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Kualitas tanah, atau adakalanya disebut tingkat kesehatan tanah adalah kapasitas 

berfungsinya tanah - seberapa baiknya tanah tersebut menjalankan peran yang kita 

butuhkan darinya, baik dalam ekosistem alami maupun buatan/terkelola. Ada berbagai 

tindakan yang digunakan untuk mengukur kesehatan tanah. Meskipun kita dapat 

menggunakan berbagai karakteristik berikut ini sebagai indikator kualitas tanah namun 

pada akhirnya kualitas tanah dinilai berdasarkan seberapa baiknya tanah tersebut 

memenuhi fungsinya. Banyak indikator tanah yang memerlukan uji laboratorium yang 

bersifat teknis dan rumit, namun ada pengujian yang dapat dilakukan dengan 

menggunakan bahan-bahan yang tersedia secara lokal. Mempelajari tanah dapat 

menjadi cara yang sangat baik untuk mengidentifikasi tanaman apa yang cocok untuk 

lahan Anda atau untuk menemukan apa saja yang berpotensi menjadi masalah. 

 

Tanah adalah sebuah matriks kompleks dari partikel anorganik (mineral), partikel 

organik--tak hidup (terdiri dari karbon), udara, air, dan biota hidup. Fungsi tanah 

umumnya dibagi ke dalam lima kategori : mempertahankan produktivitas dan 

keanekaragaman hayati, mengatur aliran air dan zat terlarut, menyaring dan 

menguraikan bahan organik dan anorganik, siklus hara (misalnya nitrogen dan 

karbon), dan penyedia stabilitas serta dukungan. Tanah dinilai dari segi kualitas 

dinamik maupun kualitas inherent/sifat-sifat yang melekat padanya; yaitu hal-hal yang 

bervariasi/berubah-ubah (dinamik) dan hal-hal yang tidak bervariasi/tidak berubah –

ubah (inherent) dalam penggunaannya. 

 

Pemahaman mengenai bagian-bagian organik dan anorganik yang menyusun tanah 

dapat membantu kita mengembangkan tanah yang sehat, produktif dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan kita. Di Bank Benih ECHO Asia, kami menggunakan sejumlah 

bidang tanah/petak produksi yang berbeda dengan riwayat yang sangat berbeda, dan 

kami tertarik untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan relatif dari masing-

masing petak tersebut - untuk menemukan tanaman apa saja yang paling bagus bagi 

petak tertentu maupun bagaimana meningkatkan kualitas tanah di petak tersebut. 

 

Tanah memiliki banyak lapisan, yang disebut horison. Proses geologi, kimia, dan proses 

biologis mengakibatkan terbentuknya berbagai horison ini. Sebagian besar jenis tanah  



memiliki tiga sampai empat horison yang batas-

batasnya jelas terlihat. Secara umum, semakin tua 

umur tanah, horisonnya akan terlihat semakin jelas 

berbeda. Namun, sebagian tanah di wilayah tropis 

yang umur tanahnya lebih tua, ternyata bisa juga 

hanya memiliki sangat sedikit horison akibat tingginya 

curah hujan tahunan.  Dalam profil tanah, susunan 

horison umumnya mengikuti pola O-A-B-C-R dari atas 

ke bawah : horison  O -- tersusun dari materi organik, 

horison A -- materi organik terurai (atau 'humus'), horison 

B -- (atau subsoil) mengandung mineral yang tercuci dari 

atas, horison C terdiri dari hamparan batu-batu yang tidak 

terpapar cuaca, sedangkan horison R adalah batuan dasar. Di tanah tropis, jika 

penampang lintang horison tanah  ditampilkan maka biasanya horison A sering terlihat 

sangat minim atau bahkan tidak ditemukan.  

Panduan ini menawarkan berbagai teknik pengambilan contoh/sampel tanah untuk 

berbagai kebutuhan dan kapasitas teknis. Dalam panduan ini juga disajikan pokok-

pokok penting tentang bagaimana melakukan tes berat isi tanah/ bulk density, 

kelembaban tanah, pH , dan tekstur tanah. Tes ini memang tidak dapat disetarakan 

dengan tes di laboratorium tanah, yang bisa mahal namun memberikan hasil yang jauh 

lebih akurat. Tetapi tes ini dapat menjadi cara yang sangat baik untuk membandingkan 

petak yang satu dengan petak lainnya serta fleksibel dan mudah disesuaikan dengan 

berbagai keterbatasan sumber daya, meskipun tidak dapat mencapai standar 

universitas atau laboratorium profesional. 

 

Panduan Umum untuk Mengambil Sampel Tanah  

Alat terbaik untuk pengambilan sampel tanah adalah soil 

corer. Alat ini pada dasarnya adalah sebatang logam, pada 

batang logam dibuat irisan yang memungkinkan untuk 

mengeluarkan tanah yang terambil. Bagian atasnya  

memiliki setang yang memungkinkan kita mendorong 

ujung alat tersebut masuk ke dalam tanah. Ukuran dan 

panjangnya berbeda-beda, tetapi diameternya yang sempit 

(sekitar 2 cm/0.8 inci) memungkinkannya  untuk 

mengambil sampel dalam jumlah kecil namun masuk ke 

dalam tanah tanpa mengganggu petak percontohan. Irisan 

pada batang logam tersebut (Gambar 2) memungkinkan 

tanah dapat dikeluarkan dengan mudah serta 

menghasilkan volume standar untuk dijadikan sampel dari  

Gambar 1. Horison tanah yang 

umum ditemui 

Gambar 2. Soil Corer untuk mengambil 

sampel tanah (dibuat di salah satu bengkel 

di Chiang Mai) 



masing-masing petak yang ingin diuji.  Meskipun di Amerika 

Utara alat ini bisa sangat mahal (sekitar $ 200 US/ sekitar 

2.100.000 rupiah), namun cukup mudah untuk membuat 

replikanya dengan biaya yang jauh lebih sedikit. (Di Bank 

Benih ECHO Asia Thailand, kami memiliki satu soil corer 

yang dibuat di sebuah bengkel mesin dengan biaya $8 US/ 

88.000 rupiah). Jika tidak ada soil corer, pengambilan sampel 

tanah juga cukup mudah dilakukan menggunakan sekop dan 

penggaris. Anda hanya perlu menggali keluar tanah 

sejumlah volume standar dan kedalaman tertentu, atau Anda 

bisa juga menggunakan pipa pralon/PVC yang telah ditandai 

dengan interval yang tepat (Gambar 3). 

 

Entahkah Anda ingin mengambil sampel dari sebidang lahan maupun hanya dari satu 

bedengan saja, sangat penting untuk mengambil sampel yang benar-benar mewakili 

tanah tersebut. Soil corer membantu mengambil penampang-lintang profil tanah dan 

hanya mengambil sejumlah kecil tanah. Sebaiknya sampel diambil sedalam minimal 10 

cm, tetapi ini sangat bergantung kepada kekerasan tanahnya. Lebih dalam selalu lebih 

baik, karena akar tanaman biasanya tumbuh jauh lebih dalam dari 10 cm. Cobalah 

untuk mengambil setidaknya empat sub-sampel dari bagian tepi dan bagian tengah 

petak Anda. Jika tanah menjadi terlalu padat pada saat Anda mendorong masuk corer 

maka jangan terlalu jauh melewati kedalaman sampel yang Anda butuhkan (misalnya 

10 cm/4 inci) karena tanah yang di bawah akan menjadi sangat padat dan ini akan 

mengurangi keandalan tes Anda. Volume yang Anda butuhkan akan ditentukan oleh 

jumlah dan jenis tes yang ingin Anda lakukan, meskipun semakin banyak tanah 

tentunya akan semakin baik mewakili petak tersebut. (Untuk pengujian yang kami 

lakukan di Bank Benih, empat sub-sampel dengan kedalaman 10 cm sudah cukup 

untuk menyelesaikan semua tes ini, dan masih memiliki tanah cadangan.) Biasanya 

lebih mudah mengambil sampel di pagi hari, karena tanahnya lebih lembut dan agak 

lembab. Jika Anda mengambil sampel dalam jumlah yang banyak dan tidak bisa selesai 

dalam satu hari, maka cobalah mengambil sampel pada waktu yang sama setiap 

harinya, untuk meminimalkan kesalahan. Saat di lapang, simpanlah sampel tanah 

dalam kantong-kantong  plastik (contoh: plastik merek “Bagus”) untuk meminimalkan 

kehilangan kadar air, jika kadar air adalah hal penting dalam pengujian Anda. 

 

Setelah Anda memiliki semua sampel dari petak yang Anda butuhkan, campurlah sub-

sampel/replika dengan menggunakan ayakan. Gunakan ayakan kawat dengan mata 

Gambar 3.  Soil corer dari jarak 
dekat disertai warna biru 
penanda tingkat kedalaman  



ayakan selebar (sekitar 1 cm/0.4 inci) sehingga dihasilkan sampel yang lebih homogen 

dari sub-sampel yang telah Anda ambil. Jika tidak tersedia ayakan, Anda tidak harus 

mengayak sampel Anda, tetapi pastikan bahwa replikanya tercampur dengan cukup 

baik. Setelah sampel dari petak yang ingin Anda teliti tersebut benar-benar siap, maka 

Anda pun siap untuk memulai pengujian/tes. 

 

Tekstur Tanah  

Tekstur tanah menunjuk kepada komposisi relatif dari pasir, debu dan liat yang ada di 

tanah Anda. Tekstur tanah bisa diuji/tes menggunakan salah satu dari dua metode 

yang tercantum di bawah ini. Tes yang pertama bersifat lebih kualitatif, namun jauh 

lebih sedikit memakan waktu daripada yang kedua. Tekstur tanah dapat memberitahu 

Anda tentang bagian non–organik tanah Anda: partikel batuan yang menyediakan 

struktur untuk akar tanaman serta kemampuan tanah Anda memegang unsur hara. 

Partikel tanah dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan ukuran mereka: 

pasir (2,0-0,05 mm) , debu (0,05-0,002 mm), dan liat (< 0,002 mm). Tekstur tanah 

merupakan salah satu karakteristik tanah yang paling stabil, dan berpengaruh besar 

terhadap karakteristik tanah (Gambar 4). Meskipun tekstur tanah merupakan salah satu 

sifat yang paling sulit untuk berubah, namun tanaman tertentu akan tumbuh lebih baik 

pada jenis tanah tertentu, sehingga informasi tentang tekstur tanah juga dapat 

membantu dalam mencocokkan jenis tanaman tertentu dengan jenis tanah yang paling 

tepat untuknya. Penentuan jenis tanah juga dapat membantu memberikan wawasan 

dalam mencocokkan strategi perbaikan tanah ke bidang tanah tertentu menggunakan 

pupuk hijau tanaman penutup tanah dan pengayaan tanah (pemberian materi 

tambahan ke dalam tanah untuk membantu pertumbuhan tanaman).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4. Tekstur tanah mempengaruhi karakteristik tanah dalam berbagai cara. 
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Prosedur Pengambilan Sampel 1 (Tes Pita Tanah/Soil Ribbon Test)  

Untuk tes ini, Anda akan memerlukan:  

* Sampel tanah   

* Air  

Ikuti petunjuk pada diagram alur berikut ini (Gambar 5): 

 

Prosedur Pengambilan sampel 2  

Untuk tes ini Anda akan membutuhkan: 

 Sampel tanah   

 Air 

 Penggaris  

 Wadah bersisi tegak, bening dengan tutup yang pas  

 Alat untuk mengukur volume, seperti gelas ukur atau silinder ukur 

 

1. Ambil sekitar 100 ml ( 3.4 oz ) sampel tanah dan masukkan 

ke dalam wadah. 

2. Tambahkan 150 ml ( 5.1 oz ) air dan kocok kuat-kuat selama 

setidaknya 60 detik. 

3. Diamkan wadah tersebut selama kurang-lebih 1 minggu. 

Lapisan tanah akan mulai terbentuk sebelum 5 hari, namun 

beda antara tiap lapisan menjadi mudah sekali terlihat sesudah 

setidaknya 5 hari.  

 

4. Lapisan endapan teratas adalah liat, diikuti debu, lalu pasir. 

(Gambar 6). Dengan menggunakan penggaris (dalam cm), 

ukurlah panjang jarak antara batas air teratas sampai ke bagian 

atas lapisan tanah yang pertama, dilanjutkan ke setiap sub-

lapisan berikutnya, dan jarak sampai ke dasar wadah. Dengan 

hati-hati peganglah wadah tersebut dalam posisi tegak lurus 

dan usahakan tidak membuyarkan lapisan-lapisan yang sudah 

terbentuk. Putarlah wadah sejauh 90o dan lakukan pengukuran yang sama. 

Ulangi sampai Anda memiliki empat kali pengukuran untuk masing-masing 

lapisan yang terbentuk. Sebenarnya Anda tidak harus mengambil 4 kali 

pengukuran, namun kadang-kadang lapisan-lapisan tersebut tidak terbentuk 

secara merata sehingga yang paling baik adalah mendapatkan nilai rata-ratanya.  

 

5 . Hitunglah ketebalan setiap lapisan dan tentukan nilai rata-rata dari semua 

pengukuran. Kemudian hitunglah persentase jumlah total tanah yang diwakili 

oleh masing-masing lapisan liat, debu, dan pasir. 

Gambar.6 Lapisan-lapisan 

terpisah dari partikel-partikel 

tanah yang mengendap di air 

Liat 

Debu

u 

Pasir 



tidak 

Ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6.  Diagram alur untuk membantu menetapkan tingkatan/kelas tekstur tanah  
(Sumber: Thien, S. 1979. Diagram Alur untuk mengajarkan analisis tanah melalui sentuhan. Journal of Agronomic 
Education 8: 54-55.) 

Letakkan satu sendok makan tanah ke telapak tangan. 

Teteskan air, tetes demi tetes, lalu remas-remas tanah 

tersebut untuk menghaluskan  semua bagian yang 
menyusunnya. Jika dapat diuleni maka tanah memiliki 

konsistensi yang baik, terasa seperti dempul yang lembab. 

Tambahkan tanah kering 

untuk menyerap air 

Start 

Apakah tanah tetap di dalam 

gumpalan pada saat diremas? 

Ya 

Apakah tanah terlalu 
kering? 

tidak 
Apakah tanah 

terlalu basah? 

PASIR tidak tidak 

Ya 

Apakah gumpalan tanah itu membentuk pita? 

PASIR 

BERLEM

PUNG 

LIAT 

Ya 

Letakkan gumpalan tanah di antara jari jempol dan  telunjuk, dengan lembut tekan 

tanah itu dengan jempol Anda, tekan ke arah atas sampai membentuk seperti 

benang/pita. Bentuklah pita tanah dengan ketebalan dan lebar yang seragam. Biarkan 

pita tanah itu muncul dan memanjang melewati jari telunjuk, sampai akhirnya putus 

oleh beratnya sendiri.  

tidak Ya 

Apakah gumpalan tanah 

membentuk pita yang lemah 

kurang dari 2,54 cm (1 Inci) 

sebelum akhirnya putus? 

Ya Apakah gumpalan 

tanah membentuk pita 

cukup kuat sepanjang 

1-2 inci sebelum 

akhirnya putus? 

tidak 
Apakah gumpalan tanah 

membentuk pita kuat 

sepanjang 2 inci atau lebih 

sebelum akhirnya putus? 
tidak 

Ya 

Ambil sejimpit gumpalan. Tambahkan cukup banyak air sampai gumpalan menjadi basah, letakkan di telapak dan gosoklah 

dengan jari telunjuk. 

Ya Ya 

Apakah tanah 

terasa sangat 

berpasir? 

Apakah tanah 

terasa sangat 

berpasir? 

 

Apakah tanah 

terasa sangat 

berpasir? 

 

LEMPUNG 

LIAT 

BERPASIR 

 

LEMPUNG 

BERPASIR 

 

LIAT 
BERPASIR 

 

Ya Ya Ya 

tidak 
tidak tidak 

Apakah tanah 

terasa sangat 

halus? 

LEMPUNG 

BERDEBU 

 

Ya

  Ya 

Apakah tanah 

terasa sangat 

halus? 

 

LEMPUNG 

LIAT 

BERDEBU 

 

Ya

  Ya 

Apakah tanah 

terasa sangat 

halus? 

 

LIAT 

BERDEBU 

 

Ya

  Ya 

tidak 
tidak 

tidak 

Baik pasir maupun 

tanah lembut, tidak 

ada yang 
mendominasi 

LEMPUNG 

 

Ya 

Baik pasir maupun 

tanah lembut, tidak 

ada yang 
mendominasi 

 

LEMPUNG 

BERLIAT 

 

Ya 

Terasa bahwa baik 

pasir maupun 

tanah lembut—

keduanya tidak 

ada yang 
mendominasi 

 

LIAT 

 

Ya 



6 . Gunakan grafik di bawah ini (Gambar 7), untuk menentukan tekstur tanah Anda. 

Contoh dalam tabel di bawah ini adalah tanah yang tersusun dari 57 % pasir, 15 % 

tanah liat, dan 28 % debu- tanah lempung berpasir yang ada dalam lingkaran jenis 

tekstur tanah yang subur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CATATAN: 
1.Sand--Pasir 

2.Loamy sand--Pasir Berlempung 

3.Sandy Loam--Lempung Berpasir 

4.Silt--Debu 

5.Loam--Lempung 

6.Silt loam--Lempung Berdebu 

 

7.Sandy Clay Loam--Lempung Liat Berpasir 

8.Clay Loam--Lempung Berliat 

9.Silty Clay Loam--Lempung Liat Berdebu 

10.Sandy clay--Liat Berpasir 

11.Silty clay--Liat Berdebu 

12.Clay—Liat 

 

 

 

Apa jenis tanah Anda? 
Pindahkan angka hasil perhitungan 

endapan dan tarik garis memanjang 

dari masing-masing titik persentase 

komponen tanah. Titik temunya akan 

menunjukkan jenis tanah Anda. 

Perhatikan contoh di bawah ini. 

 

Persentase Lempung 

Persentase Pasir 

 
Gambar.7  Segitiga tekstur tanah untuk menentukan tekstur tanah berdasarkan 
persentase komponennya 

 

KUNCI 

-Jenis tekstur tanah yang paling diinginkan 

 
-Jenis tekstur tanah yang bisa diterima/bisa 

diperbaiki 

 -jenis tekstur tanah yang paling tidak 

diinginkan. 

 

Bagan Jenis Tanah 
Pindahkan perhitungan sedimen ke 
dalam segitiga ini, lalu tarik garis 
memanjang. Titik di mana garis-garis 
tersebut bersilangan adalah jenis 
tanah Anda. Perhatikan contoh di 
bawah ini. 



Kandungan kelembaban tanah (Soil moisture content) dan Berat Isi Tanah (Bulk 

density) 

Kandungan kelembaban tanah adalah jumlah air yang ada di dalam tanah, yang dapat 

menunjukkan seberapa baiknya kemampuan tanah dalam meresapkan air dan apa 

yang dialami akar pada kedalaman tanah yang menjadi sampel Anda. Ada tanah yang 

tampaknya lembab di permukaan, namun kadang kelembaban ini tidak merembes 

dengan baik sampai ke dalam. Oleh sebab itu menguji kandungan kelembaban tanah 

dapat menjadi cara yang baik untuk memeriksa perbedaan antara tanah yang satu 

dengan yang lain. 

Berat isi tanah adalah ukuran kepadatan tanah, dan dapat ditaksir dengan mudah 

dalam hubungannya dengan kelembaban tanah. Berat isi tanah mencerminkan 

kemampuan tanah untuk memberikan dukungan struktural, aerasi tanah, dan gerakan 

air dan zat terlarut. Berat isi tanah dihitung berdasarkan berat kering tanah dibagi 

volumenya. Berat isi tanah bergantung pada tekstur tanah serta praktek-praktek 

pengelolaan tanaman di atasnya. Tanah yang gembur, berpori serta mengandung 

banyak bahan organik akan memiliki berat isi tanah yang lebih rendah, meskipun pada 

umumnya berat isi tanah akan meningkat sesuai kedalaman sampel, pada saat Anda 

bergerak dari satu horizon tanah ke horizon lainnya.  

 

Untuk tes ini, Anda akan memerlukan: 

 Sampel tanah Anda 

 Sebuah skala yang cukup akurat, setidaknya dapat mengukur dengan 

ketelitian sampai satu angka di belakang koma (satu desimal) 

 Sebuah oven atau sumber panas lain yang handal 

 Sebuah alat pengukur volume yang cukup akurat, misalnya sendok 

makan/sendok obat  

 

Berat isi tanah yang ideal bergantung pada jenis tanah (lihat tabel), meskipun berat isi 

tanah yang terlalu tinggi akan membatasi gerakan air dan zat terlarut, serta 

kemampuan tanah untuk memberikan dukungan struktural. Berat isi tanah yang tinggi 

dapat diturunkan dengan mengurangi gangguan atas tanah (misalnya menghindari 

berjalan di atas bedengan), menambahkan bahan organik, dan menggunakan sistem 

rotasi multi- tanaman yang mampu memecahkan/menguraikan agregat (bahan 

penyusun tanah) yang berukuran besar. 

  



Tekstur Tanah Berat Isi tanah ideal(g/cm3) Batas Berat Isi Tanah (g/cm3) 

Berpasir < 1.60 > 1.80 

Berdebu < 1.40 > 1.65 

Berliat < 1.10 > 1.47 

 
(sumber: USDA Natural Resources Conservation Service. 2008. Soil Quality Indicators: Bulk Density. Dikaji  29 

Oktober, 2011 di http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/bulk_density_sq_physical_indicator_sheet.pdf)  

 

Prosedur pengambilan sampel  

1. Ambil sub-sampel minimal 1 sendok makan (sekitar 15 cm3) dari total sampel 

Anda. 

2. Timbang sub-sampel tanah (dengan kelembaban tanah laten (tersembunyi) yang 

tersimpan di dalamnya) sampai ke tingkat akurasi tertinggi yang dimungkinkan 

oleh timbangan Anda, kemudian tempatkan pada logam/loyang penimbang. 

3. Masukkan ke dalam oven dan biarkan berada pada suhu 100 °C (212 °F) sampai 

massa sampel tersebut berhenti menyusut, biasanya sekitar satu jam.  

4. Timbanglah tanah kering tersebut, lalu hitung Kandungan kelembaban tanah dan 

Berat isi tanah sesuai rumus di bawah ini. 

 

 

Menghitung kadar kelembaban tanah : 

 
                                                                

                                
                      

 

 

Menghitung berat isi tanah: 

 
                               

                        
  
                               

      
                

 

 

 

Dalam kasus ini, kita menggunakan 15 cm3 sebagai volume tanah dalam 1 

sendok makan, tetapi jika Anda menggunakan alat ukur yang berbeda untuk 

volume, Anda perlu menggantinya dengan nilai yang sesuai alat ukur tersebut. 

Perhatikan juga bahwa berat kadang-kadang juga disebut sebagai massa. 

  

http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/bulk_density_sq_physical_indicator_sheet.pdf


Mengukur pH Tanah  

Mengukur pH tanah berguna untuk menunjukkan 

tingkat keasaman atau kebasaan tanah Anda. Skala pH 

adalah skala logaritmik, artinya konsentrasi ion 

hidrogen (H+) akan 10 kali lebih tinggi dalam larutan 

ber-pH3 daripada  yang ber-pH4. Dari waktu ke waktu 

ion hidrogen terkumpul di dalam tanah sehingga 

menurunkan nilai pH-nya. Ion hidrogen ini berasal dari 

berbagai sumber tetapi biasanya dari serasah dan bahan 

organik lainnya yang membusuk. Nilai pH yang lebih 

rendah menunjukkan keasaman yang lebih tinggi, 

dan larutan ber-pH 4,5-5,5 telah terbukti berbahaya 

bagi tanaman. Nilai pH tanah juga mempengaruhi 

ketersediaan hara bagi tanaman. Sebagai contoh, 

meskipun, pH tanah dapat berkisar antara 5,5-8,0 , namun pH yang terbaik untuk 

kebanyakan tanaman adalah yang sedikit asam (6-7). Beberapa jenis tanaman tertentu 

tumbuh lebih baik di tanah yang sedikit asam  

atau sedikit basa. Oleh sebab itu, informasi hasil pengukuran pH ini, kami harapkan 

dapat digunakan dengan tepat untuk menyesuaikan jenis tanaman tertentu dengan 

petak-petak produksi yang ada di Bank Benih kami. Ketika tanah menjadi sangat asam 

(misalnya ber-PH kurang dari 5,5 ), maka kita dapat membantu meningkatkan PH 

dengan menambahkan kapur. Meskipun jarang ditemui, namun tanah yang terlalu basa 

biasanya lama kelamaan akan menurunkan nilai pH-nya karena tanaman di atasnya 

terus bernafas dan nantinya membusuk. 

 

Untuk tes ini, Anda akan memerlukan: 

 Sampel tanah Anda 

 Kertas lakmus/indikator pH, seperti yang terlihat pada gambar  

 Air suling /air murni (aquades) 

 Saringan yang sangat halus, misalnya saringan kopi atau kantong teh 

 

Prosedur Sampel  

1.  Campur tanah dan air dengan volume yang setara (1 bagian air : 1 bagian 

tanah),sampai benar-benar tercampur rata. 

2.  Saring campuran tersebut, dengan menggunakan saringan kopi, atau kantong 

teh, atau saringan lainnya. 

3.  Dengan cepat celupkan kertas lakmus ke dalam larutan dan bandingkan warna 

yang dihasilkan kertas lakmus tersebut dengan bagan skala warna yang telah 

disediakan. 

Gambar 8. Kertas 
Lakmus/Indikator pH untuk 
menetapkan nilai pH 



Kesimpulan 

Berbagai tes di atas dapat membantu Anda memiliki pemahaman yang lebih baik 

mengenai beberapa komponen, terutama sifat-sifat fisik yang turut menyumbang 

kesehatan tanah. Dengan mengukur tekstur tanah, kelembaban, berat isi tanah, dan pH 

maka Anda diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana keadaan 

tanah Anda dan, dari waktu ke waktu, mengamati perubahan cara-cara tanah Anda 

menanggapi berbagai praktek pengolahan. Jika diperlukan dan memungkinkan, Anda 

dapat menindaklanjutinya dengan pengujian di laboratorium profesional guna 

mendapatkan informasi lebih mendalam. 

 

Dari semua praktek pengelolaan tanah yang ada, tindakan menambahkan bahan 

organik terbukti memiliki dampak yang paling luas. Tindakan meningkatkan 

kandungan bahan organik akan meningkatkan aerasi, kapasitas menahan air, dan 

kapasitas memegang unsur hara; selain itu juga meningkatkan pH, menurunkan berat 

isi tanah, dan menambahkan unsur-unsur hara penting ke dalam tanah pada saat bahan 

organik tersebut membusuk. Selain itu, untuk produktivitas pertanian jangka panjang, 

maka kita juga perlu memberikan perhatian yang sama kepada kehidupan tanah, 

khususnya peran yang dimainkan oleh organisme tanah. Kehidupan organisme tanah 

mencakup mikro-organisme (misalnya bakteri, jamur, ragi, protozoa), mesofauna 

(tungau, springtails, dll ) serta makrofauna (cacing tanah dan kumbang) dan megafauna, 

seperti kelinci dan tikus mondok. 

 

Mengenai kehidupan tanah, Dawn Berkelaar, editor Catatan Pembangunan ECHO 

(ECHO Development Notes/ EDN ), merekomendasikan beberapa pustaka yang sangat 

membantu, salah satunya adalah Soil: A Fresh Look at Life below the Surface oleh Danny 

Blank, mantan Manajer Pertanian ECHO. Artikel EDN ini memberikan kajian segar 

tetang apa yang sedang berlangsung di dalam tanah, terutama yang berkaitan dengan 

bahan organik dan organisma yang hidup di dalamnya; bagaimana kehidupan di 

dalam tanah ini dipengaruhi oleh praktek-praktek pengelolaan lahan; dan bagaimana 

hal ini pada akhirnya meningkatkan produktivitas pertanian kita. Artikel ini bisa 

diperoleh di 

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-

129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn96_for_web.pdf 

 

Selain itu, Soil Biology Primer oleh USDA menyampaikan sebuah pengantar mengenai 

komponen kehidupan tanah dan bagaimana berbagai komponen tersebut menyumbang 

pada produktivitas pertanian, serta kualitas udara dan air. Biology Primer juga memuat 

unit yang menggambarkan rantai makanan di dalam tanah dan hubungannya dengan 

kesehatan tanah, serta unit tentang bakteri, jamur, protozoa, nematoda, arthropoda, dan 

cacing tanah. Versi online-nya dapat diakses melalui 

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn96_for_web.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn96_for_web.pdf


http://soils.usda.gov/sqi/concepts/soil_biology/biology.html. Sedangkan bukunya dapat 

dibeli melalui http://www.earthfort.com/products/literature/books/soil-biology-

primer.html.  

 

Prosedur penilaian kualitas tanah yang diuraikan di sini hanyalah sebuah awal. Ada 

lebih banyak sumber daya yang tersedia online (beberapa di antaranya akan 

disampaikan dalam makalah berikutnya) yang dapat menjelaskan lebih lanjut tentang 

sifat-sifat tanah dan bagaimana meningkatkan kualitas tanah melalui pengelolaan yang 

efektif. 

 

Pustaka  

 

The US Department of Agriculture’s Natural Resources Conservation Service’s Soil Quality 

Website: USDA NRCS. Soil Quality/Soil Health Concepts. Dapat diperoleh di  

<http://soils.usda.gov/sqi/concepts/concepts.html.>  

 

On soil texture determination:  

Cahilly, W. 2012. How Is Your Soil Texture? Fine Gardening 72: 67-69. Dapat diperoleh di 

<http://www.finegardening.com/how-to/articles/hows-your-soil-texture.aspx.> 

 

The USDA’s Soil Quality Test Kit Guide: 

USDA Soil Quality Institute. 2001. Soil Quality Test Kit Guide. Washington DC: USDA. 

Dapat diperoleh di 

<http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/test_kit_complete.pdf.>  

 

On soil quality indicators: 

USDA NRCS. 2009. Soil Quality Indicators. Dapat diperoleh di  

<http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/indicator_sheet_guide_sheet.pdf.> 
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http://www.finegardening.com/how-to/articles/hows-your-soil-texture.aspx
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http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/indicator_sheet_guide_sheet.pdf

