian ini. Analisis terhadap hubungan antara variabel-variabel tak bebas (kadar air
kapasitas lapang, titik layu permanen dan air tersedia) dan variabel-variabel bebas (pasir,
debu, liat dan C-organik) telah menghasilkan sebuah Model Hubungan Antar Variabel
sebagai berikut:

Draf Model yang ditemukan pada tahun 2019 memperlihatkan bahwa air tanah yang tersedia
bagi tanaman merupakan selisih antar kadar air pada kondisi kapasitas lapang dan kadar air
titik layu permanen. Dari empat variabel bebas yang diuji (persen pasir, debu, liat dan carbon
organik) maka kandungan pasir dan liat dapat dijadikan prediktor bagi kadar air kapasitas
lapang. Karena keempat variabel bebas memiliki korelasi yang sangat lemah dengan air titik
layu permanen maka kadar air tersedia hanya dapat diprediksi dari kandungan pasir dan liat.
Temuan ini telah mengeliminir dua variabel bebas yang terkait erat dengan air tersedia
sehingga akan diuji lebih detil pada penelitian tahun ke dua (tahun 2020).
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BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Informasi tentang kelembaban atau kadar air tanah pada lapisan perakaran sangat
penting dalam mengevaluasi ketersediaan air bagi tanaman, laju erosi dan berbagai
karakteristik hidrologis lainnya. Air tanah merupakan salah satu sifat fisik yang berpengaruh
langsung terhadap pertumbuhan tanaman dan aspek-aspek kehidupan manusia lainnya karena
air merupakan komponen tertinggi dari tanaman dan makhluk hidup lainnya. Kemampuan
tanah dalam menyimpan air merupakan salah satu indikator yang terkait dengan tingkat
kekritisan lahan dalam mensuplai air bagi pertumbuhan tanaman, serta menyerap air hujan
yang jatuh ke permukaan agar tidak menimbulkan erosi dan banjir. Pada skala laboratorium,
tim peneliti telah berhasil menemukan hubungan yang erat antara beberapa sifat dasar tanah,
seperti tekstur dan bahan organik, dengan kadar air tanah yang tersedia bagi tanaman.
Model prediksi kelembaban tanah di lapangan pada skala wilayah kabupaten dapat
dikembangkan dengan mencari hubungan antara keseimbangan air dengan sifat-sifat dasar
tanah seperti tekstur dan bahan organik. Namun ketika dilaksanakan pada skala wilayah yang
luas, studi tentang korelasi antara komponen keseimbangan air tanah, seperti kelembaban
pada kondisi jenuh dan titik layu permanen, dengan karakteristik dasar tanah tersebut
membutuhkan jumlah sampel yang sangat banyak.

Penelitian kami terdahulu telah

mendapatkan teknologi pengukuran sifat dielektrik tanah sebagai penduga kelembaban tanah
yang dapat dilakukan secara cepat di lapangan meskipun baru pada skala terbatas di satu
kawasan perkebunan.
Tujuan khusus penelitian yang diusulkan ini adalah untuk menerapkan teknologi
dielektrik dalam menduga karakteristik kelembaban tanah secara insitu di lapangan pada
skala wilayah kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Urgensi penelitian ini adalah perlunya

sebuah model untuk memprediksi karakteristik kelembaban tanah yang telah teruji di skala
wilayah kabupaten.

Manfaat penelitian adalah tersedianya informasi karakteristik

kelembaban tanah untuk kepentingan pengelolaan lahan yang terkait dengan kesesuaian lahan
untuk komoditas tertentu, serta tindakan irigasi dan pengendalian erosi yang perlu dilakukan
di lahan pertanian.

1

Terkait dengan skema penelitian (Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi),
spesifik khusus dari penelitian yang diusulkan ini adalah akan diperolehnya produk iptek
berupa sebuah model penduga karakteristik air tanah secara langsung dan cepat di lapangan.
Produk iptek ini akan menghasilkan beberapa luaran wajib tahun pertama sebagai berikut: (1)
artikel pada jurnal internasional TERRA (https://ejournal.unib.ac.id/index.php/terrajournal),
submit

Desember

2019, (2)

artikel

pada

jurnal

international

BIODIVERSITAS

(https://smujo.id/biodiv) submit Juli 2019, (3) Prosiding/Makalah Seminar Nasional FKPTPI
di Bandung, September 2019, dan (4) Prosiding/Makalah Seminar Internasional SAFE di
Phuket Thailand, 18-21 Oktober 2019. Luaran tambahan adalah satu artikel pada Jurnal
Internasional Bereputasi, IJASEIT submit September 2019. Tingkat Kesiapan Teknologi
yang akan diujiterapkan saat ini berada pada TKT 4, sedangkan di akhir penelitian akan
menghasilkan TKT 6 sehingga siap untuk digunakan dalam pengelolaan lahan secara
berkelanjutan.

Peningkatan TKT 4 (skala lingkungan terbatas) menjadi TKT 6 (skala

lingkungan sebenarnya) akan dicapai melalui pelaksanaan penelitian selama tiga tahun
masing-masing pada wilayah kabupaten berbeda

1.2. Keutamaan Penelitian
Keutamaan dari penelitian PTUPT 2019 adalah:
a. Target khusus dari penelitian ini adalah sebuah model untuk memprediksi hubungan
antara profil ketersediaan air tanah dengan beberapa sifat dasar tanah seperti tekstur
dan kandungan bahan organik tanah pada skala kabupaten di wilayah Provinsi
Bengkulu.
b. Dengan diperolehnya model diatas maka pembuat kebijakan di Kabupaten Bengkulu
Utara dapat menggunakan hasil penelitian untuk menduga potensi kekeringan atau
surplus air wilayah produksi pertanian Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten
Bengkulu Utara.
c. Hasil penelitian ini akan menjadi acuan dalam menyusun strategi untuk menjaga
keseimbangan air tanah agar lahan dapat menyediakan manfaat bagi masyarakat
dalam jangka waktu yang lama.
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1.3. Temuan Terkait RIP-UNIB
Temuan

Program Unggulan RIP-UNIB (Anonim,
2013)

Keterangan

Model hubungan potensi
ketersediaan air bagi
tanaman dengan
karakteristik tanah
seperti tekstur dan bahan
organik tanah

Model aplikasi teknologi dan rancang
bangun alternatif untuk mendukung
kelestarian lingkungan dan ekonomi
produktif masyarakat kawasan hutan tropis
dan pesisir

Sasaran RIP
tahun 20162018

Peta sebaran potensi
ketersediaan air tanah
bagi tanaman di wilayah
utara Provinsi Bengkulu

Toolkit teknologi dan rancang bangun
alternatif untuk mendukung kelestarian
lingkungan dan ekonomi produktif
masyarakat kawasan hutan tropis dan pesisir

Sasaran RIP
tahun 20192020

Petunjuk ekstrapolasi
pendugaan potensi
ketersediaan air tanah
dengan mengacu kepada
peta yang dihasilkan

Toolkit teknologi dan rancang bangun
alternatif untuk mendukung kelestarian
lingkungan dan ekonomi produktif
masyarakat kawasan hutan tropis dan pesisir

Sasaran RIP
tahun 20192020
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kerangka Penelitian
State of the art dari penelitian ini adalah fakta bahwa karakteristik kelembaban tanah
di lahan pertanian, meliputi kadar air tanah pada kondisi kapasitas lapang dan titik layu
permanen, merupakan salah satu indikator produktivitas lahan secara berkelanjutan.
Karakteristik kadar air tanah sesaat merupakan produk dari jumlah air yang masuk ke dalam
dan yang keluar dari profil tanah.

Air yang masuk ke dalam profil tanah umumnya

dipengaruhi oleh faktor iklim terutama sebaran dan intensitas curah hujan (Murtaza et al.,
2014). Kehilangan air dari profil tanah terjadi melalui perkolasi akibat gaya gravitasi dan
evapotranspirasi melalui permukaan tanah dan tanaman. Kedua proses kehilangan air tanah
tersebut dipengaruhi oleh topografi dan sifat-sifat dasar tanah sehingga laju kehilangan air
tersebut bervariasi dari satu tempat ke tempat lain (Klik et al., 2015, Suhaila and Jemain,
2012). Dengan demikian, pemetaan sebaran karakteristik kelembaban tanah membutuhkan
berbagai variabel lahan yang berhubungan erat dengan kadar air tanah di lapangan. Proses
kehilangan air dari profil tanah dipengaruhi oleh faktor evapotranspirasi (penguapan dari
permukaan tanah dan kanopi tanaman) dan drainase akibat gaya gravitasi. Kehilangan air
melalui transpirasi tanaman memberikan kontribusi sebesar 85% sedangkan penguapan dari
permukaan tanah hanya sebesar 15% terhadap besaran evapotranspirasi secara keseluruhan
(Li et al., 2017).

Fenomena ini menunjukkan sedemikian besar ketergantungan proses

fisiologis pada tanaman terhadap ketersediaan air di dalam tanah. Ada dua faktor yang
menentukan laju kehilangan air dari dalam tanah, yakni faktor eksternal berupa kondisi cuaca
terutama suhu, radiasi matahari, kelembaban udara relatif serta kecepatan angin, dan faktor
internal berupa karakteristik dasar dari tanah itu sendiri. Penghitungan evapotranspirasi
berdasarkan kondisi cuaca membutuhkan data yang akurat dan diukur secara langsung karena
variabel cuaca yang diperoleh berdasarkan pendugaan akan menghasilkan kesalahan
pengukuran sebesar 30% (Córdova et al., 2015).

Dua diantara faktor internal tanah yang

berpengaruh terhadap kehilangan air tanah melalui proses evapotranspirasi dan drainase
adalah tekstur dan kandungan bahan organik tanah. Kedua sifat tanah tersebut mengatur
ketersediaan air tanah melalui kemampuan tanah dalam memegang dan melewatkan air dari
profil tanah. Tanah bertekstur kasar (berpasir) dapat melewatkan air dengan cepat sehingga
kurang mampu menyimpan air dalam waktu yang lama, sedangkan tanah bertekstur halus
(berliat) memiliki kemampuan menyimpan air yang lebih besar namun kurang tersedia bagi
4

tanaman (Hillel, 1980). Tanah bertekstur sedang (tekstur berlempung, dimana kandungan
fraksi pasir, debu dan liat dalam kondisi seimbang) memiliki kemampuan maksimal dalam
menyediakan air bagi tanaman. Oleh sebab itu, kemampuan menyimpan air pada tanah
berpasir dapat dilakukan dengan mengangkat lapisan liat pada subsoil dan mencampurnya
dengan lapisan berpasir pada topsoil (Betti et al., 2015). Kandungan bahan organik sudah
lama diketahui sebagai agen yang mampu meningkatkan kapasitas menyimpan dan
menyediakan air tanah bagi tanaman sebagaimana dilaporkan Hudson (Hudson, 1984) dan
Ali et al. (2018). Bahan organik di dalam tanah mampu menyimpan air seberat beberapa
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art
dan peta jalan (roadmap) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam
bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer
yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten
yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.
kali dari berat bahan organik itu sendiri sehingga keberadaannya dapat mengatasi
kekurangan air pada tanah-tanah bertekstur kasar. Namun penumpukan bahan organik di
dalam tanah biasanya terbatas pada kedalaman kurang dari 20 cm, sedangkan zona perakaran
tanaman pertanian berada pada lapisan 0-20 cm tersebut (Murphy, 2015). Oleh sebab itu,
diperlukan penelitian terkait sebaran tekstur dan kandungan bahan organik tanah sebagai
faktor pengendali ketersediaan air pada kedalaman 20 cm dari permukaan tanah. Tim
pengusul telah membuat road map penelitian tentang hubungan antara karakteristik air tanah
dengan sifat-sifat dasar tanah meskipun baru pada skala laboratorium dan lingkungan
pertanian yang terbatas (Gambar 1). Penelitian pada tahun 1998 sampai 2000 (Hermawan et
al., 2000) menemukan bahwa kadar air tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan
impedensi listrik yang mewakili sifat dielektrik tanah dan hasilnya telah dilaporkan pertama
kali pada tahun 2004 (Hermawan, 2004).

Keeratan hubungan kedua variabel tersebut

ditindaklanjuti dengan penelitian tahun 2016 dan 2017 tentang rancang bangun instrument
yang bisa dibawa ke lapangan untuk pengukuran kelembaban tanah secara langsung
(Hermawan et al., 2017a) dan hasilnya telah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi
pada tahun 2017 (Hermawan et al., 2017b). Dalam satu tahun terakhir, instrumen yang kami
namakan handheld dielectrometer tersebut telah dimanfaatkan untuk penelitian pendugaan
kelembaban tanah secara insitu di lapangan melalui pengukuran sifat dielektrik tanah
(Hermawan et al., 2018). Namun ruang lingkup penerapan teknologi tersebut baru pada skala
laboratorium, sedangkan sampel tanah yang digunakan baru mewakili lokasi-lokasi pertanian
dan perkebunan secara parsial sehingga belum mewakili wilayah kabupaten secara
5

keseluruhan. Oleh sebab itu, penelitian yang diusulkan ini merupakan tindak lanjut penelitian
tahun 2018 pada skala yang lebih detil pada skala kabupaten dan dilakukan secara langsung
di lapangan.
2.2. Studi Pendahuluan Terkait Usulan Penelitian
2.1.1. Metode Alternatif Penetapan Kadar Air Tanah
Ada tiga aspek penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan ketua dan anggota tim
pengusul yang terkait dengan topik usulan penelitian. Pertama adalah penelitian yang telah
dilaksanakan dalam aspek hubungan antara karakteristik lahan dengan potensi ketersediaan
air tanah bagi tanaman. Potensi ketersediaan air tanah merupakan suatu variabel yang dapat
dihitung berdasarkan selisih antara kadar air tanah pada kondisi kapasitas lapang
(ketersediaan maksimum) dan titik layu permanen (ketersediaan minimum) sehingga fokus
utama penelitian yang telah dilakukan adalah pada teknik pengukuran kadar air tanah secara
cepat di lapangan.

Penelitian dimulai pada tahun 1999 dan 2000 tentang pendugaan

kepadatan tanah melalui pengukuran sifat dielektrik tanah (Hermawan et al., 2000). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa sifat dielektrik, yang diwakili impedensi listrik tanah,
memiliki hubungan yang lebih erat dengan kadar tanah (R2≥0,90) dibandingkan dengan
kepadatan tanah (R2<0,90). Sejak saat itu, penelitian-penelitian selanjutnya difokuskan pada
pemanfaatan nilai impedensi untuk menduga kadar air tanah gravimetris secara langsung di
lapangan.
Diawali dengan percobaan pada tanah terganggu (repacked soils) di laboratorium,
sifat dielektrik, dalam hal ini impedensi listrik, di dalam tanah dapat digunakan sebagai
prediktor kadar air tanah gravimetris. Kadar air tanah (θ, satuan g/g) dapat dihitung dari nilai
impedensi listrik tanah (Z, satuan kΩ) menggunakan persamaan regresi non-linear sebagai
berikut (Hermawan, 2004):
𝜃 = 𝑎. 𝑍 𝑏

(1)

Meskipun konstanta a dan b selalu berubah menurut jenis tanah yang digunakan, peneliti
sudah berhasil mendeteksi dua sifat tanah utama yang mempengaruhi kedua konstanta
tersebut, yakni tekstur dan kandungan bahan organik tanah. Oleh sebab itu, Persamaan (1)
diatas telah berhasil digunakan untuk memonitor fluktuasi kadar air tanah pada lahan jagung
(Hermawan, 2005) serta menduga ketersediaan air tanah pada tiga ordo tanah dominan di
Bengkulu (Hermawan et al., 2006).
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Penelitian terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017 telah menghasilkan
kemajuan yang sangat pesat.

Konstanta a dan b pada Persamaan (1) telah berhasil

ditemukan, yakni masing-masing 0,45 dan -0,20, sehingga persamaan diatas dapat ditulis
kembali menjadi:
𝜃 = 0,45. 𝑍 −0,20

(2)

Persamaan (2) tersebut sudah dapat digunakan pada hampir semua jenis tanah mineral yang
ada di wilayah Bengkulu tanpa harus melakukan kalibrasi nilai a dan b.

Kemajuan

berikutnya adalah bahwa rangkaian instrumen yang digunakan dalam pengukuran nilai
impedensi listrik telah berhasil dirakit menjadi sebuat alat yang mudah dibawa kemana-mana
(portable, handheld) sehingga telah berhasil digunakan untuk mengevaluasi fluktuasi
kelembaban tanah secara spasial maupun temporal (Hermawan et al., 2017).
2.1.2. Pemetaan Sumber Daya Lahan
Aspek penelitian kedua yang telah dilaksanakan adalah tentang pemetaan sumber
daya alam yang menjadi fokus penyajian data dalam usulan penelitian ini. Serangkaian
penelitian yang dilakukan oleh Anggota Tim Peneliti 1 menghasilkan sejumlah informasi
yang terkait dengan karakterisasi restorasi lahan terdegradasi dalam rangka meningkatkan
ketersediaan air bagi tumbuhan.

Pada tahun 2015, anggota peneliti telah memetakan

perubahan tingkat kekritisan lahan akibat eliminasi unit lahan yang mengalami erosi di
kawasan tambang di Provinsi Bengkulu sehingga membutuhkan tindakan restorasi dan
konservasi yang tepat (Sulistyo, 2015a). Penelitian ini dilaksanakan di kawasan hutan tropis
Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan kawasan yang akan dikaji melalui penelitian
yang diusulkan ini. Salah satu peta yang dihasilkan adalah peta erodibilitas tanah, atau peta
kepekaan tanah terhadap erosi, yang dipengaruhi antara lain oleh tekstur dan bahan organik
yang merupakan dua sifat tanah yang akan diteliti melalui usulan ini. Sementara teknik
pemetaan itu sendiri telah berhasil ditingkatkan melalui aplikasi analisis Kriging dalam
pendugaan nilai erodibilitas untuk penghitungan erosi (Sulistyo, 2015b).
Penelitian terhadap pemetaan sumber daya lahan dilanjutkan dengan analisis faktor
tanaman pada citra satelit dalam menduga besaran erosi. Peneliti berhasil mengembangkan
model pendugaan faktor tanaman sebagai penyebab erosi dengan ketilitian yang tinggi
apabila dibandingkan dengan kondisi di lapangan (akurasi 81,13%) sementara model yang
ada sebelumnya memiliki akurasi kurang dari 60% (Sulistyo, 2016).

Model yang

dikembangkan melalui penelitian ini dapat diterapkan dalam menduga sebaran berbagai
karakteristik sumberdaya lahan seperti potensi degradasi lahan pada berbagai jenis tegakan
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vegetasi penutup. Selanjutnya model tersebut telah dikembangkan secara lebih detil, dimana
faktor-faktor erosi lain seperti topografi sudah dapat diduga dan dipetakan dengan tingkat
ketelitian yang tinggi dibandingkan hasil cek lapangan tentang kondisi yang seberanya di
lokasi penelitian (Sulistyo et al., 2017).
2.1.3. Kelestarian dan Produktivitas Lahan
Aspek penelitian ketiga yang telah dilaksanakan oleh tim pengusul penelitian adalah
terkait dengan kelestarian dan produktivitas lahan di kawasan pesisir dan hutan tropis. Lahan
yang telah terdegradasi oleh aktivitas penambangan batubara membutuhkan waktu yang
sangat lama untuk kembali ke kondisi sebelum penambangan sebagaimana ditunjukkan oleh
kerapatan tajuk tumbuhan, penutupan tanah oleh kanopi dan diversivitas jenis tumbuhan
(Suhartoyo et al., 2012). Namun demikian, penumpukan seresah tanaman reklamasi dan
proses dekomposisinya menjadi bahan organik tanah pada lahan bekas tambang tetap terlacak
oleh penelitian yang dilakukan Suhartoyo et al. (2016). Penyeimbangan antara kelestarian
dan peningkatan produktivitas lahan terdegradasi telah diteliti dan dilaporkan Hermawan
(2010) dan Hermawan (2016) dimana kegiatan restorasi lahan tersebut dapat dikemas dalam
bentuk agroforestry untuk menunjang ekonomi produktif masyarakat di sekitarnya, seperti
untuk hutan produksi, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang semuanya dapat
dikemas dalam bentuk agroekowisata.
Salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan tanaman reklamasi di lahan
terdegradasi adalah turunnya kualitas fisik tanah secara drastis yang berdampak pada
perkembangan akar. Kemampuan tanah dalam menyediakan air bagi tanaman merupakan
salah satu variabel penting yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas lahan
terdegradasi yang dilakukan restorasi untuk tanaman produktif. Pambudi dan Hermawan
(2010) melaporkan bahwa kemiringan lereng dan kandungan air di dalam tanah merupakan
faktor fisik lahan yang berpengaruh paling nyata terhadap pertumbuhan dan produksi
tanaman.

Sedangkan ketersediaan air tanah bagi tanaman antara dataran rendah dan

menengah terbukti sebagai faktor pembatas utama terhadap pertumbuhan kopi arabika belum
menghasilkan (Alnopri et al., 2011). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan bahwa
potensi ketersediaan air tanah bagi tanaman dapat menjelaskan mengapa produktivitas lahan
bervariasi antara kawasan satu dengan lainnya.
Jenis vegetasi penutup lahan telah dilaporkan memiliki kemampuan menyimpan air
yang berbeda (Hermawan et al., 2019). Kadar air tanah gravimetri secara konsisten lebih
tinggi di bawah tegakan kelapa sawit menghasilkan dibandingkan di bawah tegakan karet tua
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yang saling berdekatan satu sama lain. Penemuan ini ditindaklanjuti melalui penelitian tahun
2019 ini dimana profil karakteristik air tanah pada lima lokasi dengan jenis dan umur vegetasi
berbeda diamati secara berkala.
2.1.4. Soil Water Research Group
Tim peneliti dari ketiga aspek penelitian diatas telah bergabung dalam Soil Water
Research Group (SWAT-RG) yang berkonsentrasi dalam pengelolaan air tanah untuk
meningkatkan produktivitas lahan. Penelitian yang diusulkan ini merupakan salah satu joint
research yang diagendakan oleh SWAT-RG dalam rangka mewujudkan visi institusi dalam
restorasi lahan di kawasan pesisir dan hutan tropis.
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BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1.1. Tujuan Penelitian
Secara umum, penelitian ini bertujuan menghasilkan model

pendugaan

karakteristik profil air tanah pada skala wilayah kabupaten di bagian utara Provinsi
Bengkulu ditinjau dari aspek jenis tanah dan vegetasi penutup lahan.
Secara khusus, tujuan dari penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini
adalah:
a. Memperoleh data fluktuasi profil air tanah pada berbagai lapisan dan jenis tanah
selama periode pengeringan (dari musim hujan ke musim kemarau) dan periode
pembasahan (musim kemarau ke musim hujan).
b. Memperoleh variabel penduga profil air tanah, seperti tekstur dan kandungan bahan
organik tanah, untuk dapat digunakan sebagai prediktor potensi stres air tanah di
wilayah utara Provinsi Bengkulu.
c. Menjadikan lima lokasi penelitian sebagai referensi bagi Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara, terutama instansi yang membidangi tanaman pangan dan
perkebunan, dalam mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi selama musim
kemarau.

1.2. Manfaat Penelitian
Sampai pertengahan bulan Agustus 2019, penelitian telah memberikan beberapa
manfaat sebagai berikut:
1. Bagi peneliti, penelitian pada periode April-Agustus telah menghasilkan hasil
deskripsi profil, data impedensi listrik yang diukur satu sampai dua kali seminggu,
karakteristik dasar tanah (tekstur dan bahan organik), dan karakteristik air tanah
(kadar air jenuh sampai titik layu permanen) di lima lokasi penelitian.
2. Bagi pembangunan pertanian, hasil triwulan pertama telah menggambarkan adanya
perbedaan potensi ketersediaan air tanah bagi komoditas pertanian di wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini telah membantu terlaksananya penelitian dalam rangka
penyelesaian tugas akhir, dengan melibatkan tiga orang mahasiswa Program Studi
Ilmu Tanah.
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Pada periode September-Nopember 2019, penelitian akan memberikan beberapa
manfaat sebagai berikut:
1. Akan diperolehnya minimal satu sifat dasar tanah sebagai prediktor potensi
ketersediaan air tanah bagi tanaman pada skala wilayah kabupaten.
2. Satu manuskrip akan terbit di jurnal internasional bereputasi, terindeks scopus Q3,
yakni International Journal of Advanced Science Engineering Information
Technology terbitan Nopember-Desember 2019 (posisi Agustus 2019: Submitted).
3. Tiga mahasiswa Ilmu Tanah yang terlibat langsung dalam penelitian ini untuk
menyelesaikan tugas akhir.

Ketiga mahasiswa tersebut diperkirakan telah siap

melakukan seminar hasil penelitian pada akhir masa penelitian 2019 ini.
4. Sampai Nopember 2019, akan diperoleh luaran sebagai berikut:
a. Satu artikel akan diterbitkan di jurnal internasional bereputasi, yakni
International Journal of Advanced Science Engineering

Information

Technology, terbitan Nopember-Desember 2019 (posisi saat ini: submitted).
b. Satu manuskrip yang akan terbit di jurnal internasional terakreditasi, yakni
Journal of Tropical Soils (posisi Desember 2019: submitted).
c. Tiga skripsi mahasis S1 Prodi Ilmu Tanah.
d. Satu bab dalam Buku Ajar Fisika Tanah (Edisi II), terbit Desember 2018.
e. Satu buah draf buku Petunjuk Praktikum Fisika Tanah.
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BAB IV. METODE PENELITIAN
4.1. Alat dan Bahan
Alat yang akan digunakan dalam penelitian yang dilaksanakan pada tahun pertama
(2019) adalah sebagai berikut:
1. Geographycal information system (GPS), untuk menentukan letak geografis titik
pengambilan sampel tanah agar data hasil analisis profil air tanah dapat dipetakan
secara digital.
2. Pressure plate apparatus, digunakan untuk mengukur kadar air tanah pada tekanan
tertentu, yang menggambarkan jumlah air yang tersedia bagi tanaman dalam kondisi
stres lingkungan.
3. Alat-alat laboratorium untuk analisis tekstur (pipet, tabung pelarut tanah, stirer listrik,
dll) dan kandungan bahan organik tanah (metode Walkley & Black).
4. Alat pengukur kadar air tanah (moisture meter) hasil penelitian terdahulu (Gambar 1).

Gambar 1. Instrumen Dielektrometer hasil penelitian terdahulu yang dimodifikasi untuk
mengukur ketersediaan air tanah bagi tanaman
Bahan-bahan yang dibutuhkan kabel sensor untuk mengukur kadar air tanah hingga
kedalaman 100 cm, cangkul, garpu dan skop (untuk pengambilan sampel tanah), kantong
plastik untuk menyimpan sampel tanah, bahan-bahan kimia yang akan digunakan untuk
analisis tanah (tekstur dan bahan organik) di laboratorium, serta bahan-bahan habis pakai
lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan sampel dan analisis tanah.

4.2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian pada tahun pertama (2019) meliputi lima kawasan binaan Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP), yakni BPP Air napal, BPP Kerkap, BPP Hulu Palik, BPP
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Armajaya dan BPP Argamakmur (Gambar 2). Kelima lokasi yang dipilih mewakili berbagai
tata guna lahan dominan di Kabupaten Bengkulu Utara (karet, kelapa sawit dan hortikultura),
serta jenis tanah yang mendominasi kabupaten (Ultisol dan Inceptisol). Penentuan lokasi
penelitian dilakukan secara berjenjang, mulai dari koordinasi dengan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Utara yang membidangi tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan, serta penyuluhan.

Selanjutnya OPD yang membidangi penyuluhan

menghubungi pimpinan BPP yang menjadi calon lokasi penelitian. Hasil diskusi antara tim
peneliti dan masing-masing pimpinan BPP adalah kesepakatan titik pengambilan sampel dan
pengamatan dari bulan April sampai Nopember 2019.
Pelibatan unsur pemerintah daerah dalam penentuan lokasi penelitian merupakan
konsekuensi dari komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pengguna
(user) teknologi yang dihasilkan melalui penelitian ini (Gambar 3). Para penyuluh pertanian
di lapangan secara aktif dilibatkan dalam penentuan lokasi penelitian guna memudahkan
transfer teknologi dari peneliti kepada petani di wilayah kerja masing-masing BPP.

Gambar 2. Peta lokasi penelitian tahun pertama (2019) di Kabupaten Bengkulu Utara
Provinsi Bengkulu
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Gambar 3. Dokumen komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam
memanfaatkan teknologi yang dihasilkan melalui PTUPT tahun 2019
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4.3. Prosedur Penelitian
4.3.1. Pengamatan profil tanah
Pengamatan profil tanah dilakukan di lima lokasi terpilih, masing-masing di lahan
petani binaan BPP Air Napal (kelapa sawit tua), BPP Kerkap (melon), BPP Hulu Palik
(kelapa sawit belum menghasilkan), BPP Armajaya (karet 20 tahun) dan BPP Argamakmur
(karet 10 tahun) Kabupaten Bengkulu Utara (Gambar 4). Tanah digali dengan dimensi
(panjang, lebar, dalam) 1 x 1 x 1 m, penampang tegak tanah dideskripsikan secara kuantitatif
dan kualitatif.

Deskripsi profil meliputi batas dan tebal horizon, warna tanah, tekstur,

struktur, konsistensi dan perakaran tanaman pada setiap lapisan.

Karakteristik vegetasi

penutup (seperti tanaman pokok dan understory plants) juga diamati di sekita profil yang
digali.

Gambar 4. Sebaran lokasi profil tanah penelitian (lingkaran) di Kabupaten Bengkulu Utara.
4.3.2. Pengambilan sampel tanah penelitian
Setelah pengamatan profil, permukaan tanah pada sisi profil diratakan, contoh tanah
utuh mula-mula diambil menggunakan ring stainless dengan diameter 7,4 cm dan tinggi 4,0
cm pada kedalaman 0-10 cm, tanah pada permukaan dan bawah ring diratakan dengan pisau,
lalu kedua sisi tersebut ditutup dengan tutup plastik. Karena tanah pada bagian atas dan
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bawah ring dibuang, maka contoh tanah utuh yang ada di dalam ring mewakili kedalaman
sekitar 3 sampai 7 cm. Pada kedalaman yang sama, sekitar 500 g contoh tanah terganggu
diambil secara komposit pada kedalaman 0-10 cm lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik
dan diikat agar air pada sampel tanah tidak menguap. Tanah bekas sampling pada sisi profil
digali dan diratakan hingga kedalaman 10 cm, proses pengambilan sampel tanah utuh dan
terganggu diulangi. Pengambilan contoh tanah seperti diuraikan diatas dilakukan hingga
mencapai kedalaman 90-100 cm.

Gambar 5. Proses pengambilan sampel tanah utuh dan terganggu pada 10 kedalaman di
setiap lokasi profil
4.3.3. Analisis Tanah
Dua hari setelah sampai di Laboratorium Ilmu Tanah Universitas Bengkulu, sekitar 50 g
sub-sampel tanah terganggu diambil secara komposit ditimbang lalu dikeringovenkan pada
suhu 1050 selama 24 jam dan ditimbang kembali untuk mengetahui kadar air tanah pada
kondisi lapangan ketika dilakukan sampling.

Contoh tanah utuh dalam ring ditimbang,

setelah dikurangi berat ring selanjutnya berat tanah dalam ring dikonversi menjadi berat tanah
setara kering oven menggunakan kadar air tanah lapangan, lalu dibagi dengan volume ring
untuk mendapatkan nilai berat volume tanah. Sebanyak 50 contoh tanah dalam ring lalu
dikirim ke Laboratorium Fisika Tanah Balai Penelitian Tanah di Bogor untuk penetapan berat
jenis, karakteristik air tanah dan distribusi ukuran pori.
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Contoh tanah terganggu dikeringanginkan, ditumbuh dan diayak dengan ayakan
bermata saring 2,0 mm untuk keperluan analisis tekstur (tiga fraksi) dan karbon organik pada
setiap lapisan.

Khusus sampel pada kedalaman 0-10 dan 10-20 cm, tanah yang telah

ditumbuk diayak dengan ayakan 8,0 mm dan ditampung dengan ayakan 4,76 mm untuk
keperluan analisis kemantapan agregat. Sekitar 100 g (setara kering oven) agregat 4,76
sampai 8 mm diletakkan pada ayakan 4,76 mm yang ditumpuk pada ayakan 2, 1, dan 0,25
mm. Sampel tanah diayak di dalam air selama tiga menit dengan kecepatan 35 ayunan per
menit dan tinggi ayunan 7,5 cm. Kemantapan agregat dihitung berdasarkan proporsi berat
agregat yang tertampung pada setiap ayakan setelah dilakukan pengayakan.
4.3.4. Pengukuran Kadar Air Tanah di Lapangan
Dua puluh pasang kabel dimasukkan ke dalam tanah yang berdekatan dengan profil
yang telah dideskripsikan masing-masing sedalam 5, 10, ... 100 cm, bagian ujung bawah
sepanjang 5 cm dikupas terlebih dahulu agar tembaganya bersentuhan dengan tanah. Proses
memasukkan kabel sensor ke dalam tanah diperlihatkan pada Gambar 6A. Pasangan kabel
ini digunakan untuk pengukuran kadar air tanah pada kedalaman 0-5 cm. Pasangan-pasangan
kabel berikut masing-masing dimasukkan pada interval 5 cm sampai kedalaman 100 cm
sehingga ada 20 pasang kabel pada setiap profil tanah (Gambar 6B).
Kedalaman (cm)
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Gambar 6. A. Penanaman kabel sensor pada interval kedalaman 5 cm hingga kedalaman 100
cm (kiri). B. Ilustrasi sensor tertanam untuk pengukuran kadar air tanah (kanan).
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Sifat dielektrik berupa impedensi listrik tanah (Z, satuan kilo ohm) diukur dengan
menghubungkan bagian kabel yang muncul di permukaan tanah dengan alat Dielektrometer
yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya (Gambar 6b).

Nilai Z lalu dikonversi

menjadi kadar air tanah (θ, satuan g/g) menggunakan model, yakni:
θ = a.Zb

(1)

dimana konstanta a dan b ditetapkan dengan melakukan analisis regresi antara nilai Z dan θ
dari contoh tanah terganggu pada hari pengukuran yang sama. Pengukuran Z dilakukan dua
kali seminggu untuk menggambarkan redistribusi air presipitasi di dalam profil tanah selama
periode pengeringan (fase discharge, periode April-Juli 2019) dan periode pembasahan (fase
recharge, periode Agustus-Nopember 2019).
4.3.5. Konversi Nilai Impedensi Listrik ke Kadar Air Tanah di Lapangan
Pada tanggal 12 Juni 2019 dilakukan pengamatan profil, pengambilan contoh tanah
(utuh dan terganggu) pada interval kedalaman 10 cm, dan sekaligus pengukuran impedensi
listrik pada interval kedalaman 5 cm. Data tersebut digunakan untuk mengkalibrasi alat
Dielektrometer dalam mengkonversi nilai impedensi Z menjadi kadar air θ. Hasil kalibrasi
alat disajikan pada Gambar 7 sehingga Persamaan (1) menjadi:
θ = 0,62.Z-0,2 (R2 = 0,44)

(2)

Gambar 7. Hasil kalibrasi Dielektrometer untuk mendapatkan konstanta a dan b pada
Persamaan (1) menggunakan hasil pengukuran impedensi listrik dan kadar air
lapangan metode gravimetri di laboratirum tanggal 12 Juni 2019
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4.3.6. Variabel Penelitian
Variabel utama yang akan diukur melalui penelitian yang diusulkan ini adalah:
1. Karakteristik profil tanah, dideskripsikan pada setiap lapisan atau horizon yang
meliputi batas, ketebalan, nama horizon, warna, tekstur, struktur, konsistensi dan
perakaran tanaman pada setiap lapisan.
2. Kadar air tanah in-situ, diukur setiap tiga sampai tujuh hari (tergantung kondisi cuaca)
pada interval kedalaman 5 cm hingga kedalaman 100 cm, menggunakan alat
Dielektrometer. Nilai impedensi listrik yang terukur dikonversi menjadi nilai kadar
air gravimetri menggunakan Persamaan (2).
3. Kadar air kapasitas lapang, kadar air titik layu permanen dan distribusi ukuran pori,
ditetapkan pada 10 lapisan (0-10 hingga 90-100 cm) menggunakan pressure plate
apparatus.
4. Kadar air tersedia bagi tanaman, merupakan selisih antara kadar air tanah kapasitas
lapangan dan titik layu permanen.
5. Berat volume tanah, ditetapkan pada 10 lapisan menggunakan ring sampel yang
digunakan untuk mengukur karakteristik air tanah.
6. Profil air tanah, ditetapkan pada horizon A, B dan C dengan mengalikan variabel 2
dan 5 pada lapisan yang sama.
Variabel pendukung adalah sebagai berikut:
1. Distribusi ukuran partikel, dianalisis menggunakan metode hidrometer.
2. Kelas tekstur, ditetapkan dengan memasukkan nilai distribusi ukuran partikel ke
dalam segitiga tekstur.
3. Kandungan bahan organik tanah, dilakukan dengan menganalisis kandungan karbon
organik menggunakan metode Walkley and Black.
4. Jenis dan karakteristik vegetasi yang tumbuh di setiap lokasi penelitian.
5. Kondisi cuaca tahun 2019, terutama curah hujan dan suhu udara, selama penelitian
yang diperoleh dari stasiun cuaca di setiap BPP yang terdekat dengan lokasi
pengukuran.
4.3.6. Pengolahan dan Penyajian Data
Sebagian data yang diperoleh diolah secara deskriptif, seperti karakteristik profil tanah,
sedangkan hubungan antara ketersediaan air dengan sifat dasar tanah diolah menggunakan
analisis regresi dan korelasi. Karakteristik dasar tanah yang memiliki hubungan paling erat
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dengan ketersediaan air tanah selanjutnya dijadikan faktor dalam membangun model dalam
menduga ketersediaan air tanah pada skala wilayah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Hasil
analisis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik ketersediaan air tanah bagi tanaman pada
skala kabupaten.
4.3.7. Rancangan Capaian Luaran Penelitian
Penelitian yang diusulkan pada tahun 2018 ini dirancang untuk menghasilkan luaran
sebagai berikut:
1. Variabel bebas (seperti tekstur, distribusi ukuran partikel, dan/atau kandungan karbon
organik tanah) yang memiliki hubungan erat dengan ketersediaan air tanah.
2. Peta sebaran variabel bebas yang terbukti kuat sebagai faktor penduga potensi
ketersediaan air tanah di wilayah penelitian (Mukomuko, Bengkulu Utara, dan
Bengkulu Tengah).
3. Acuan ekstrapolasi pemetaan potensi ketersediaan air tanah di luar wilayah yang
diteliti pada tahun 2018 dengan menjadikan tekstur dan bahan organik sebagai
prediktor air tanah.
4. Satu artikel pada prosiding seminar nasional Forum Komunikasi Perguruan Tinggi
Pertanian Indonesia, 2-3 Oktober 2018 di Unsyiah, Banda Aceh.
5. Satu artikel yang akan diterbitkan di jurnal internasional tidak terakreditasi, yakni
Terra Journal of Land Restoration, Volume 1 (2) Juli-Desember 2018.

Alamat

website: https://ejournal.unib.ac.id/index.php/terrajournal.
6. Satu artikel yang akan diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q4, yakni
International Journal of Agricultural Technology, target accepted Nopember 2018.
Alamat website: www.ijat.aatsea.com.
7. Satu artikel yang akan diterbitkan di jurnal internasional bereputasi, terindeks Scopus
Q3, Internationa Journal of Advanced Science Engineering Information Technology,
target submitted Desember 2018. Website: http://ijaseit.insightsociety.org/.
8. Lima skripsi mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Tanah angkatan 2015, wisuda April
dan Agustus 2019.
9. Satu bab dalam Buku Ajar Fisika Tanah (Edisi II), terbitan September 2019 untuk
digunakan pada semester ganjil tahun ajaran .
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4.4. Jadwal Penelitian
Kegiatan

Bulan (2019)
4

5

6

7

8

9

10

11

Indikator Capaian

Koordinasi tim dan pembantu peneliti

Tugas setiap anggota

FGD persiapan penelitian

Jadwal ke lapangan

Survei 5 lokasi pengamatan

5 lokasi terpilih

Penanaman kabel sensor di 5 lokasi

Sensor siap pengukuran

Pengukuran awal kadar air tanah

Alat berfungsi baik

Pengamatan profil dan sampling tanah

Deskripsi dan sampel

Pengukuran selama periode pengeringan

Data periode discharge

Analisis tanah

Data laboratorium

Pengukuran selama periode pembasahan

Data periode recharge

Analisis data

Data siap saji, model

Penulisan artikel di jurnal internasional

Manuskrip

Penerbitan artikel di jurnal internasional

Artikel accepted

Pelaporan

Laporan kemajuan, akhir

Seminar nasional

Makalah prosiding

Seminar internasional

Makalah prosiding

Sosialisasi hasil ke mitra tahun ke-1

Buku saku untuk PPL
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BAB V. HASIL YANG DICAPAI
5.1. Deskripsi Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian lapangan tahun 2019 mencakup 5 kawasan pesisir dan penyangga
hutan tropis yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Semua kawasan penelitian
telah dideskripsi secara detil yang mencakup posisi geografis, desa, kecamatan, ketinggian
tempat dari permukaan laut, dan satuan lahan sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Lahan
yang diamati dan diambil sampel tanahnya adalah lahan pertanian yang terletak di kawasan
budidaya, seperti lahan milik Balai Penyuluh Pertanian (BPP) serta lahan milik masyarakat.
Secara administratif, lahan yang diteliti mencakup 21 wilayah desa, 18 wilayah kecamatan,
dan 3 wilayah kabupaten, membentang dari utara hingga ke wilayah Kota Bengkulu.. Lokasi
penelitian yang termasuk dalam wilayah pesisir terletak pada ketinggian sekitar 20 sampai 50
m dari permukaan laut, sedangkan yang termasuk kawasan penyangga hutan tropis
menempati ketinggian 50 sampai 200 m dari permukaan laut.
Berdasarkan aspek tata guna lahan, lokasi penelitian merupakan lahan pertanian yang
digunakan untuk usahatani perkebunan (karet dan kelapa sawit), persawahan, tanaman
pangan (palawija), dan kebun percontohan milik BPP. Lokasi penelitian juga mewakili
berbagai jenis tanah, baik tanah mineral maupun tanah gambut. Di kawasan pesisir, jenis
tanah yang diteliti umumnya masuk ordo Entisol dan Ultisol, sedangkan di kawasan
penyangga hutan tropis termasuk ordo Ultisol dan Inceptisol. Ada dua lokasi yang termasuk
kategori tanah organik dengan kandungan bahan organik diatas 30 persen, yakni di wilayah
Mukomuko (kode MM-4) dan Bengkulu Tengah (kode BT-7). Dengan demikian, hasil
penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk memprediksi karakteristik air tanah untuk
sebagian besar jenis tanah di Provinsi Bengkulu.
Lokasi penelitian mencakup 17 satuan lahan berbeda sehingga memiliki sebaran
karakteristik dasar tanah yang relatif luas untuk kebutuhan ekstrapolasi data di wilayah
Provinsi Bengkulu. Dari 21 lokasi yang diteliti, hanya ada 4 satuan lahan yang muncul di dua
lokasi kecamatan, yakni Pq 8.2 (di Kecamatan Ulok Kupai dan Talang Empat), Hq 1.1.1 (Giri
Mulya dan Penarik), Pa 5.2 (IV Koto dan Pondok Kelapa), dan Tf 3.2 (Lais dan Pondok
Kubang). Sementara 13 lokasi lainnya masing-masing mewakili satu unit lahan tersendiri
sehingga penelitian ini cukup memiliki rentang jenis tanah yang luas. Gambaran lokasi ini
menunjukkan bahwa hasil penelitian ini memiliki tingkat keterwakilan wilayah yang dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting karena salah satu luaran penelitian adalah
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sebagai acuan dalam menduga karakteristik air tanah di lokasi-lokasi lain yang tidak diteliti
pada saat ini.
Tabel 1. Deskripsi lokasi sampling tanah di Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana hasil
survei pada akhir Juli April 2019.
Kode
Sampel

Koordinat

Desa, Kecamatan

Altitude
(m)

Vegetasi

AN

102009’55,0”E; 03036’30,5”S

Air Napal

25

Kelapa sawit tua

KP

102016’20,0”E; 03031’10,5”S

Magelang, Kerkap

152

Melon

Hulu Palik

500

Kelapa sawit 3 tahun

HP
AJ

102013’34,0”E; 03028’40,5”S

, Armajaya

175

Karet umur 20 tahun

AM

102027’01,7”E; 03028’40,5”S

, Argamakmur

138

Karet umur 10 tahun

5.2. Deskripsi Profil Tanah
Kelima lokasi yang diteliti mewakili tipologi lahan yang ada di Kabupaten Bengkulu
Utara. Lokasi Air Napal mewakili kawasan pesisir dengan ketinggian di bawah 100 m dari
permukaan laut (dpl), Lokasi Armajaya dan Argamakmur mewakili ketinggian 100-300 m
dpl, sedangkan Lokasi Kerkap dan Hulu Palik mewakili kawasan pada ketinggian 300-500 m
dpl. Gambaran visual profil tanah di 5 lokasi penelitian disajikan pada Gambar 8, sedangkan
hasil deskripsi detilnya disajikan pada Tabel 2. Lokasi Kerkap memiliki Horizon A paling
tebal (kedalaman 0-50 cm) dengan kandungan bahan organik yang tinggi, sedangkan yang
paling tipis ditemui di Hulu Palik (kedalaman 10 cm). Lokasi Argamakmur merupakan bekas
lahan sawah yang dikonversi menjadi karet sejak 10 tahun yang lalu sehingga memiliki
lapisan kedap (Horizon E) pada kedalaman 25-32 cm. Akibatnya, lahan di lokasi ini mudah
tergenang ketika hujan sebaliknya tanaman karet sering gugur ketika hujan tidak turun dalam
waktu relatif lama.

Gambar 8. Profil tanah di 5 lokasi penelitian. Dari kiri: Air Napal, Kerkap, Hulu Palik,
Armajaya dan Argamakmur
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Tabel 2. Deskripsi profil tanah di lima lokasi penelitian.
Horizon

A3

Air Napal
12 cm, coklat tua (10 YR
3/3), granular halus, agak
lemah, akar kasar banyak.
9 cm, coklat kekuningan (10
YR 5/8), granular halus,
agak kuat, akar kasar
banyak.
-

E1

A1
A2

Kerkap
20 cm, hitam (5 YR
bloky sedang, lemah,
halus sedikit.
20 cm, hitam (5 YR
bloky kasar, agak kuat,
sedang sedikit.

1/1),
akar
1/1),
akar

Lokasi
Hulu Palik
4 cm, hitam (10 YR 1/2),
bloky sedang, kuat, akar
halus banyak.
6 cm, coklat kekuningan (10
YR 5/8), bloky sedang, kuat,
akar halus sedang.

Armajaya
7 cm, coklat kuning kehitaman
(10 YR 3/4), granular halus,
remah, akar halus banyak.
-

-

-

-

10 cm, coklat tua (7,5 YR
5/6), bloky kasar.
-

-

-

E2

-

-

-

-

B1

17 cm, kuning kemerahan
(7,5 YR 6/6), bloky sedang,
agak kuat, akar sedang
sedang
18 cm, kuning kemerahan
(7,5 YR 7/6), bloky sedang,
agak lemah, akar sedang
sedang.
-

20 cm, coklat (7,5 YR 5/3),
bloky sedang.

20 cm, kuning kecoklatan
(10 YR 6/8), bloky kasar,
agak kuat, akar halus sedikit.

13 cm, kuning kecoklatan (10
YR 6/6), bloky kasar, agak
kuat, akar sedang sedang.

20 cm, kuning kecoklatan (10
YR 6/10), bloky sedang,
lemah.

30 cm, coklat tua (7,5 YR
5/8), bloky halus, lemah.

-

-

Kedalaman >56 cm, kuning
kecoklatan (10 YR 6/8),
massive, akar sedang sedikit.

Kedalaman >90 cm, kuning
(10 YR 7/10), massive.

Kedalaman >60 cm, kuning
kemerahan (7,5 YR 6/6),
massive bercampur konkresi
halus.

20 cm, kuning kecoklatan (10
YR 6/6), bloky kasar pecah
menjadi bloky halus, agak
lemah, akar halus sedikit.
60 cm, kuning (10 YR 7/8),
bloky kasar pecah menjadi
bloky sedang, lemah, konkresi
sedang sedikit, akar halus
sedikit.
Kedalaman >100 cm, kuning
(10 YR 7/8), massive,
konkresi sangat besar banyak.

B2

B3

C

Argamakmur
15 cm, coklat kehitaman (7,5
YR 3/2), granular halus, lepas,
akar kasar sedang.
10 cm, coklat kehitaman (7,5
YR 3/4), bloky kasar pecah
menjadi bloky halus, agak
teguh, akar kasar sedikit.
2 cm, kuning kemerahan (5
YR 7/10), bloky sedang, teguh
5 cm, hitam (10 YR 2/1),
bloky sedang, agak teguh, akar
halus sedikit.
8 cm, coklat (10 YR 4/3),
bloky kasar, agak lepas.
30
cm,
coklat
kuning
kehitaman (10 YR 4/4), bloky
sedang, lepas, akar halus
sedikit.
30
cm,
coklat
kuning
kehitaman (10 YR 4/4), bloky
halus, sangat lepas, akar halus
sangat sedikit.
-
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Tabel 3. Hasil analisis laboratorium di lima lokasi penelitian.
Kedalaman
(cm)

Air Napal

Kerkap

Hulu Palik

Armajaya

Argamakmur

Distribusi ukuran partikel (pasir; debu; liat dalam %)
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
C-organik (%)
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
Berat volume (g/cm3)
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
Distribusi ukuran pori (drainase; kapasitas lapang; titik layu permanen dalam %)
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
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5.3. Profil Air Tanah
Analisis profil air tanah diawali dengan penyajian data profil impedensi listrik yang
diukur secara langsung dan berkala di lima lokasi penelitian, karena alat pendeteksi kadar air
tanah yang digunakan dalam penelitian ini dirancang melalui konversi nilai impedensi listrik
tanah yang terukur oleh alat. Berdasarkan hasil pengukuran yang disajikan pada Gambar 9,
impedensi listrik pada kelima lokasi penelitian memiliki fluktuasi yang beragam terkait
dengan kejadian hujan menjelang pengukuran. Nilai impedensi listrik di Lokasi Air Napal
dan Kerkap relatif kurang fluktuatif selama enam kali pengukuran selama periode 26 Mei
sampai 12 Juni 2019 terutama pada lapisan kurang dari 50 cm dibawah permukaan tanah.
Untuk semua lokasi, nilai impedensi listrik tertinggi terjadi pada pengukuran tanggal 30 Mei
2019, yakni setelah sekitar satu minggu tidak pernah turun hujan di lokasi pengamatan.
Sebaliknya nilai impedensi listrik terendah diperoleh pada pengukuran tanggal 4 Juni 2019
ketika terjadi hujan agak lebat sekitar 12 jam sebelum dilakukan pengukuran. Berdasarkan
uraian diatas, nilai impedensi listrik meningkat ketika tidak terjadi hujan dan turun secara
signifikan mengikuti kejadian hujan di lokasi penelitian.
Respon impedensi listrik terhadap perubahan cuaca, yang ditunjukkan oleh sebaran
nilai antar waktu pengukuran, terlihat paling tinggi di Lokasi Hulu Palik dan Argamakmur.
Rentang maksimum dari nilai impedensi di kedua lokasi tersebut berkisar antara 5 k-Ω ketika
pengukuran dilakukan sesaat setelah hujan sampai 40 k-Ω pada saat kondisi tanpa hujan.
Tingginya keragaman nilai impedensi listrik antar waktu pengukuran di Hulu Palik dan
Argamakmur terlihat konsisten di sebagian besar lapisan profil yang diamati.
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Gambar 9. Perubahan temporal profil impedensi listrik tanah di 5 lokasi penelitian.
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BAB VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
6.1. Rencana Tahapan Berikutnya (Oktober-Desember 2018)
Pada bulan Agustus sampai Nopember 2019, tahapan penelitian yang akan dilaksanakan
adalah:
1. Melanjutkan pengukuran profil air tanah selama periode pembasahan, dari musim
kemarau menuju musim hujan.
2. Melakukan sosialisasi hasil penelitian kepada mitra pengguna, yakni jajaran
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang membidangi tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan, tentang potensi kapasitas penyimpanan air tanah di
lahan pertanian.
3. Melakukan koordinasi dengan mitra pengguna tahun penelitian 2020, yakni jajaran
Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagai persiapan pelaksanaan penelitian tahun ke
dua, dituangkan dalam bentu Surat Pernyataan Pengguna Teknologi Hasil Penelitian
Tahun 2029.
4. Menulis buku

6.2. Rencana Penelitian Selanjutnya
Setelah penelitian tahun 2019 ini selesai, tim peneliti akan melanjutkan kepada
penelitian tahun 2020, dengan lingkup sebagai berikut:
▪

Tahapan penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2019 di walayah Kabupaten
Bengkulu Utara akan diulangi di wilayah Kabupaten Mukomuko.

▪

Penelitian tahun kedua akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai Nopember
2020 agar dampak curah hujan yang tinggi dapat terekam dalam penelitian tahun
kedua ini.

▪

Mitra pengguna teknologi adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko,
terutama bagian yang membidangi penyuluhan pertanian.

▪

.
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BAB VII. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari tahapan penelitian sampai pertengahan Agustus
2019 adalah sebagai berikut:
1. Lima jenis tanah yang diteliti memiliki fluktuasi temporal profil air tanah yang
berbeda selama periode akhir musim hujan sampai awal musim kemarau tahun 2019.
Fluktuasi temporal tertinggi terdapat pada lapisan 0-40 cm, sedangkan profil air tanah
pada kedalaman 40-100 cm relatif lebih stabil.
2. Fluktuasi spasial kadar air tanah menurut kedalaman sangat ditentukan oleh karakter
tanah pada setiap lapisan. Lapisan yang mengandung bahan organik tinggi paling
rendah fluktuasinya selama pengukuran, kemungkinan disebabkan oleh kapasitas
simpan airnya yang tinggi.
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