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8. OLAH TANAH KONSERVASI 
Achmad Rachman, Ai Dariah, dan Edi Husen 

Awal perkembangan pertanian ditandai dengan ketergantungan petani 
yang tinggi terhadap tenaga manusia untuk bertani. Penggunaan alat-alat 
sederhana, seperti kayu untuk meletakkan benih di dalam tanah masih sangat 
dominan. Dengan bertambahnya waktu, manusia menciptakan alat sederhana 
berupa cangkul untuk membongkar dan membalikkan tanah atau dikenal dengan 
pengolahan tanah.  Kebutuhan untuk meningkatkan produksi, mendorong petani 
dan ahli pertanian untuk mengembangkan alat pengolahan tanah yang lebih baik. 
Alat berupa bajak yang ditarik oleh kerbau atau kuda kemudian diciptakan 
(Gambar 1), pada waktu yang bersamaan mengefisienkan penggunaan tenaga 
manusia. Di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, alat-alat sederhana 
tersebut masih banyak digunakan oleh petani untuk mengolah lahan usaha 
taninya. Namun demikian, beberapa petani maju di negara berkembang sudah 
terbiasa menggunakan alat mesin pertanian (alsintan) seperti traktor untuk 
mengolah tanah, khususnya pada lahan sawah. 

Di negara maju, petani sudah sangat tergantung pada alsintan, baik untuk 
pengolahan tanah, penanaman benih, penyiangan gulma, maupun untuk 
pemanenan hasil. Berbagai macam alsintan untuk mengolah tanah terus 
dikembangkan, menghasilkan teknologi pengolahan tanah yang efiesien. Petani 
tidak punya pilihan lain kecuali menggunakan mesin-mesin pertanian tersebut 
untuk meningkatkan hasil pertanian dan mengefisienkan usaha taninya. 
Akibatnya, tanah diolah dengan intensitas pengolahan yang terus meningkat. 
Petani, pada awalnya, mendapatkan hasil panen yang tinggi, namun karena tanah 
terus-menerus diolah, akibatnya tanah mengalami penurunan produktivitas. 
Tanah yang diolah berlebihan tanpa tindakan konservasi akan menjadi lebih cepat 
kering, lebih halus (powdery), berstruktur buruk, dan berkadar bahan organik 
tanah rendah. Sebagai akibat dari pengolahan yang sangat intensif ini, pada 
tahun 1930-an, misalnya, terjadi tragedi hujan debu di Amerika Serikat yang 
menerbangkan debu dari lahan pertanian ke lautan Atlantik (Philips and Young, 
1973). 

Pengolahan tanah dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi mekanik 
terhadap tanah. Tujuannya adalah untuk mencampur dan menggemburkan tanah, 
mengontrol tanaman pengganggu, mencampur sisa tanaman dengan tanah, dan 
menciptakan kondisi kegemburan tanah yang baik untuk pertumbuhan akar (Gill 
and Vanden Berg, 1967). Setiap upaya pengolahan tanah akan menyebabkan 
terjadinya perubahan sifat-sifat tanah. Tingkat perubahan yang terjadi sangat 
ditentukan oleh jenis alat pengolah tanah yang digunakan. Penggunaan cangkul, 
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misalnya, relatif tidak akan banyak menyebabkan terjadinya pemadatan pada 
lapisan bawah tanah. Namun demikian karena seringnya tanah terbuka, terutama 
antara 2 musim tanam, maka lebih riskan terhadap dispersi agregat, erosi dan 
proses iluviasi yang selanjutnya dapat memadatkan tanah (Pankhurst and Lynch, 
1993). 

Penggunaan alat berat akan menggemburkan tanah dan membolak-
balikkan tanah sampai pada kedalaman 20 cm. Namun, pada waktu yang 
bersamaan roda traktor menyebabkan terjadinya pemadatan tanah dan berbagai 
efek negatif lainnya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan 
tanah yang berlebihan menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan struktur 
tanah (Larson and Osborne, 1982; Suwardjo et al., 1989), dan kekahatan 
kandungan bahan organik tanah. Kepedulian terhadap efek kurang 
menguntungkan dari pengolahan tanah yang intensif mendorong para praktisi 
pertanian mencari alternatif penyiapan lahan yang lebih rasional terhadap 
kelestarian lingkungan hidup. 

Gambar 1. Pengolahan tanah menggunakan tenaga kerbau untuk menarik bajak. 
(Foto: F. Agus). 

 
Olah tanah konservasi (conservation tillage) menjadi alternatif penyiapan 

lahan yang dilaporkan dapat mempertahankan produktivitas tanah tetap tinggi 
(Brown et al., 1991; Wagger and Denton, 1991). Namum demikian, terdapat 
beberapa hasil penelitian yang melaporkan terjadinya penurunan hasil tanaman 
akibat olah tanah konservasi (Swan et al., 1991; Ketcheson, 1980) atau tidak 
mempengaruhi hasil tanaman (Rao and Dao, 1991). Adanya kontradiksi hasil 
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diduga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain curah hujan dan tekstur 
tanah. Pada curah hujan yang rendah, olah tanah konservasi umumnya 
meningkatkan hasil tanaman. Pengaruh yang sama diamati juga pada tanah yang 
bertekstur berat. Hal lain yang menentukan keberhasilan olah tanah konservasi 
adalah pemberian bahan organik dalam bentuk mulsa yang cukup, sehingga 
mampu menekan perumbuhan gulma. Tulisan ini akan membahas pengaruh olah 
tanah konservasi terhadap sifat-sifat kimia, fisika, biologi, dan erosi tanah dan 
hasil tanaman. 

Olah tanah konservasi  

Olah tanah konservasi (OTK) adalah cara penyiapan lahan yang 
menyisakan sisa tanaman di atas permukaan tanah sebagai mulsa dengan tujuan 
untuk mengurangi erosi dan penguapan air dari permukaan tanah (Gambar 2). 
Utomo (1995) mendefinisikan OTK sebagai suatu cara pengolahan tanah yang 
bertujuan untuk menyiapkan lahan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi 
optimum, namun tetap memperhatikan aspek konservasi tanah dan air. Olah 
tanah konservasi dicirikan oleh berkurangnya pembongkaran/pembalikan tanah, 
penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa, dan kadang-kadang disertai 
penggunaan herbisida untuk menekan pertumbuhan gulma atau tanaman 
pengganggu lainnya. Kelebihan penerapan sistem OTK dalam penyiapan lahan 
adalah sebagai berikut: 
1. Menghemat tenaga dan waktu 
2. Meningkatkan kandungan bahan organik tanah  
3. Meningkatkan ketersediaan air di dalam tanah  
4. Memperbaiki kegemburan tanah dan meningkatkan porositas tanah 
5. Mengurangi erosi tanah  
6. Memperbaiki kualitas air  
7. Meningkatkan kandungan fauna tanah  
8. Mengurangi penggunaan alsintan seperti traktor  
9. Menghemat penggunaan bahan bakar 
10. Memperbaiki kualitas udara 
 

Keberhasilan OTK mengurangi erosi dan penguapan air dimungkinkan 
oleh: (a) keberadaan sisa tanaman dalam jumlah memadai di permukaan tanah; 
(b) kondisi permukaan tanah yang kasar (rough), sarang (porous), berbongkah 
(cloddy), dan bergulud (ridged); atau (c) kombinasi dari keduanya (Mannering and 
Fenster, 1983). Dengan demikian, nampak jelas bahwa keefektifan OTK 
ditentukan oleh penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa di permukaan tanah. 
Penggunaan mulsa tanpa dikaitkan dengan OTK adalah kurang efisien, tetapi 
penerapan OTK tanpa menggunakan mulsa adalah suatu kesalahan (Suwardjo, 
1981). 
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Mulsa di permukaan tanah melindungi permukaan tanah dari energi 
hempasan butir-butir hujan, mengurangi terjadinya penyumbatan pori (soil crusting), 
sehingga meningkatkan volume air yang terinfiltrasi, dan dapat juga mengurangi 
daya angkut aliran permukaan. Sedangkan kekasaran permukaan dapat 
meningkatkan kapasitas penyimpanan air di zona pengolahan tanah, mengurangi 
daya angkut aliran permukaan, dan mengurangi tingkat penyumbatan pori tanah. 

Beberapa cara penyiapan lahan yang akhir-akhir ini banyak diperkenalkan 
adalah tanpa olah tanah (zero tillage), olah tanah seperlunya (reduced tillage), 
dan olah tanah strip (strip tillage), yang kesemuanya merupakan pengembangan 
dan memenuhi kriteria sebagai OTK (Sinukaban, 1990). 

Tanpa olah tanah (zero tillage) 

Tanpa olah tanah (TOT) adalah cara penanaman yang tidak memerlukan 
penyiapan lahan, kecuali membuka lubang kecil untuk meletakkan benih. Di 
negara-negara maju peletakan benih menggunakan alat berat planter yang 
dilengkapi dengan disk-opener, sedangkan di negara-negara berkembang seperti 
Indonesia umumnya masih menggunakan tongkat kayu yang diruncingkan di 
bagian bawahnya (tugal). Tanpa olah tanah biasanya dicirikan oleh sangat 
sedikitnya gangguan terhadap permukaan tanah, kecuali lubang kecil untuk 
meletakkan benih dan adanya penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa yang 
menutupi sebagian besar (60 – 80%) permukaan lahan. 

Olah tanah seperlunya (reduced tillage) 

Olah tanah seperlunya (OTS) adalah cara pengolahan tanah yang 
dilakukan dengan mengurangi frekuensi pengolahan. Pengolahan tanah dilakukan 
sekali dalam setahun atau sekali dalam dua tahun tergantung pada tingkat 
kepadatan tanahnya dan sisa tanaman disebarkan seluruhnya di atas permukaan 
tanah sebagai mulsa setelah pengolahan tanah. Pada tanah-tanah yang cepat 
memadat seperti pada tanah yang bertekstur berat, pengolahan tanah dapat 
dilakukan sekali dalam setahun, sedangkan pada tanah-tanah yang bertekstur 
sedang, pengolahan tanah dapat dilakukan sekali dalam dua tahun. 

Olah tanah strip (strip tillage) 

Olah tanah strip (OTS) adalah cara pengolahan tanah yang dilakukan 
hanya pada strip-strip atau alur-alur yang akan ditanami, biasanya strip-strip 
tersebut dibuat mengikuti kontur. Bagian lahan di antara dua strip dibiarkan tidak 
terganggu/diolah. Sisa tanaman disebar sebagai mulsa di antara dua strip dan 
menyisakan zona sekitar strip tanpa adanya mulsa. 
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Gambar 2. Olah tanah strip pada tanaman jagung. Sisa tanaman jagung dari 

musim tanam sebelumnya dihamparkan seluruhnya sebagai mulsa di 
atas permukaan tanah (Foto: Sutono) 

 
HASIL-HASIL PENELITIAN OLAH TANAH KONSERVASI 

Penelitian untuk mengetahui pengaruh olah tanah konservasi terhadap 
sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, erosi dan hasil tanaman telah 
dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa hasil penelitian 
diuraikan secara ringkas di bawah ini dengan cara membandingkan hasil 
penelitian yang dilaksanakan di dalam negeri dengan penelitian yang 
dilaksanakan di luar negeri. 

Berat isi tanah  

Berat isi tanah (BI) adalah berat massa tanah per unit volume tanah. 
Selanjutnya perlu diingat bahwa BI akan mengalami perubahan menurut waktu 
setelah dilaksanakan pengolahan tanah (Rachman et al., 2003). Sebagai contoh, 
BI pada zona pengolahan tanah (0-10 cm) mungkin akan meningkat segera 
setelah diolah disebabkan oleh proses pemadatan selama periode jenuh air atau 
oleh energi kinetik yang berhubungan dengan hempasan air hujan. Dengan 
waktu, BI pada kedalaman tersebut mungkin akan menurun disebabkan oleh 
pengaruh penggemburan oleh akar tanaman dan aktivitas mikrobia tanah. 
Sebaliknya, pada sebagian besar permukaan tanah, BI menjadi gembur akibat 
pengolahan tanah.  Namun, bisa memadat karena dispersi, penyumbatan pori, 
dan pemadatan permukaan (crusting). 
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Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa BI antara perlakukan 
pengolahan tanah dan OTK menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Hasil 
penelitian Suwardjo et al. (1989) pada Tropudult dan Oxisol menunjukkan bahwa 
8 bulan setelah perlakuan diterapkan, BI pada pengolahan tanah intensif dan OTK 
tidak berbeda nyata (Tabel 1). Hasil yang hampir sama dilaporkan oleh Liwang 
(1995) dari hasil penelitiannya pada tanah Andisol di Malang dan Shear dan 
Moschler (1969) pada tanah bertekstur lempung. Penelitian Shear dan Moschler 
(1969) menunjukkan bahwa 6 tahun setelah dimulainya percobaan, BI pada 
pengolahan tanah dan TOT tidak berbeda nyata (Tabel 2). Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa pada tanah bertekstur lempung, penerapan OTK 
selama 6 tahun berturut-turut tidak meningkatkan kepadatan tanah. Selain itu, 
waktu pengambilan contoh untuk melihat BI akibat cara penyiapan lahan sangat 
penting untuk diperhatikan. Penelitian yang mengkorelasikan antara perubahan BI 
terhadap waktu dan kisaran BI untuk pertumbuhan optimum tanaman tertentu 
belum banyak dilaksanakan. 
Tabel 1. Pengaruh mulsa dan pengolahan tanah terhadap BI tanah pada tanah 

Tropudults di Pekalongan, Lampung 

             Perlakuan Berat isi tanah 
 g cm-3 

8 bulan setelah perlakuan 
              Tanpa olah tanah 
              Diolah + mulsa 
              OTM, tanpa mulsa 
12 bulan setelah perlakuan 
              Tanpa mulsa 
              Diolah + mulsa 
              OTM, tanpa mulsa 

 
1,26 
1,17 
1,19 

 
1,05 
0.93 
0.95 

Sumber: Suwardjo et al. (1989); OTM= olah tanah minimum 
 
Tabel 2. Berat isi tanah setelah 6 tahun penanaman jagung dengan perlakuan pengolahan 

tanah intensif dan TOT pada dua kedalaman tanah bertekstur lempung 
Berat isi tanah Pengolahan tanah Ulangan 10 – 12 cm 40 – 42 cm 

  g cm-3 
Intensif 
 
 
 
Tanpa olah tanah 

1 
2 
3 
4 

Rerata 
1 
2 
3 
4 

Rerata 

1,39 
1,46 
1,43 
1,43 
1,43 
1,40 
1,59 
1,50 
1,43 
1,48 

1,52 
1,67 
1,74 
1,57 
1,62 
1,76 
1,62 
1,84 
1,76 
1,74 

Sumber: Shear dan Moschler (1969) 
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Hambatan mekanik tanah  

Hambatan mekanik tanah (mechanical impedance) dipengaruhi oleh 
mineralogi liat dan sifat-sifat fisik tanah antara lain BI, tekstur, struktur, kelembapan 
tanah, dan kandungan bahan organik tanah (Cassel, 1982). Hambatan mekanik 
dapat diukur dengan menggunakan penetrometer. Alat ini terdiri atas batang dan 
cone berbentuk kerucut meruncing pada ujung bagian bawah. Jika cone ini 
dimasukkan ke dalam tanah, maka tanah akan memberikan reaksi untuk menahan 
masuknya/bergeraknya cone tersebut. Hasil pengukuran biasanya dinyatakan 
dalam gaya atau tekanan yang melawan masuknya cone pada kedalaman tertentu. 
Beberapa peneliti seperti Knith dan Freitag (1962) menggunankan istilah cone index, 
lainnya menggunakan istilah ketahanan penetrasi (Qp) yang didefinisikan sebagai 
gaya (F) yang diperlukan untuk menekan cone ke dalam tanah dibagi dengan 
diameter dari cone (d) atau, 
    Qp = 4 F d-2 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan tanah 
mempengaruhi pertumbuhan akar tanaman. Dengan terhambatnya 
perkembangan akar, maka pertumbuhan tanamanpun akan terganggu. Taylor et 
al. (1966) meneliti pengaruh ketahanan penetrasi tanah terhadap perkembangan 
akar kapas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akar tanaman kapas 
berkembang dengan baik (>60%) pada ketahanan penetrasi sekitar 0,5 MPa, 
terhambat pada 1 Mpa, dan sangat terhambat pada 2,2 MPa. Untuk tanaman 
kedelai dan jagung, perkembangan akarnya akan sangat terhambat pada 
ketahanan penetrasi 1 MPa atau berat isi 1,6 g cm-3, di atas 1 MPa akar jagung 
dan kedelai hampir tidak ditemukan lagi (Mazurak and Pohlman, 1968). Umumnya 
Oxisol, Ultisol, dan Alfisol tidak mempunyai hambatan mekanik yang berarti bagi 
perkembangan akar. Tanah Oxisol, Ultisol, dan Alfisol yang diolah secara 
tradisional menggunakan cangkul dan/atau bajak mempunyai BI antara 0,95-1,15 
g cm-3 dan tahanan penetrasi <2,5 MPa (Arya et al., 1992). Pada tingkat BI dan 
tahanan penetrasi tersebut tidak diperlukan pengolahan tanah untuk membuat 
tanah lebih gembur (Taylor and Ratliff, 1969). 

Meskipun penggunaan cone penetrometer untuk mengukur kepadatan tanah 
pertanian masih mendapatkan kritikan, namun penggunaannya masih dianggap 
relevan untuk memberikan gambaran hambatan mekanik tanah. Beberapa kritik 
yang dilontarkan, antara lain bahwa cone yang dipakai lebih besar dari akar, laju 
penetrasinya lebih cepat dari akar, dan ketidakmampuannya untuk menyelinap 
masuk dan keluar di antara partikel-partikel tanah. Penelitian yang mengkorelasikan 
antara ketahanan penetrasi dengan perlakuan olah tanah konservasi perlu 
dilakukan secara lebih terencana dan terarah pada berbagai kondisi struktur, tekstur, 
dan kelembapan tanah. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat diketahui 
kebutuhan akan pengolahan tanah spesifik lokasi dan tanaman. 
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Sifat-sifat hidrolik tanah 

Sifat-sifat hidrolik tanah adalah sifat-sifat tanah yang mempengaruhi 
kemampuan tanah untuk menahan dan menghantarkan air. Dikenal tiga tipe 
pergerakan air di dalam tanah: (1) pergerakan air dalam kondisi jenuh; (2) 
pergerakan air dalam kondisi tak jenuh; dan (3) pergerakan air karena penguapan. 
Ketiga tipe pergerakan air tersebut merupakan respon air terhadap perbedaan 
energi antara satu zona dengan zona lainnya. Air akan bergerak dari zona yang 
mempunyai potensial air (water potential) tinggi ke zona yang potensial airnya 
rendah. Pergerakan air dalam kondisi jenuh terjadi apabila seluruh pori tanah terisi 
air, sedangkan pergerakan air tak jenuh terjadi pada kondisi dimana hanya pori 
berukuran meso dan mikro yang terisi air, sementara pori berukuran makro terisi 
udara. Besarnya volume air yang dapat dihantarkan oleh pori tanah yang jenuh air 
dapat diekspresikan menggunakan hukum Darcy, sebagai berikut: 

Q/t = AKsat (∆Ψ/L) 
dimana: A adalah luas penampang melintang contoh tanah dimana air 
dihantarkan, Ksat adalah hantaran hidrolik tanah, ∆Ψ adalah perbedaan potensial 
air antara dua ujung contoh, dan L adalah panjang dari contoh tanah. 

Pengolahan tanah mempengaruhi secara tidak langsung sifat-sifat hidrolik 
tanah melalui perubahan terhadap pori-pori tanah. Setiap perlakuan yang diberikan 
kepada tanah yang dapat meningkatkan porositas tanah akan meningkatkan sifat-
sifat hidrolik tanah. Rachman et al. (2004) melaporkan bahwa hantaran hidrolik 
tanah berbanding lurus dengan pori berukuran makro, yang berarti hantaran hidrolik 
tanah meningkat dengan makin besarnya volume pori tanah. Dengan demikian 
setiap bentuk perlakuan terhadap tanah yang dapat meningkatkan pori tanah akan 
meningkatkan hantaran hidroliknya, demikian pula sebaliknya. Pengolahan tanah 
meningkatkan hantaran hidrolik tanah sesaat setelah dilaksanakannya pengolahan, 
namun demikian akan menurun sejalan dengan waktu. Sebaliknya pada sistem 
OTK, hantaran hidrolik tanah akan rendah pada awal diterapkannya sistem OTK, 
namun meningkat menurut waktu. Peningkatan hantaran hidrolik pada sistem OTK 
ini terutama disebabkan oleh pengaruh perlindungan mulsa sisa tanaman di 
permukaan tanah yang mencegah terjadinya penyumbatan pori oleh agregat tanah 
yang terdispersi, peningkatan kestabilan agregat tanah, perkembangan fauna 
tanah, dan pembentukan saluran-saluran (channels) oleh sisa akar tanaman yang 
telah mati dan aktivitas fauna tanah. 

Erosi 

Salah satu manfaat dari penerapan OTK adalah berkurangnya erosi, salah 
satunya sebagai akibat dari pemberian mulsa di permukaan tanah. Hasil 
penelitian Suwardjo (1981) memperlihatkan pengaruh nyata cara pengolahan 
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tanah terhadap erosi. Erosi pada perlakuan yang diolah dan tanpa mulsa sebesar 
112 t ha-1 jauh di atas batas ambang erosi yang masih diperbolehkan. Sementara 
pada perlakuan yang tidak diolah dan diberi mulsa, erosi yang terjadi sangat 
rendah (<5 t ha-1; Tabel 3). Mulsa sangat berperan dalam mengefektifkan 
pengaruh pengurangan pengolahan tanah terhadap jumlah erosi yang terjadi. 
Tanah yang tidak diolah, tetapi dalam keadaan terbuka ternyata jumlah erosi yang 
terjadi lebih besar dibandingkan dengan tanah yang diolah. Pengurangan 
frekuensi pengolahan tanah yang disertai penggunaan mulsa dapat menurunkan 
erosi yang terjadi sebesar + 90%. Jenis mulsa yang digunakan juga berpengaruh 
terhadap erosi yang terjadi.  Mulsa jerami lebih baik dibandingkan dengan mulsa 
batang kacang tanah, karena mulsa batang kacang tanah lebih cepat lapuk. 
Tabel 3. Pengaruh pengolahan tanah dan penggunaan mulsa terhadap erosi 

dan aliran permukaan pada tanah Oxisol Citayam, Bogor, Jawa Barat 

Perlakuan Erosi  Run off  
 t ha-1 m-3 ha-1 

Tanah terbuka tidak diolah 165,2 a 1860,0 a 
Diolah, ditanami, tanpa mulsa 112,4 b 1593,5 a 
Tidak diolah, mulsa jerami      4,3 c   622,0 b 
Tidak diolah, mulsa batang kacang tanah (6 t ha-1)     8,9 d      230,5 b 
Tidak diolah, mulsa batang kacang tanah seluruhnya     6,6  c     404,4 c 

Sumber: Suwardjo, 1981 
 

Sistem TOT dilaporkan efektif mengurangi erosi pada tanah bertekstur 
lempung liat berdebu (McGregor et al., 1975). Hasil penelitian McGregor et al. 
(1975) menunjukkan bahwa sistem TOT yang diterapkan pada lahan yang ditanami 
kedelai dapat ditekan tujuh kali lebih rendah dibandingkan dengan pada lahan yang 
diolah (Gambar 3). Rendahnya erosi pada sistem TOT adalah karena terdapatnya 
mulsa sisa tanaman. Mulsa sisa tanaman melindungi tanah dari hempasan butir-
butir hujan, mengurangi penyumbatan pori di permukaan tanah (surface sealing) 
yang dapat meningkatkan aliran permukaan terutama pada tanah dengan 
kandungan debu tinggi. Mulsa dapat juga mengurangi laju aliran permukaan yang 
berperan penting dalam proses pengangkutan butir-butir tanah yang telah terdipersi. 

Hasil penelitian yang dilakukan di North Appalachian Experiment Watershed 
di Coshocton, Ohio menunjukkan bahwa praktek TOT menghasilkan aliran 
permukaan jauh lebih kecil dibandingkan dengan praktek pengolahan tanah 
konvensional (Edwards, 1991; Tabel 4). Selanjutnya Lindstrom et al. (1979) 
mengemukakan bahwa untuk daerah produksi jagung (cornbelt) di Amerika Serikat, 
pengolahan tanah konvensional menyebabkan terjadinya erosi sebesar 21,5 t ha-1 
tahun-1; untuk pengolahan dengan chisel 8,7 t ha-1 tahun-1 dan untuk TOT 6,5 t ha-1 
tahun-1. Pada daerah tersebut erosi yang dapat dibiarkan adalah 9 t ha-1 tahun-1. 
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A. Pengolahan tanah, ditanami kedelai 
B. TOT ditanami jagung setelah kedelai 
C. TOT ditanami kedelai 
D. TOT ditanami rotasi kedelai dan wheat 
E. TOT ditanami kedelai setelah jagung 

Gambar 3. Rata-rata erosi 3 tahun dari berbagai kombinasi pengolahan tanah dan 
pola tanam pada tanah Lexington lempung liat berdebu (Sumber: 
McGregor et al. (1975). 

 

Tabel 4.  Curah hujan dan aliran permukaan pada lahan yang ditanami jagung 
secara terus-menerus dengan sistem TOT dan pengolahan tanah 
konvensional di Ohio Amerika Serikat 

Aliran permukaan Tahun Curah hujan Tanpa olah tanah Olah tanah konvensional 
 mm 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

1124 
1175 
1057 
889 
1027 
909 
929 
966 
841 
854 

3,81 
4,90 
0,14 
0,00 
0,00 
2,31 
0,01 
9,21 
0,15 
0,03 

140,2 
312,8 
142,2 
113,3 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Sumber: Edwards, 1991 
* tidak dilakukan lagi pengolahan tanah secara konvensional 
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Keseimbangan hara tanah 

Salah satu efek negatif dari pengolahan tanah adalah mempercepat 
proses oksidasi bahan organik. Percepatan oksidasi bahan organik ini diakibatkan 
oleh peningkatan aerasi tanah dan meningkatkan kontak langsung antara tanah 
dan bahan organik. Hasil penelitian di Kentucky Amerika Serikat menunjukkan 
terjadinya penurunan kandungan bahan organik tanah pada tanah yang diolah, 
terutama pada kedalaman 0–5 cm dari permukaan tanah (Tabel 5). Hasil yang 
sama dilaporkan oleh Suwardjo (1981) yang menemukan adanya penurunan 
kandungan bahan organik tanah pada perlakuan diolah sempurna yang 
dikombinasikan dengan penggunaan mulsa. Sebaliknya, terjadi peningkatan 
kandungan bahan organik tanah yang signifikan pada tanah yang tidak diolah. 
Hasil penelitian yang berbeda dilaporkan oleh Kasno et al. (1998) yang 
berdasarkan penelitian pengelolaan hara terpadu di Mulyorejo, Lampung Utara 
memperlihatkan bahwa perlakuan TOT tidak memperlihatkan pengaruh nyata 
pada kandungan bahan organik tanah, baik pada perlakuan takaran pupuk 
sedang maupun takaran pupuk tinggi. Belum adanya perbedaan terhadap 
akumulasi bahan organik pada kedua perlakuan tersebut kemungkinan 
disebabkan oleh singkatnya waktu pengamatan. 

Bahan organik merupakan bagian integral dari tanah yang sangat 
berpengaruh terhadap perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, sehingga 
sangat penting sebagai indikator kualitas tanah (Carter et al., 1997). Bahan 
organik berfungsi antara lain sebagai sumber hara, meningkatkan kapasitas tukar 
kation (KTK), meningkatkan stabilitas struktur tanah, memperbaiki kapasitas 
menyimpan air, dan mempermudah perkembangan akar di dalam tanah (Tate, 
1987). Penerapan OTK yang menempatkan mulsa sisa tanaman di atas 
permukaan tanah meningkatkan akumulasi C-organik, karena sistem ini dapat 
mengurangi proses mineralisasi bahan organik. 

Keseimbangan unsur hara di dalam tanah juga bisa terganggu oleh 
kejadian erosi yang dipercepat dengan adanya perlakuan pengolahan tanah 
sempurna. Erosi tanah yang tinggi akan mengangkut unsur hara dari tanah ke 
saluran-saluran atau sungai yang akan mempengaruhi keseimbangan hara di 
dalam tanah.  Hara yang terangkut bersama sedimen akan memperkaya badan-
badan air dengan unsur hara menyebabkan tumbuh suburnya gulma di badan-
badan air. Akibatnya akan mempercepat proses pendangkalan badan-badan air. 
Penelitian yang berlangsung selama 24 musim tanam jagung pada tanah Alfisol di 
Nigeria menunjukkan bahwa dengan olah tanah sempurna, kandungan debu dan 
liat di permukaan tanah menurun akibat hanyut bersama aliran permukaan 
menyisakan partikel tanah yang lebih kasar di permukaan tanah (Agus dan Dariah, 
1997). Dominannya tanah berukuran kasar pada permukaan tanah menyebabkan 
KTK tanah menurun dan pencucian hara lebih banyak pada tanah yang diolah 
secara konvensional, sehingga kandungan ion dapat ditukar menurun. 
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Tabel 5.  Distribusi kandungan bahan organik tanah setelah 5 dan 10 tahun 
perlakuan TOT dan OTK di Kentucky Amerika Serikat 

Kandungan bahan organik tanah 
5 tahun setelah perlakuan 10 tahun setelah perlakuan 

 
Kedalaman tanah 

Tanpa olah 
tanah 

Olah tanah 
konvensional 

Tanpa olah 
tanah 

Olah tanah 
konvensional 

cm % 
     0 – 5 
     5 – 15 
   15 – 30 

4,11 
2,15 
1,24 

2,78 
2,60 
1,47 

4,82 
2,34 
1,15 

2,40 
2,31 
1,22 

Sumber: Blevins et al. (1985) 
 

Pengolahan tanah dalam pada lahan marginal seperti tanah Ultisol 
dikhawatirkan akan memunculkan lapisan tanah yang mengandung senyawa 
beracun seperti Al dan Fe. Hasil penelitian pada tanah Ultisol Sajira, 
Rangkasbitung memperlihatkan penambahan bahan oraganik serta kombinasi 
antara bahan organik, biofosfat dan TOT dapat menurunkan kejenuhan Al. Selain 
berpengaruh pada produksi tanaman pangan, perlakuan bahan organik dan 
mulsa dapat mengurangi jumlah hara yang hilang melalui erosi. 

Kondisi biologi tanah 

Pengolahan tanah memacu aktivitas mikroba yang ditandai oleh 
meningkatnya jumlah populasi dan aktivitas respirasi. Stimulasi ini terjadi karena 
terganggunya agregat tanah dan tereksposnya bahan-bahan cepat lapuk 
(degradable material). Menurut Elliott (1986), agregat tanah makro merupakan 
tempat paling aktif terjadinya proses mineralisasi (perubahan elemen organik 
menjadi anorganik). Pembalikan tanah dan penghancuran bahan-bahan organik 
menciptakan zona aktivitas mikroba intensif di lapisan olah. Dalam OTK (olah 
tanah minimum = OTM dan TOT), stimulasi aktivitas mikroba terjadi di dekat 
permukaan tanah (Paul dan Clark, 1996; Doran dan Linn, 1994).  

Hasil penelitian Beauchamp dan Hume (1997) menunjukkan bahwa 
membuka lahan baru yang sebelumnya merupakan hutan menjadi tanah 
pertanian akan meningkatkan jumlah mikroba sebanyak 1,5 kali dari jumlah 
normal. Jumlah populasi bakteri dan actinomicetes relatif sama, tetapi populasi 
jamur menurun. Hasil penelitan Doran dan Linn (1994) menunjukkan bahwa 
kandungan C-organik, N, dan biomassa C dari mikroba lebih tinggi di lapisan 0-
7,5 cm dibandingkan dengan di lapisan 7,5–15 cm. Kecenderungan yang sama 
dijumpai pada jumlah populasi jamur dan bakteri aerobik dan mikroba nitrifikasi. 
Mikroba obligat anaerob dan denitrifikasi berkembang di kedua lapisan (0–7,5 cm 
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dan 7,5–15 cm) menunjukkan tingginya ketersediaan energi, dan kandungan air 
pada perlakuan TOT yang ditandai oleh rasio antara TOT dan dengan olah tanah 
(DOT) yang lebih besar dari 1 (Tabel 6). 
Tabel 6.  Rasio C, N, dan populasi fungsional mikroba antara perlakuan TOT 

dan DOT pada dua kedalaman tanah 
Rasio TOT dan DOT pada kedalaman tanah Parameter 0-7,5 cm 7,5-15 cm 

C-organik  1,4 1,0 
N-organik 1,4 1,0 
Biomassa C mikroba  1,5 1,0 
Jamur 1,4 0,6 
Bakteri aerob 1,4 0,7 
Mikroba nitrifikasi 1,0 0,5 
Mikroba obligat anaerob 1,3 1,1 
Mikroba denitrifikasi 2,7 1,9 

Sumber: Doran dan Linn (1994) 
 

Lebih jauh Pankhurst dan Lynch (1993) mengemukakan bahwa gangguan 
tanah akibat pengolahan akan memacu perkembangan mikroba aerobik 
(biasanya bakteri) yang memiliki metabolisme tinggi. Ini mengakibatkan 
berkembangnya fauna pemakan bakteri (protozoa, nematode) di tanah-tanah 
pertanian, sehingga dekomposisi bahan organik dari sisa tanaman dan 
mineralisasi hara meningkat pesat. Sebaliknya, pada OTK, residu tanaman 
terlokalisir di permukaan tanah dan kondisi ini meningkatkan pertumbuhan jamur 
dan immobilisasi hara (perubahan/ konversi elemen anorganik menjadi organik). 
Meningkatnya populasi jamur akan memacu perkembangan fauna pemakan 
jamur (nematoda, colembola, dan cacing tanah). Dengan demikian, pada TOT 
dekomposisi dan mineralisasi bahan organik dari sisa tanaman berlangsung 
lambat. 

Suwardjo (1981) melaporkan bahwa perlakuan TOT yang disertai 
pemberian mulsa meningkatan jumlah dan bobot tanah sisa cacing berupa butiran 
berukuran 0,5-2 cm di permukaan tanah (Tabel 7). Perlakuan pemberian mulsa 
meningkatkan aktivitas cacing tanah, tetapi pengolahan tanah secara teratur tidak 
banyak meningkatkan aktivitas cacing tanah, meskipun diberi mulsa. 

Karena unsur C adalah faktor pembatas aktivitas mikroba heterotropik di 
tanah pertanian, maka dengan mengembalikan sisa tanaman ke lahan usaha tani 
akan meningkatkan aktivitas dan komposisi mikroflora (Gupta, 1993) yang 
selanjutnya akan mamacu perkembangan fauna pemakan mikroflora. Selain itu, 
pemberian mulsa mengurangi evaporasi dan runoff, meningkatkan kandungan air 
di permukaan tanah, dan konservasi bahan organik. 
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Tabel 7. Rata-rata jumlah tanah sisa cacing dan banyaknya cacing setiap m2 
sehabis panen jagung di Pekalongan, Lampung 

Perlakuan 
Jumlah 
cacing 

Peb. 1980 

Jumlah tanah 
sisa cacing  
Peb. 1980 

Jumlah 
cacing   

Mei 1980 

Jumlah tanah 
sisa cacing  
Mei 1980 

 m2  g m-2 m2 g m-2 
Tidak diolah, tidak ditanami   3 18,7   1     0 
Diolah dalam, diberi mulsa, 
ditanami 

271 34,7  72 170,5 

Diolah dalam, tanpa mulsa, 
ditanami 

    7 15,3   1   88,5 

Diolah, diberi mulsa 247 62,7 141 408,5 
Diolah teratur, diberi mulsa, 
ditanami 

  54 40,7  15  99,2 

Tidak diolah, diberi mulsa, 
ditanami 

292 72,0 178 499,7 

Sumber: Suwardjo (1981) 
 

Hasil tanaman 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh OTK terhadap hasil 
tanaman bervariasi tergantung keadaan tanah dan lingkungan. OTK adakalanya 
meningkatkan, tidak mengubah atau bahkan menurunkan hasil tanaman. Dick 
dan van Doren (1985), yang melaksanakan penelitian pada tanah bertekstur 
lempung berdebu, melaporkan peningkatan hasil jagung yang sangat nyata pada 
perlakuan TOT dibandingkan dengan tanah yang diolah sempurna (OTS; Tabel 8). 
Perlakuan TOT memberi hasil 615-1.620 kg ha-1 lebih tinggi pada monokultur 
jagung dan 802-1.790 kg ha-1 lebih tinggi pada rotasi jagung dan kedelai 
dibandingan dengan hasil pada perlakuan OTS. Hasil yang sama dilaporkan juga 
oleh Webber et al. (1987) dan Jones et al. (1969). Peningkatan hasil tanaman 
pada perlakuan OTK dibandingkan dengan perlakuan diolah disebabkan oleh 
beberapa faktor diantaranya adalah meningkatnya ketersediaan air tanah dan 
dapat ditekannya kehilangan hara karena erosi. Pemulsaan meningkatkan 
ketersedian air tanah, karena menurunkan evaporasi dan meningkatkan infiltrasi 
menyebabkan lebih tingginya kandungan air tanah di sekitar daerah perakaran 
pada perlakuan OTK dibandingkan dengan perlakuan diolah. 

Namun demikian, beberapa penelitian lainnya melaporkan terjadinya 
penurunan produksi tanaman akibat perlakuan OTK. Dick dan van Doren (1985) 
dan Griffith et al. (1988) melaporkan adanya penurunan produksi akibat 
perlakukan OTK pada tanah yang bertekstur berat, namun tidak demikian pada 
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tanah bertekstur ringan. Rendahnya produksi tanaman akibat OTK pada tanah 
bertekstur berat diakibatkan oleh adanya serangan fungus Phytium graminicola 
Subr pada akar jagung. Phytium umumnya ditemukan pada tanah yang sering 
jenuh atau hampir jenuh air selama periode pertumbuhan tanaman. Rentannya 
tanaman terhadap busuk akar ini juga dapat dipercepat oleh rendahnya suhu di 
bawah lapisan mulsa dan juga rendahnya porositas (aerasi) di horizon Ap di 
bawah perlakukan TOT. Kemungkinan lainnya adalah adanya pengaruh allelopati. 
Allelopati diduga disebabkan oleh dekomposisi bahan organik pada kondisi 
lembab yang dapat terjadi pada tanah yang berdrainase jelek. 
Tabel 8. Selisih hasil tanaman pada perlakuan TOT dibandingkan dengan 

perlakuan OTS pada dua bentuk pola tanam dihitung berdasarkan 
periode 5 tahunan dari tahun 1963 sampai 1983 pada tanah bertekstur 
lempung berdebu 

Hasil dari TOT dikurangi OTS 
Periode 5 tahunan Rata-rata hasil Jagung Rotasi jagung dan 

kedelai 
                                  kg ha-1 

1963-1967 
1965-1969 
1967-1971 
1969-1973 
1971-1975 
1973-1977 
1975-1979 
1977-1981 
1979-1983 

6530 
7350 
7610 
8620 
8750 
8305 
8430 
8940 
8880 

748 
805 
929 
707 
1620 
1500 
1130 
615 
1290 

824 
840 
865 
884 
1520 
1580 
1420 
802 
1790 

Sumber: Dick dan van Doren, 1985. 
 

Beberapa hasil penelitian di Indonesia memperlihatkan keberhasilan 
perlakuan TOT sangat tergantung pada kondisi tanah bersangkutan. Perlakuan 
TOT yang diterapkan pada lokasi penelitian di Sajira, Rangkasbitung dan pada 
lokasi penelitian di Mulyorejo, Lampung Utara memperlihatkan pengaruh yang 
berbeda terhadap hasil tanaman. Pada lokasi penelitian di Mulyorejo, perlakuan 
TOT tidak menimbulkan efek negatif terhadap hasil tanaman padi gogo. Hal ini 
dapat disebabkan karena kandungan pasir di lokasi tersebut mencapai 60% 
(Tabel 9). Pada lokasi penelitian di Sajira, Rangkasbitung, dimana tekstur tanah 
tergolong liat berdebu dan sebelumnya adalah tanah bera serta ditumbuhi semak 
belukar, perlakuan TOT menurunkan hasil jagung dan cenderung menurunkan 
hasil kedelai (Tabel 10). 
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Tabel 9. Pengaruh bahan organik, pupuk hayati dan tanpa olah tanah terhadap 
hasil padi gogo dan kedelai di Mulyorejo, Lampung Utara 

Perlakuan Padi gogo Kedelai (N2P2K2) Kedelai (N3P3K3) 
 ku ha-1 

Kontrol 19,2a* 5,4bc 8,1bc 
Pukan 18,2a 7,9b 8,4bc 
Pukan + A 21,7a 4,9c 7,8bc 
Pukan + B 20,1a 7,3bc 11,8a 
Pukan + A + TOT 19,5a 5,8bc 7,2c 
Pukan + B + TOT 20,4a 11,1a 9,9ab 
KK (%) 24,3 17,8  

Keterangan:  Pukan = pupuk kandang 
 A= EM4 
 B= biofosfat/rhizoplus 
 TOT = tanpa olah tanah 
 N1P1K1=90 kg N, 90 kg P2O5, 60 kg K2O ha-1 
 N2P2K2= 135 kg N, 135 kg P2O5, 90 kg K2O ha-1 
*Angka-angka dalam kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% 
 
Tabel 10. Pengaruh bahan organik, pupuk hayati dan tanpa olah tanah terhadap 

hasil jagung dan kedelai di Sajira, Rangkasbitung, Jawa Barat 

Perlakuan Produksi jagung Produksi kedelai 

 ku ha-1 
Kontrol 35,8c* 10,8b 
Pukan 44,0bc 13,2ab 
Pukan+A 52,7a 12,5ab 
Pukan+B 47,9ab 14,7a 
Pukan+A+TOT 43,2bc 12,0b 
Pukan+B+TOT 43,0bc 12,3ab 
KK (%) 14,2 15,9 

Keterangan:  Pukan=pupuk kandang  
 A= EM4 
 B= biofosfat/rhizoplus 
 TOT = tanpa olah tanah 
*Angka-angka dalam kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

 
Peranan mulsa dalam penerapan OTM sangat besar. Hasil penelitian 

Undang Kurnia (1996) memperlihatkan penerapan OTM yang disertai pemberian 
pupuk kandang, mulsa jerami padi dan mulsa Mucuna sp. sangat nyata 
meningkatkan hasil tanaman. Hasil penelitian TOT dengan menggunakan 
herbisida glisfosat selama 5 musim tanam terus-menerus tidak berbeda nyata 
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dengan sistem olah tanah sempurna (Tabel 11). Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa pengolahan tanah dapat dikurangi frekuensinya, jika kondisi 
tanah memungkinkan, sehingga dapat mengurangi ongkos produksi sekaligus 
menjaga kelestarian sumber daya tanah. 
Tabel 11.  Rata-rata hasil padi varietas IR 64 yang dipanen pada petak TOT dan 

OTS berturut-turut dari musimh hujan (MH) 1993/1994 - MH 
1995/1996 di kebun percobaan (KP) Pusakanagara, Jawa Barat 

Perlakuan MH 
 1993/94 

MK  
1994 

MH  
1994/95 

MK  
1995 

MH  
1995/96 

Rata-rata 

 t ha-1  
Kontrol 5,73 4,46 5,35 4,26 4,17 4,79 
OTS 7,36 6,27 6,95 6,01 5,02 6,32 
OTK 6,71 6,29 7,02 6,13 5,09 6,25 

Sumber:  Badan Litbang Pertanian (1998) 
Kontrol:  TOT, tanpa aplikasi herbisida sebelum tanam, tanah tanpa diolah 
TOT:   aplikasi herbisida glifosat sebelum tanam dengan takaran 4 l ha-1, tanah tanpa olah 
OTK:   tanah diolah sempurna sebelum tanam, tanpa aplikasi herbisida sebelum tanam 

BEBERAPA KRITERIA YANG MENENTUKAN PERLU TIDAKNYA 
PENGOLAHAN TANAH 

Tanah pertanian berfungsi sebagai wahana (media) dimana air, udara, 
hara, dan energi di translokasikan ke biji dan tanaman itu sendiri.  Oleh karena itu, 
sifat-sifat tanah yang mempengaruhi penyimpanan dan translokasi parameter 
tersebut memainkan peran sangat penting. Perlu diingat bahwa tanaman tidak 
memberikan tanggap langsung kepada alat yang digunakan dalam mengolah 
tanah, tetapi pada kondisi tanah yang diciptakan dari pengolahan tanah tersebut. 
Pertumbuhan akar itu sendiri akan menyebabkan terjadinya perubahan susunan 
tanah (soil deformation) di zona sekitar ujung akar. Untuk dapat tumbuh dan 
berkembang, akar harus menciptakan suatu sistem tenaga yang memberinya 
kemampuan untuk menembus tanah di sekitarnya. Oleh karena itu, kekuatan 
tanah yang berkaitan dengan fleksibilitas tanah untuk merubah susunannya (soil 
deformation) mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan akar. 

Perlu tidaknya tanah diolah harus dilihat dari keadaan kepadatan tanah, 
kekuatan tanah, dan tingkat aerasi. Kepadatan tanah berkaitan dengan 
pemadatan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan alsintan atau oleh 
hempasan butir-butir hujan di permukaan tanah, diikuti oleh pergerakan vertikal 
partikel-partikel tanah untuk menyumbat pori tanah. Kepadatan tanah umumnya 
ditandai dengan tingginya berat isi, sedangkan kekuatan tanah berkaitan dengan 
fleksibilitas untuk merubah susunannya. Pengolahan tanah diperlukan bila kondisi 



Achmad Rachman 200

kepadatan, kekuatan tanah, aerasi tanah, dan dalamnya perakaran tanaman tidak 
lagi mendukung penyediaan air dan perkembangan akar. Tingkat kepekaan tanah 
terhadap pemadatan bervariasi tergantung jenis tanah, misalnya tanah Oxisol 
Citayam (Bogor) mempunyai tingkat kepekaan yang lebih besar terhadap 
pemadatan dibandingkan dengan Alfisol Citaman dan Ultisol Sukamandi. 

Beberapa hasil penelitian mengemukakan batasan kepadatan dan 
kekuatan tanah serta aerasi tanah, dimana tanah sudah memerlukan pengolahan, 
yakni sebagai berikut: 

 Hambatan mekanik: kekuatan tanah ditentukan dari ketahanan tanah terhadap 
penetrasi penetrometer. Suwardjo (1981), berdasarkan hasil penelitiannya 
menyimpulkan bahwa bila kekuatan tanah telah mencapai 1,5 MPa sudah 
diperlukan pengolahan tanah. 

 Keadaan pori aerasi: pengolahan tanah diperlukan bila pori aerasi udara 
<12% volume. 

 Kekerasan agregat: tanah memerlukan pengolahan bila kekerasan agregat > 
0,01 MPa. 

 

Kriteria-kriteria di atas agak sulit dipraktekkan oleh petani, karena 
pengukuran parameter di atas memerlukan alat. Dalam penerapan sistem OTK 
secara terus-menerus, penurunan produksi pada suatu musim tanam dapat 
memberikan petunjuk bahwa tanah sudah menjadi padat, sehingga perlu 
dilakukan pengolahan tanah sempurna pada musim tanam berikutnya. Dengan 
demikian, keberlangsungan OTK dapat dipertahankan dengan menerapkan OTK 
selama beberapa musim tanam ditambah dengan sesekali pengolahan tanah 
penuh. 

Pengurangan percepatan pemadatan tanah dapat dilakukan dengan 
menerapkan beberapa perlakuan, diantaranya dengan penggunaan mulsa. 
Beberapa hasil penelitian memperlihatkan eratnya hubungan mulsa dengan 
tingkat keberhasilan frekuensi pengolahan tanah. Suwardjo, 1981 mengemukakan 
bahwa penggunaan mulsa tanpa dikaitkan dengan usaha pengolahan tanah 
seperlunya adalah kurang efisien, tetapi pengolahan tanah seperlunya tanpa 
menggunakan mulsa adalah suatu kesalahan. 

Untuk lahan-lahan yang telah terdegradasi, sistem OTK tidak dapat 
langsung diterapkan. Tanah-tanah yang demikian memerlukan rehabilitasi terlebih 
dahulu, misalnya dengan penanaman tanaman penutup tanah. 
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PENUTUP 

Pengolahan tanah merupakan tindakan yang penting untuk menciptakan 
kondisi media perakaran yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara 
optimal. Jadi, apabila kondisi fisik tanah sudah baik, maka pengolahan tanah tidak 
diperlukan. Strategi penyiapan lahan yang kini banyak menarik perhatian adalah 
penerapan pengurangan pengolahan tanah atau OTK. Olah tanah konservasi 
dalam hal ini harus diartikan sebagai tindakan pengurangan pengolahan tanah 
dan disertai dengan penggunaan mulsa. 

Penerapan OTK, pada kondisi tertentu berpengaruh positif terhadap sifat-
sifat tanah, seperti peningkatan kadar bahan organik tanah, penurunan jumlah 
tanah yang tererosi, peningkatan aktivitas mikrobiologi tanah, hasil tanaman, 
efisiensi usaha tani dan indeks pertanaman. Penerapan OTK akan meningkatkan 
hasil tanaman lebih baik dibandingkan dengan pengolahan tanah konvensional 
jika diterapkan pada tanah yang bertekstur ringan. Pada tanah yang bertekstur 
berat dan berdrainase jelek, OTK cenderung memberikan hasil tanaman lebih 
rendah dibandingkan dengan pengolahan tanah konvensional. 
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