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ABSTRAK. Persebaran akar lateral dan tunggang salah satunya dipengaruhi oleh 

sifat-sifat tanah, perbedaaan sifat fisika tanah diduga menyebabkan pengaruh 

terhadap perkembangan akar lateral dan akar tunggang. Tujuan dari penelitian ini 

ialah untuk menganalisis pengaruh sifat-sifat  fisika tanah terhadap persebaran 

perakaran Sengon Laut pada lahan hutan rakyat di Kabupaten Tanah Laut. Metode 

penelitian dilakukan dengan membagi kelas pertumbuhan pohon dengan 

pertumbuhan dengan klasifikasi baik berdiameter >20 cm; klasifikasi sedang 

antara 10-20 cm dan klasifikasi jelek <10 cm, Pengamatan perakaran meliputi 

profil perakaran, pengukuran akar tunggang, lateral, kedalaman efektif akar dan 

orde perakaran. Pengamatan fisika tanah meliputi kedalaman solum tanah, BD 

(Bulk density) dan porositas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat fisik tanah 

meliputi berat volume (BD), porositas tanah dan solume tanah berpengaruh 

signifikan terhadap persebaran perakaran (P=0,005) yang meliputi kedalaman 

perakaran, panjang akar lateral, jumlah ode perakaran maupun arah sebaran akar. 

Kenampakan fenotipik akar lateral dan  akar tunggang dipengaruhi kuat oleh sifat 

fisika tanah yang meliputi kedalama solum tanah, berat volume dan porositas 

tanah. Solum tanah yang dalam, dengan berat volume tanah yang rendah dan 

porositas tanah yang tinggi akan menjamin perkembangan perakaran maksimal 

untuk menyebar kesegala arah bidang tanah. 

Kata kunci: Sengon Laut, Sifat Fisika Tanah; Persebaran akar 

 

PENDAHULUAN 

Masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah laut banyak yang memanfaatkan 

lahannya untuk ditanami dengan tanaman Sengon Laut. Lokasi tanaman memiliki 

sebaran sporadik dengan luasan antara 1-2 ha. Sebagian dari tanaman sengon laut 
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ditanam dengan pola agroforestri, terutama dengan campuran tanaman buah 

berkayu seperti seperti durian (Durio zibethinus), Rambutan (Nephelium spp), 

nangka (Artocarpus heterophyllus), langsat (Aglaia domestica), duku (Lansium 

domesticum), mangga (Mangifera indica) dll dan jenis tanaman semusim seperti 

pisang (Canna edulis).  

Hasil observasi awal menunjukkan variasi ragam tumbuh tanaman yang 

cukup tinggi pada masing-masing lokasi tanaman. Pertumbuhan tanaman sangat 

terkait dengan faktor tumbuhnya (Na’iem, 2005), tempat tumbuh yang dimaksud 

ialah sifat-sifat fisik maupun kimia tanahnya. Tanah dan sistem perakaran 

merupakan dua hal yang saling terkait (Nugroho, 2006). Pentingnya perakaran 

sebagai landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan pohon karena perakaran 

tidak hanya memberi penguat mekanik untuk memelihara kelurusan juga untuk 

penyerapan air dan unsur hara, oleh karenanya distribusi dan perkembangan 

perakaran harus lebih dalam melakukan penetrasi pada tanah (Purwowidodo, 

1991; Forth, 1994; Hardjowigeno, 2003; Hanafiah, 2012).  

Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai hubungan persebaran 

perakaran Sengon Laut yang ditanam masyarakat pada lahan-lahan hutan rakyat 

terhadap sifat fisika tanah. Hasil penelitian ini untuk memberikan informasi upaya 

perbaikan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman sengon laut dilapangan, hal 

ini mengingat biaya investasi tanaman berkayu cukup tinggi. Tujuan dari 

penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh sifat-sifat  fisika tanah terhadap 

persebaran perakaran Sengon Laut pada lahan hutan rakyat di Kabupaten Tanah 

Laut.   

METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian berada di Hutan di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah 

Laut Provinsi Kalimantan (Anonim, 2016). Daerah lokasi penelitian memiliki 

Klasifikasi curah hujan tahunan rata - rata berkisar antara 1.150 mm sampai 

dengan 2400 mm per tahun.  Dengan kelembapan rata-rata 75 – 83% dan 

temperatur rata-rata 20o -35o C dan tipe iklim A dan B (Anonim, 2015).  
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Prosedur pengambilan data di lapangan dengan pengukuran langsung di 

lapangan. Adapun cara pengambilan data masing-masing parameter dilakukan 

sebagai berikut :  

1) Menentukan titik sampel dengan memilih beberapa blok tanam hutan rakyat 

secara purposive sampling.  

2) Pembuatan profil perakaran, pada penelitian ini pembuatan profil perakaran 

merupakan modifikasi dari Weaver (1959) dalam Nugroho (2006), yaitu 

dengan menggali tanah pada pohon sampel dengan kedalaman tertentu pada 

jarak yang cukup dari tanaman untuk dipelajari perakarannya, penggalian ini 

sangat hati-hati dengan membuka akar dari tanah yang menyelubunginya. 

Untuk mengukur persebaran akar dilakukan indeks tingkat kompetisi akar yaitu 

mengukur arah sebaran akar (vertikal atau horisontal) di dalam tanah yang 

terdekat dengan batang pokok (proximal root). Pada penelitian ini arah sebaran 

akar diukur pada akar order tingkat pertama, dengan jalan mengukur sudut akar 

terhadap bidang horisontal. Sebaran akar dibedakan atas horisontal dan 

vertikal, horisontal apabila sudutnya < 45 0 dan vertikal bila sudutnya > 45 0.  

3) Mengukur sifat Fisika Tanah yang meliputi : 

• Melakukan pengukuran terhadap solum tanah  

• Mengambil sampel tanah dengan menggunakan ring sampel selanjutnya 

dilakukan pengujian di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Kehutanan 

Unlam, untuk menguji berat volume tanah, bulk density (BD) dan partikel 

density (PD) serta porositas tanah. 

• Analisis data menggunakan analisis varian dengan klasifikasi satu arah 

(Yitnosumitro, 1993; Gomez &  Gomez, 1995) dengan alat analisisnya 

dibantu dengan analisis statistic software sigma plot versi 12. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persebaran Sengon Laut umur 8 tahun pada hutan rakyat di Kabupaten 

Tanah Laut memiliki variasi pertumbuhan yang cukup tinggi, dalam penelitian ini 

pertumbuhan dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan rata-rata diameter yaitu 

pertumbuhan dengan klasifikasi baik, memiliki diameter diatas 20 cm; 
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pertumbuhan dengan klasifikasi sedang dengan diameter antara 10-20 cm dan 

pertumbuhan dengan klasifikasi jelek dengan diameter dibawah 10 cm. 

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat di jelaskan bahwa sifat fisik tanah meliputi 

berat volume (BD), porositas tanah dan solume tanah berpengaruh signifikan 

terhadap persebaran perakaran (P=0,005) yang meliputi kedalaman perakaran, 

panjang akar lateral, jumlah ode perakaran maupun arah sebaran akar. 

Tabel 1. Fenotip Akar tunggang dan Lateral serta Sifat Fisik Tanah 

Kriteria 

Pertumb

uhan 

Diameter 

akar 

tunggang 

(m) 

Kedalam

an akar 

(m) 

Panjang 

akar 

lateral 

(m) 

Jml Orde 

Perakaran 

(I) 

Arah 

sebaran 

akar 

horisontal 

(%) 

Arah 

sebaran 

akar 

vertikal 

(%) 

BD Porositas 
Solum 

Tanah (m) 

baik 0,17b 1,12c 8,24c 14,67b 51,00c 49,00c 0,96c 63,50c 1,20c 

sedang 0,10a 0,92b 6,95b 12,67b 61,03b 38,97b 1,31b 53,93b 1,02b 

jelek 0,08a 0,68a 4,92a 9,33a 
75,52a 24,48a 1,51a 

48,69a 0,75a 

 

Lsd=0,03 

Alpha= 0,05 

Sd=0,01 

Lsd=0,16 

Alpha= 0,05 

Sd=0,08 

Lsd=1,09 

Alpha= 0,05 

Sd=0,53 

Lsd=2,58 

Alpha= 0,05 

Sd=1,08 

Lsd=5,17 

Alpha= 0,05 

Sd=2,27 

Lsd=5,17 

Alpha= 0,05

Sd=2,27 

Lsd=0,05 

Alpha= 0,05

Sd=0,02 

Lsd=4,36 

Alpha= 0,05 

Sd=1,98 

Lsd=0,07 

Alpha= 0,05 

Sd=0,03 

 

Fungsi akar pada tanaman selain menopang kehidupan tanaman juga 

menjadi tempat mengambil nutrisi untuk diproses didalam tanaman (Nugroho, 

2015; Hardjowigeno, 2003), hal ini dapat dibuktikan bahwa pertumbuhan 

tanaman sengon yang baik memiliki kedalaman akar yang lebih dalam, diameter 

akar tunggang yang lebih besar, akar lateral yang lebih panjang dan jumlah orde 

perakaran yang lebih banyak dibandingkan dengan pertumbuhan sedang dan jelek. 

Akar tunggang dan akar lateral yang menunjukkan fenotipik baik 

berhubungan erat dengan sifat fisik tanah sebagai media tumbuh tanaman.  Sifat 

fisik tanah yang meliputi kedalaman solum tanah yang dalam, porositas tanah 

yang tinggi dan berat volume tanah yang rendah akan memberikan ruang 

persebaran akar yang lebih luas, sehingga akar mampu menembus ke seluruh 

bidang tanah untuk mengambil nutrisi tanah yang diberikan untuk pertumbuhan 

tanaman. Menurut Baker et al (1992) menyatakan bahwa Nutrisi yang bisa 

dijangkau oleh akar tanaman sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik tanahnya. 
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Menurut Nugroho (2006), rintangan mekanis akar menyebabkan perkembangan 

perakaran menjadi terhambat. 

Diameter dan kedalaman akar tunggang menjalin hubungan yang erat 

dengan solum tanah, Kedalaman efektif perakaran memiliki perbedaan yang nyata 

(P=0.005) pada masing-masing pertumbuhan dan berbanding lurus dengan solum 

tanah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perakaran akan mengikuti 

kedalaman solum tanah.  Tanah yang solumnya cenderung tipis akan memiliki 

kedalama akar tunggang yang dangkal dan akan mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman, karena nutrisi tanah dapat dijangkau lebih luas oleh akar tanaman 

apabila kedalaman efektif akar tanaman lebih dalam.  

Tanah yang padat dengan berat volume yang rendah pada pertumbuhan 

tanaman sengon dengan klasifikasi rendah dan sedang, akan menjadi rintangan 

bagi penetrasi akar didalam tanah untuk mengambil nutrisi serta menghambat 

pertumbuhan orde-orde perakaran didalam tanah. Hal ini mengakibatkan nutrisi 

yang diambil oleh akar tanaman menjadi lebih sedikit sehingga pertumbuhan 

tanaman menjadi terhambat. 

Tanah dengan kedalaman perakaran dan solum tanah yang rendah 

kecenderungan persebaran akar menyebar secara horizontal dan akar yang tumbuh 

secara vertical untuk penguat tanaman dan menjangkau lebih dalam kedalam 

lapisan tanah lebih sedikit. Sedangkan akar yang memiliki kedalaman tanah 

(solum tanah) yang lebih dalam dengan berat volum tanah yang kecil akar 

cenderung menyebar seimbang antara vertical dan horizontal, selain itu 

persebaran akar menyebar ke segala bidang tanah. Hal ini akan membuat 

jangkauan nutrisi akar menjadi lebih luas, kekuatan tanaman lebih kuat karena 

pertumbuhan akar yang mengarah vertical lebih banyak sehingga pertumbuhan 

tanaman lebih cepat dan kuat. 

Tanaman hutan rakyat dengan solum tanah yang dangkal hendaknya 

dilakukan pendangiran untuk memberikan ruang bagi pertumbuhan tanaman atau 

lubang tanaman yang digunakan lebih lebar. Selain itu hasil penelitian ini 

memberikan saran bahwa areal-areal yang digunakan untuk pengembangan 

sengon sebelum penanaman, maka dilakukan uji sifat fisik tanah untuk 

memetakan daerah-daerah yang cocok untuk pengembangan tanaman sengon, 

sehingga biaya perawatan tanaman bisa lebih ditekan. 
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KESIMPULAN 

Pertumbuhan yang baik memiliki kedalaman akar yang lebih dalam, 

diameter akar tunggang yang lebih besar, akar lateral yang lebih panjang dan 

jumlah orde perakaran yang lebih banyak dibandingkan dengan pertumbuhan 

sedang dan jelek. Kenampakan fenotipik akar lateral dan  akar tunggang 

dipengaruhi kuat oleh sifat fisika tanah yang meliputi kedalama solum tanah, berat 

volume dan porositas tanah. Solum tanah yang dalam, dengan berat volume tanah 

yang rendah dan porositas tanah yang tinggi akan menjamin perkembangan 

perakaran maksimal untuk menyebar kesegala arah bidang tanah. 
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