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PENGARUH PEMBERIAN BAHAN HUMAT TE RHADAP KEMAMPUAN RETENSI AIR 

DAN DIFUSIVITAS TANAH 


Effect of Humic Substance on Moisture Retention Capacity and Diffusivity of Soil 

D.P.T. Baskoro 1 dan D.Y. lestari 2 

lDepertemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor . 
2Alumnus Depertemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Laha n, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor 

Jl Meranti, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 

ABSTRACT 

A study on the effect of humic substance from peat on soil moisture characteristics was conducted in laboratory. 
Humic substance was obtained from peat of PT SAC Nusantara Mesuji, Lampung. Four levels of humic substance (0 %, 1 %,2 
%, and 3 %) were added to soil of Latoso I Darmaga. The results indicated that in general humic substance had no significant 
effect on soil moisture characteristics. Nevertheless, there was a tendency that water content at field capacity (pF 2.54) 
increase as humic substance applied increase. Similar tendency was also observed for water available capacity for plant. 
Application of humic substance tends to decrease the rate of wetting front but increase hydraulic diffusivity of soil. This 
result indicated that with the application of humic substance, soil could hold water in a longer time. 

Keywords: Available moisture, field capacity, humic substance 

PENDAHUlUAN 

Usaha pengembangan pertanian pada saat ini 
umumnya dilakukan pada tanah-tanah marginal 
dengan karakteristik yang kurang mendukung untuk 
usaha budidaya. Lahan marginal tersebut sebagian 
besar merupakan lahan kering. Pertanian lahan 
kering mempunyai kondisi fisik dan potensi lahan 
sangat beragam dengan kondisi sosial ekonomi petani 
umumnya kurang mampu dengan sumberdaya lahan 
pertanian terbatas. Meskipun demil<ian menurut 
Sudharto et at. (.1995) dalam Syam et at. (1996), 
lahan kering merupakan sumberdaya pertanian 
terbesar di Indonesia ditinjau dari segi luasnya, 
namun profit usahatani pada agroekosistem ini 
sebagian besar masih diwarnai oleh rendahnya 
produksi yang berkaitan erat dengan rendahnya 
produktivitas lahan. Salah satu faktor yang 
menentukan produktivitas lahan kering adalah 
ketersediaan air yang masih mengandalkan curah 
hujan sebagai sumber air utamanya. 

Air merupakan salah satu komponen penting yang 
dibutuhkan oleh tanaman baik tanaman tahunan 
maupun semusim untuk tumbuh, berkembang dan 
berproduksi. Sebagian besar kebutuhan air tanaman 
di ambit dari dalam tanah. Air yang diserap tanaman 
adalah air yang berada dalam pori-pori tanah di 
lapisan perakaran yang berfungsi sebagai tandon air. 
Oleh karena itu kemampuan tanah sebagai tandon air 
dalam menyuplai air merupakan faktor utama yang 
menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman. 

Kemampuan zona perakaran dalam menyuplai 
dan menjamin ketersediaan air bagi tanaman 
ditentukan oleh suplai air hujan dan kemampuan 
tanah menyimpan dan melalukan air (sifat retensi air 

tanah dan difusivitas air tanah). Curah hujan 
phreatik sifatnya, datang secara tidak teratur 
sehingga seringkali tidak dapat diandalkan tetapi 
tidak dapat dimanipulasi. Oleh karena itu perbaikan 
sifat retensi air tanah seringkali merupakan cara 
yang harus ditempuh untuk perbaikan produktivitas 
lahan kering. 

Usaha perbaikan sifat retrensi air tanah dapat 
ditakukan dengan berbagai cara, salah satunya yang 
sering dilakukan adalah dengan penambahan bahan 
organik. Pengaruh positif bahan organik terhadap 
sifat-sifat tanah sudah sejak lama diketahui. Namun 
demikian dalam prakteknya, penggunaan bahan 
organik seringkali dihadapkan pada kendala sifat 
bahan organik yang voluminous/ bulky, dan 
mengeluarkan aroma yang tidak sedap. 

Pengaruh positif bahan organik sebenarnya 
terjadi karen a peranan komponen-komponennya. 
Salah satu komponeri ' bahan organik ' yang 
menentukan peranan bahan organik terhadap sifat 
fisik tanah adalah bahan humat. Kandungan bahan 
humat dalam bahan organik cukup tinggi, bahkan 
dapat mencapai 80 % (Stevenson and Cole, 1999). 
Bahan Humat merupakan komponen bahan organik 
yang mewakili fraksi humus yang paling aktif 
(Stevenson dan Cole, 1999) dan dapat berinteraksi 
dengan partikel tanah melalui pengikatan dengan 
gugus aktifnya. Senyawa ini mempunyai gugus 
fungsional yang dapat melakukan ikatan dengan 
mineral tanah. Reaksi antara mineral tanah dengan 
bahan humat akan mendorong terjadinya agregasi 
dan pembentukan agregat yabg stabi!. 

Bahan humat banyak tersedia dan relatif mudah 
untuk mendapatkannya. Menurut Busyra (1992), 
bahan humat dapat meningkatkan KTK tanah, 
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mengurangi kejenuhan Al, meningkatkan C-organik 
tanah, dan hleningkatkan ketersediaan fosfor. 
Pemberian bahan humat yang merupakan bahan 
organik jugadiyakini dapat mempengaruhi sifat fisik 
tanah, namun pengujian untuk hal ini belum banyak 
dilakukan. 

Dengan latar belakang tersebutdiatasmaka 
dilakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk 
mengungkapkan peranan bahan humat dari air 
gambut terhadap sifat retensi air tanah. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisika 
dan Konservasi Tanah dan Air dan rumah kaca, 
Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan 
Fakultas Pertanian IPB. Ta nah yang digunakan adalah 
tanah Latosol Darmaga dan Air gambut yang 
digunakan diambil dari areal PT SAC Nusantara 
Mesuji Lampung. Karakteristik tanah yang digunakan 
disajikan pada Tabel 1., sedangkan karakteristik 
umum ekastrak air gambut yang digunakan disajikan 
pada Tabel 2. 

Tabel 1. Karakteristik umum fisik dan kimia Latosol 
Darmaga yang digunakan 

No Parameter Nilai 

pH H2O 5.4 
2 pH KCI 4.4 

3 KTK (cmol/kg ) 15.85 

4 Bahan organik ( % ) 2.90 

5 Kadar Pasir ( % ) 14 

6 Kadar Debu ( % ) 23 

7 Kadar Liat ( % ) 63 

8 Kelas Tekstur ( % ) Liat 

9 Bobot lsi ( gram/cc ) 0.98 

10 Kadar air' pF 1(%-Volume) 48.77 

11 pF 2 (%-Volume) 40.32 

12 pF 2.54 (%-Volume) 37.13 

13 pF 4.2 (%-Volume) 28.70 

14 Air tersedia (%-Volume) 8.42 

Tabel2. Hasil analisis bahan humat dari air 

No Parameter Nilai 

Total padatan 76.80 

2 pH H2O 3.70 

3 C-Organik 4.01 

4 C-asam humat ( % ) 1.57 

5 C-asam lullat ( % ) 0.24 

Percobaan dilakukan dengan menggunakan 
rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari dua 
perlakuan, yaitu bahan humat dan kapur. Pemberian 
bahan humat terdiri dari 4 taraf, yaitu: WO-tanpa 
bahan humat, W1-1% bahan humat, W2-2 % bahan 
humat, dan W3-3% bahan humat. Setiap taraf bahan 
humat diaplikasikan pada tanah tanpa kapur dan 
tanah dengan kapur setara 0.5 x Al-dd. Kombinasi 
perlakuan yang diperoleh adalah 8 perlakuan, 
masing-masing dilakukan 2 kali ulang sehingga 
diperoleh total 16 satuan percobaan. 

Bahan humat yang diberikan diperoleh dari air 
gambut yang berasal dari areal PT SAC Nusantara 
Mesuji Lampung. Contoh air gambut yang diambil 
dari lapang dikeringkan melalui penguapan. Bahan 
yang tersisa dianalisis untuk mengetahui kandungan 
bahan humat dengan menggunakan Spektrofotometer 
IR. Hasil penetapan seperti yang tersaji pada Tabel 
2, digunakan sebagai dasar dalam menentukan dosis 
bahan yang harus diberikan untuk mendapatkan taraf 
bahan humat yang diinginkan. 

Tanah sebanyak 1 kg BKM ditambahkan bahan 
humat dan bahan kapur sesuai takaran yan 
diinginkan, lalu diinkubasi selama 1 bulan. Selama 
inkubasi, kadar air tanah dipertahanakan agar selalu 
lembab (sekitar 75 % dari kapasitas lapang) dengan 
melakukan penyiraman. Setelah inkubasi, kedelai 
sebagai tanaman indikator ditanam sebanyak dua biji 
per pot. Setelah 6 minggu tanaman dipanen. 

Pada saat panen, tanah diambil contohnya untuk 
dilakukan analisis terhadap stabilitas agregat dan 
sifat retensi air tanah. Pengukuran stabilitas agregat 
dilakukan dengan menggunakan metode ayak kering
ayak basah. Analisa sifat retensi air tanah dilakukan 
dengan menggunakan pressure dan membrane plate 
apparatus. 

Untuk mengukur jarak bidang pembasahan, 
tanah dari setiap pot dikeringkan secara terpisah, 
diayak 0.5 mm dan dimasukkan ke dalam tabung 
perspek. Pengukuran jarak bidang pembasahan 
dilakukan dengan menambahkan air bebas ion secara 
perlahan dari bagian atas tabung, dan mengamati 
bagian tanah yang terbasahi. Pen~ukuran dilakukan 
sampai waktu 175 menit 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Asam Humat terhadap Retensi Air Tanah 

Pengaruh pemberian bahan humat terhadap sifat 
retensi air tanah dapat dilihat pada Tabel 3. Secara 
umum, pemberian bahan humat dari air gambut 
dapat meningkatkan kemampuan tanah menahan air. 
Walaupun tidak terlalu signifikan, terdapat 
kecenderungan bahwa kadar air pada kapasitas 
lapang meningkat dengan meningkatnya taraf 
pemberian bahan humat. 
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Hal ini terjadi karena bahan humat yang 
merupakan fraksi humus yang paling aktif 

'mempunyai kemampuan memegang air yang tinggi. 
Meningkatnya kadar bahan humat dalam tanah akan 
meningkatkan kemampuan tanah memegang air, 
hanya saja pemberian bahan humat sampai taraf 3 % 
belum memberikan pengaruh yang cukup signifikan. 

Tabel 3. 	 Porositas total, Kadar Air Kapasitas Lapang, Kadar 
Air Titik layu Permanen, dan Air Tersedia Tanah 
pada Berbagai Taraf Pemberian Bahan Humat 

Kadar AirPorositas 
Air tersediaTarat Bahan Total pF 2.54 pF 4.2Humat 

......................... ( % volume ) ................... 

WO 62.26 38.4 31.9 6.5 
WO 62.26 38.4 31.9 6.5 
W1 63.36 41.4 32.5 8.9 
W2 64.15 40.4 32.3 8.1 
W3 66.03 43.6 31.3 12.3 

Ket.: KA pF 2.54 merupakan kadar air pada kapasitas lapang; 
KA pF4.2 merupakan kadar air pada titik layu permanen 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
pemberian bahan humat dapat secara nyata 
meningkatkan air tersedia tanah. Hal ini terjadi 
karena meningkatnya kadar air pada kapasitas lapang 
tidak dikuti dengan pola yang sama dengan kadar air 
pada titik layu permanen. Kadar air pada titik layu 
permanen cenderung tidak berubah. Hal ini terjadi 
karena air yang masih dipegang oleh tanah pada 
hisapan setara pF 4.2 (kadar air titik layu permanen) 
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berada pada pori-pori mikro yang tidak dipengaruhi 
oleh struktur tanah tetapi lebih dipeng;:lruhi oleh 
tekstur atau distribusi ukuran partikel (pori 
tekstural). Perbaikan struktur tanah akibat 
pemberian bahan humat tidak mengubah pori 
tekstural. Dengan meningkatnya kadar air kapasitas 
lapang dan tetapnya kadar air pada titik layu 
permanen maka kapasitas air tersedia tanah untuk 
tanaman meningkat dengan meningkatnya pemberian 
bahan humat. Hal ini penting terutama untuk lebih 
dapat menjamin kebutuhan air tanaman sehingga 
tanaman dapat tumbuh lebih baik. 

Pengaruh Asam Humat terhadap Bidang 

Pembasahan (Wetting Front) 


Pengaruh pemberian bahan humat dari air 
gambut terhadap bidang pembasahan dapat dilihat 
Gambar 1. Pemberian bahan humat cenderung 
menurunkan jarak bidang pembasahan. Pada waktu 
pengukuran yang sama, jarak bidang pembasahan 
cenc';j Lmg makin kecil dengan meningkatnya taraf 
bahan humat yang diberikan. Hal ini terjadi karena 
bahan humat cenderung bersifat hidrofilik yang 
menarik air lebih kuat, sehingga proses pergerakan 
bidang pembasahan (wetting front) menjadi lebih 
lambat. Laju pergerakan bidang pembasahan yang 
lebih lambat menunjukkan bahwa air dapat berada 
dalam tanah dalam waktu yang lebih lama sehingga 
kesempatan tanaman untuk memanfaatkan air 
tersebut lebih besar. 

0 25 50 75 100 125 1')0 175 200 

Waktu ( menit ) 

-o-VVO 
___ W1 __ W3 

Gambar 1. Hubungan jarak bidang pembasahan dengan waktu pada berbagai 
dosis bahan humat 
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Gambar 2. Hubungan difusivitas hidrolik tanah dengan kadar air tanah pada berbagai 
perlakuan dosis asam humat 

Pengaruh Asam Humat terhadap Difusivitas 
Hidrolik Tanah 

Difusivitas hidrolik tanah mencerminkan 
kemampuan tanah untuk merambatkan air pada 
kondisi tidak jenuh. Pe ngaruh pemberian bahan 
humat dari air gambut terhadap difusivitas hidrolik 
tanah dapat dHihat pada Gambar 2. 

Secara umum laju difusivitas hidrolik tanah 
cenderung meningkat dengan meningkatnya dosis 
bahan humat yang diberikan. Pada kadar air yang 
sama laju difusivitas tanah cend2rung lebih tinggi 
pada tanah yang diberi asam humat. HasH ini 
menunjukkan bahwa kehadiran asam humat dapat 
meningkatkan kerapatan air yang merambat (fuks 
air) pada setiap perubahan kadar air tertentu. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
pemberian bahan humat cenderung menurunkan 
batas kadar air tanah di mana air masih bisa 
bergerak. Kecenderungan ini memberi kesan bahwa 
pemberian asam humat lebih dapat menjamin 
kontinuitas suplai air bagi perakaran tanaman 
walaupun misalnya kadar air tanah tergolong rendah. 
WalaupLin kadar air tinggal Y2 darikapasitas air 
tersedia, air masih dapat bergerak dan dapat diserap 
oleh tanaman. Dengan demikian, pada kondisi kadar 
air yang sama, kemampuan tanah untuk mensuplai 
air bagi perakaran tanaman akan lebih tinggi, bukan 
saja karena kapasitas air tersedia lebih tinggi tetapi 
juga karena kontinuitas suplai air dari zona 
sekelilingnya lebih terjamin karena difusivitas 
hidrolik yang lebih tinggi. 

KESIMPULAN 

Pemberian bahan humat dapat meningkatkan 
kemampuan tanah menyimpan air yang ditunjukkan 
oleh meningkatnya kadar air kapasitas lapang dan 
kapasitas air tersedia tanah. Pengaruh ini nyata pada 
kadar bahan humat ~3 persen. 

Pemberian bahan humat dapat meningkatan 
. lamanya waktu air dapat dipegang oleh tanah yang 

ditunjukkan oleh menurunnya . jarak bidang 
pembasahan. Tanah yang diberi bahan humat dapat 
menyimpan air lebih lama dibanding tanah yang 
tidak diberi bahan humat. Pengaruh ini nyata jika 
dosis yang diberikan cukup. . 

Pemberian bahan humat dapat meningkatkan 
laju difusivitas tanah. Pada kadar air yang sama laju 
difusivitas tanah lebih tinggi dengan makin tingginya 
kadar bahan humat yang diberikan. 
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