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ABSTRAK  

Pekarangan memberikan fungsi sosial dan ekonomi. Tipe perkembangan pekarangan yang berbeda akan 

memberikan dampak terhadap kondisi kesuburan tanah dan iklim mikro. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sifat fisik dan kimia tanah serta iklim mikropada tiga tahap perkembangan pekarangan. 

Penentuan lokasipekarangan tanah dilakukan secara purposive Pekarangan yang akan diamati berjumlah 

12 buah yang mewakili 3 tingkat perkembangan agroforestri pekarangan, yaitu: agroforestri awal, 

agroforestri menengah dan agroforestri lanjut. Sampel tanah komposit diambil dari3 titik tempat pada 

masing-masing petak perlakuan lalu dicampur.Sampel tanah diambil pada kedalaman 0-30 cm. Unsur-

unsur yang dianalisis adalah : pH tanah, kandungan N, kandungan P, kandungan K dan tekstur tanah. Hasil 

analisa menunjukkan bahwa secara umum terlihat bahwa semakin lanjut perkembangan pekarangan, sifat 

fisik dan kimia tanah semakin baik. Semakin lanjut tingkat perkembangan pekarangan, kandungan C, N, P 

dan pH tanah semakin tinggi; dan kandungan K semakin menurun. Keberadaan pohon mampu 

menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan iklim di luar (tempat lebih terbuka). 
 

Kata kunci: pekarangan, tingkat perkembangan, tanah, iklim mikro 
 
 
 
I.  PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang  
 

Pekarangan merupakan salah satu praktik agroforestri kompleks. Pekarangan memenuhi prinsip-prinsip   
keberlanjutan secara ekologi dan sosial dimana pohon, tanaman semusim, tanaman hias dan tanaman 

lainnya serta ternak dapat hidup secara bersama-sama.Konsep keberlanjutan sosial memiliki dua dimensi 

yaitu peran positif untuk memenuhi kebutuhan pada saat sekarang dan kemampuan untuk menanggapi 

perubahan sosial ekonomi masyarakat (Wiersum, 2006). Walaupun terlihat sederhana dan konvensional, 

pekarangan menjadi salah satu “jaring pengaman petani”, penyelamat ekosistem dan sistem pengelolaan 

lahan yang mensinergikan produksi dan konservasi (Suryantoet al., 2012). 
 

Danoesastro (1976) menyebutkan bahwa pekarangan memiliki fungsi menghasilkan bahan makanan 

tambahan pokok dan gizi keluarga, sumber penghasilan tunai, menghasilkan rempah-rempah, obat-obatan, 

tanaman hias, bahan bangunan, kayu bakar dan bahan baku kerajinan. Pekarangan telah menjadi cara hidup 

selama berabad-abad dan masih penting untuk ekonomi lokal yang bersifat subsisten, ketahanan pangan dan 

keamanan gizi (Nair dan Kumar, 2006; Nair, 2006). Selain itu, pekarangan memberikan fungsi 
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konservasi jenis yang terancam punah (Watson dan Eyzaguire, 2002).Pekarangan juga memiliki fungsi 

sosial penting melalui pemberian hadiah produk pekarangan untuk silaturahmi, membantu pengobatan 

dan acara keagamaan (Soemarwoto, 1984 dalam Wiersum, 2006). Pada masyarakat pedesaan, 

pekarangan masih berkedudukan sebagai “terugval basis”, yakni suatu pangkalan induk yang dapat 

diduduki kembali apabila sewaktu-waktu usaha di sawah atau tegalan gagal karena tertimpa malapetaka, 

untuk selanjutnya dengan apa yang dapat dihasilkan di pekarangan kesulitan hidup dapat diperingan, 

sampai sawah atau tegalan dapat menghasilkan secara normal kembali (Danoesastro, 1978). 
 

Berdasarkan struktur dan komponen penyusunnya, pekarangan dapat dibedakan menjadi 3 fase 

perkembangan yaitu fase awal, fase menengah dan fase lanjut. Suryanto et al., ( 2005) menyatakan ada 3 

kelompok agroforestri berdasarkan struktur dan komponen penyusun, yaitu (a) agroforestri awal dimana 

model agroforestri yang pemanfaatan sumberdaya ruang horizontal untuk tanaman semusim lebih dari 50 

%, (b) agroforestri pertengahandimana model agroforestri yang berkembang sudah mengarah pada 

pengurangan bidang olah efektif. Pohon memberikan pengaruh naungan sehingga luasan bidang olah 25-

50 %, (c) Agroforestri lanjut, merupakan proses lanjutan dari agroforestri pertengahan sehingga model 

lanjutnya adalah sangat tergantung pada jenis pengkayaan. Apabila jenis yang dipilih adalah pohon 

multiguna maka bentuk agroforestri lanjutnya adalah kebun campur, sedangkan kalau menggunakan jenis 

pohon maka akan mengarah pada hutan rakyat. 
 

Pengolahan lahan pelarangan oleh masyarakat banyak dilakukan secara tradisional. Pengelolaan 

lahan pekarangan yang telah dilakukan menyebabkan kondisi sifat fisik dan kimia tanah pada tiap 

perkembangan pekarangan berbeda-beda. Untuk itu perlu adanya evaluasi kondisi sifat fisik dan kimia 

tanah pada tiga tahap perkembangan pekarangan sehingga bisa disusun kegiatan intensifikasi lahan agar 

lahan pekarangan tetap produktif. 

 
B. Tujuan   

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah mengetahui sifat fisik dan kimia tanah serta iklim mikropada   
tiga tahap perkembangan pekarangan. 

 

II. METODOLOGI   
A. Lokasi Penelitian   

Penelitian dilakukan di Desa Giripurwo, daerah Perbukitan Menoreh yang termasuk ke dalam wilayah   
administratif Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.Uji coba penanaman wijen dilakukan 

dengan pembuatan plot penanaman.Penelitian dilaksanakan pada bulan Pebruari 2012 sampai dengan 

Pebruari 2013. 

 
B. Bahan dan Alat  
 

Alat yang digunakan adalah:   
1. Lux meter, untuk mengukur intensitas cahaya   
2. Hand counter, untuk menghitung jumlah pohon di lapangan  

 
3. Bor tanah, untuk mengambil sampel tanah   
4. Termohigrometer, untuk mengukur suhu dan kelembaban udara   
5. Seperangkat alat pembuatan petak ukur, yaitu meteran gulung, tambang plastik dan kompas  
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6. Alat ukur dimensi pohon yaitu pita meter dan haga meter   
7. Alat tulis menulis yaitu pensil, spidol, handboard, penghapus, penggaris dan pena   
8. Tally sheet data pengukuran  

 

C. Prosedur Kerja  
 

1. Penentuan sampel penelitian dilakukan secara purposive berdasarkan ketersediaan data dan 

informasi yang diperoleh di lapangan. Pekarangan yang akan diamati berjumlah 12 buah yang 

mewakili 3 tingkat perkembangan agroforestri pekarangan, yaitu: agroforestri awal, agroforestri 

menengah dan agroforestri lanjut.  
 

2. Sampel tanah komposit diambil dari3 titik tempat pada masing-masing petak perlakuan lalu 

dicampur. Sampel tanah diambil pada kedalaman 0-30 cm. Unsur-unsur yang dianalisis adalah : 

pH tanah, kandungan N, kandungan P, kandungan K dan tekstur tanah.  
 

3. Pengamatan kondisi lingkungan dilakukan dengan mengukur suhu, kelembaban dan intensitas 

cahaya di bawah tegakan pada tiap tahap perkembangan pekarangan. Pengamatan dilakukan 

pada pagi (07.00-08.00), siang hari (11.00-13.00) dan sore hari (16.00-17.00). Pengamatan 

dilakukan masing-masing pada 3 titik yang berbeda selama 3 hari.  
 

4. Pengamatan vegetasi pohon dilakukan dengan membuat petak ukur 20x20 m pada 12 lokasi 

pekarangan. Parameter yang diamati adalah tinggi dan diameter.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN   
A. Sifat Fisik dan Kimia Tanah  
 

Tanah pada lokasi penelitian termasuk tanah yang kurang subur. Hal ini dapat terlihat dari kandungan C   
organik, N total, dan P tanah yang memiliki kadar dari rendah sampai dengan sangat rendah dan pH tanah 

dari masam sampai dengan agak masam. Sifat kimia tanah lokasi penelitian disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Sifat kimia tanah pada lokasi penelitian 

 

No. Lokasi C. Organik (%) N Total (%) 
P2O5 Tersedia K20 Tersedia 

pH H20 
 

(ppm) (me %) 
 

1 P1.1 0,626 0,076 0,040 0,554 4,980 
 

        

2 P1.2 0,622 0,053 0,660 1,921 5,550 
 

        

3 P1.3 0,618 0,044 0,199 1,419 5,870 
 

        

4 P1.4 0,733 0,064 0,223 1,400 4,580 
 

        

 Rerata 0,64975 0,05925 0,2805 1,3235 5,245 
 

        

5 P2.1 0,734 0,078 0,143 1,153 5,040 
 

        

6 P2.2 1,855 0,182 0,366 1,493 4,940 
 

        

7 P2.3 0,989 0,098 0,003 2,598 5,180 
 

        

8 P2.4 0,845 0,084 0,246 1,424 5,590 
 

        

 Rerata 1,10575 0,1105 0,1895 1,667 5,1875 
 

        

9 P3.1 0,941 0,089 1,853 1,313 5,000 
 

        

10 P3.2 1,378 0,120 0,145 2,385 5,060 
 

        

11 P3.3 1,011 0,100 0,611 2,517 5,200 
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No. Lokasi C. Organik (%) 
 

N Total (%) 
P2O5 Tersedia  K20 Tersedia  

pH H20 
 

 (ppm)  (me %)  
 

12 P3.4 2,306  0,213 0,097  3,965  5,860 
 

           

 Rerata 1,409  0,1305 0,6765  2,545  5,28 
 

           

Keterangan: P1= Pekarangan awal P2= Pekarangan menengah P3= Pekarangan lanjut  
 

 
Tanah di daerah tropis umumnya tidaklah terlalu subur kecuali lahan-lahan yang tersusun atas tanah 

alluvial baru dan tanah vulkanik (Weaver dan Clement, 1980). Daerah tropis memiliki curah hujan yang 

tinggi. Jumlah curah hujan per tahun berkisar antara 1600 sampai dengan 4000 mm (Warsito, 1999) 

dengan sebaran bulan basah 9,5-12 bulan basah (Sanches, 1992). Resosoedarmo et al., (1986) menyatakan 

curah hujan yang tinggi akan menyebabkan tanah-tanah yang tidak tertutupi oleh vegetasi rentan sekali 

terhadap pencucian yang akan mengurangi kesuburan tanah dengan cepat. 
 

Walaupun kesuburan tanah rendah, produktifitas lahan didaerah tropis tinggi. Menurut Resosoedarmo 

et al., (1986) produktivitas yang tinggi pada kawasan tropis khususnya ekosistem hutan hujan tropis 

karenamemiliki sistem daur hara yang sangat ketat, tahan kebocoran, dan berlangsung cepat. Kondisi 

iklim tropis (curah hujan tinggi, suhu udara berkisar + 270 C, ketersediaan cahaya matahari yang lebih 

banyak dibanding iklim sedang) sangat mendukung pertumbuhan tanaman. Resosoedarmo et al., (1986) 

menyatakan serasah yang jatuh ke permukaan tanah tidak akan lama tertimbun di lantai hutantetapi 

segera mengalami dekomposisi sehingga dapat dengan segera diserap kembali oleh tumbuhan. Interaksi 

antara suhu yang tinggi dan curah hujan yang banyak yang berlangsung sepanjang tahun menghasilkan 

kondisi kelembapan yang sangat mendukung proses dekomposisi. Ketersediaan unsur hara di dalam tanah 

juga sangat dipengaruhi oleh jenis dan komposisi vegetasi penyusun di atasnya dan ketersediaan biomassa 

yang kembali ke tanah. 
 

Pada lokasi penelitian, banyak biomassa yang keluar dari dalam pekarangan. Keluarnya biomas dari 

pekarangan melalui pengambilan hasil panen tanaman baik secara mingguan, bulanan dan harian; serta pakan 

ternak dan kayu bakar yang diambil setiap hari. Jumlah pakan yang diambil sangat tergantung dari jenis, jumlah 

dan umur ternak. Sedangkan kebutuhan kayu bakar rumah tangga sangat tergantung dari status ekonomi dan 

jumlah anggota keluarga. Input pupuk yang diberikan oleh petani pada tanaman hanya mampu mendukung 

ketersediaan hara yang dibutuhkan oleh tanaman, namun tidak mampu meningkatkan kesuburan tanah. Hal 

inilah yang menyebabkan kesuburan tanah pada lokasi penelitian rendah. 
 

Nilai pH tanah di lokasi penelitian berkisar dari 4,58-5,86 yang artinya berada pada kondisi masam 

sampai dengan agak masam. Tanah masam disebabkan karena curah hujan tinggi yang menyebabkan ion-

ion H+ menukar logam-logam alkali (Na+, Ca2+, Mg2+, K+) yang teradsorpsi pada permukaan koloid, 

tercuci/terlindi (leaching) terbawa aliran air ke bawah. Kondisi topografi berbukit dan berlereng-lereng 

menyebabkan aliran permukaan semakin besar dan kondisi tanah menjadi masam.pH tanah yang masam 

juga disebabkan terjadinya proses nitrifikasi yaitu perubahan dari amonium (NH4
+) menjadi nitrit (oleh 

bakteri Nitrosomonas), kemudian menjadi nitrat (oleh bakteri Nitrobacter). Proses ini akan melepaskan ion 

H+ yang akan menurunkan pH tanah. Tanah yang masam menyebabkan penyerapan unsur hara rendah. 

Harjdowigeno (2003) menyatakan unsur hara mudah diserap akar tanaman pada pH tanah sekitar netral 

(6,0-6,5) karena pada pH tersebut kebanyakan unsur hara mudah larut dalam air. 
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Semakin lanjut tingkat perkembangan agroforestri pekarangan, kandungan hara tanah secara umum  

meningkat. Hal ini disebabkan peningkatan luas bidang dasar dan keragaman jenis tanaman berkayu. 

 
Tabel 2. Luas bidang dasar vegetasi pohon pada 3 tahap perkembangan pekarangan 

 

No. Tahap Perkembangan Pekarangan 
Rerata Luas Bidang Dasar 

Jumlah jenis 
 

(m2/0,04 ha) 
 

1. Pekarangan awal 0,1795 12 
 

     

2. Pekarangan menengah 0,4055 16 
 

     

3. Pekarangan lanjut 0,984 23 
 

     

 
Peningkatan luas bidang dasar dan jumlah jenis berdampak pada peningkatan kandungan hara dalam 

tanah sebagai hasil dari proses dekomposisi serasah yang jumlahnya meningkat. Hasil analisis tanah (Tabel 

1) menunjukkan secara umum semakin lanjut tingkat perkembangan agroforestri, kandungan bahan 

organik, kadar unsur N, P dan K meningkat. Saha et al. (2009) menyatakan bahwa kandungan C organik 

tanah berhubungan erat dengan keragaman jenis dan luas bidang dasar pohon di pekarangan. Semakin 

tinggi tingkat keragaman jenis dan kerapatan pohon pekarangan, kandungan C organik tanah lebih tinggi 

khususnya pada kedalaman < 50 cm. Sedangkan Pinho et al. (2012) menyatakan bahwa semakin tua usia 

pekarangan yang dicirikan dengan semakin tinggi keragamannya; kandungan P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, 

bahan organik dan pH (H20) pada kedalaman 0-20 cm meningkat sedangkan pada kedalaman > 20 cm 

tidak terjadi peningkatan. 
 

Tekstur tanah memiliki peran penting terhadap kesuburan tanah yang akan sangat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman. Tanah pada lokasi penelitian memiliki kandungan pasir berkisar dari 5,540-22,190 

%, debu berkisar dari 43,69-51,28 % dan liat berkisar dari 27,78-49,47 %. Berdasarkan kandungan pasir, 

debu dan liat; tanah lokasi penelitian dikelompokkan dalam 3 kelas tekstur yaitu liat berdebu, lempung liat 

berdebu dan lempung berliat. Tekstur tanah pada lokasi penelitian disajikan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Tekstur tanah pada lokasi penelitian 

 

No Lokasi Pasir (%)  Debu (%) Liat  (%)  Kelas 
1 P1.1 5,540  52,580 41,880  Liat berdebu 

        

2 P1.2 9,350  53,510 37,150  Lempung liat berdebu 
        

3 P1.3 11,290  54,930 33,780  Lempung liat berdebu 
        

4 P1.4 5,850  48,530 45,620  Liat berdebu 
        

5 P2.1 8,970  58,530 32,500  Lempung liat berdebu 
        

6 P2.2 22,190  47,880 29,930  Lempung Berliat 
        

7 P2.3 9,190  47,200 43,600  Liat berdebu 
        

8 P2.4 8,830  50,370 40,800  Liat berdebu 
        

9 P3.1 12,720  48,850 38,430  Lempung liat berdebu 
        

10 P3.2 6,840  43,690 49,470  Liat berdebu 
        

11 P3.3 8,440  63,780 27,780  Lempung liat berdebu 
        

12 P3.4 7,950  51,280 40,770  Liat berdebu 
        

Keterangan: P1= Pekarangan awal P2= Pekarangan menengah P3= Pekarangan lanjut 
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Tekstur tanah lokasi penelitian termasuk dalam kelompok tanah bertekstur liat. Tekstur tanah yang 

didominasi oleh liat secara umum mempunyai sifat drainase buruk, aerasi kurang baik, kurang baik untuk 

sistem perakaran dan sukar diolah. Tanah yang bertekstur liat, karena lebih halus maka setiap satuan berat 

mempunyai luas permukaan lebih besar sehingga kemampuan menahan air tinggi. 

Tanahberteksturlempung/ liatmengandungleburan silica dan/atau aluminium yang halus.Lempung 

membentuk gumpalan keras saat kering dan lengket apabila basah terkena air.Sifat ini ditentukan oleh 

jenis mineral lempung yang mendominasinya.Golongan 1:1 memiliki lapisan satu oksida silikon dan satu 

oksida aluminium, sementara golongan 2:1 memiliki dua lapis golongan oksida silikon dan satu lapis oksida 

aluminium.Mineral lempung golongan 2:1 memiliki sifat elastis yang kuat, menyusut saat kering dan 

membesar saat basah.Karena perilaku inilah beberapa jenis tanah dapat membentuk kerutan-kerutan atau 

“pecah-pecah” bila kering (Hardjowigeno, 1993). 
 

Peningkatan kesuburan tanah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktifitas lahan. 

Tanah yang miskin hara dengan pH yang rendah dan bertekstur liat sebaiknya dipupuk dengan pupuk 

organik. Pupuk organik yang bisa digunakan pada lokasi penelitian adalah pupuk kandang, pupuk hijau dan 

kompos. Kandungan unsur hara dalam pupuk kandang tidak terlalu tinggi, tetapi jenis ini memiliki 

keunggulan yaitu dapat memperbaiki sifat fisik tanah, seperti: fermiabilitas tanah, daya menahan air dan 

kation-kation tanah, porositas tanah dan struktur tanah. Kotoran yang bisa digunakan petani adalah 

kotoran kambing, sapi dan ayam. Pupuk hijau dapat diartikan sebagai hijauan muda dan dapat sebagai 

penambah N dan unsur-unsur lain, atau sisa-sisa tanaman yang dikembalikan ke dalam tanah. Pupuk hijau 

umumnya berupa tanaman leguminosa dan ditanam sebagai tanaman sela atau sebagai tanaman rotasi 

untuk memanfaatkan waktu sehingga tidak diberakan. Beberapa jenis tanaman leguminosa yang bisa 

dijadikan tanaman pupuk hijau adalah Calophogonium sp., Centrosema sp. dan Mimosa sp. Kompos adalah 

bahan organik yang dibusukkan pada suatu tempat yang terlindungi dari matahari dan hujan dengan 

pengaturan kelembaban dan penambahan komponen-komponen tertentu. Bahan untuk kompos dapat 

berupa sampah atau sisa-sisa tanaman (jerami). 

 
B. Iklim Mikro   

Intensitas naungan lokasi penelitian berkisar antara 3,07-89,23 %; kelembaban udara 61,74-78,04 %;   
suhu udara berkisar 28,98-34,17 0C; suhu tanah berkisar 22,04-26,3 0Cdengan ketinggian tempat berkisar 

575-635 mdpl. Kondisi iklim mikro lokasi penelitian disajikan pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Kondisi iklim mikro lokasi penelitian 

 
  

Intensitas Suhu Udara Suhu Tanah Kelembaban Ketinggian 
 

No. Lahan Relatif Tempat 
 

Naungan (%) (0C) (0C) 
 

     (%) (mdpl) 
 

1 P1.1 3,07 32,00 26,30 65,52 629 
 

        

2 P1.2 9,94 33,39 23,70 61,74 635 
 

        

3 P1.3 12,74 33,48 23,90 63,48 624 
 

        

4 P1.4 15,01 31,62 25,36 64,46 575 
 

        

 Rerata 10,19 32,6225 24,815 63,8 615,75 
 

        

5 P2.1 35,55 31,96 24,06 68,82 624 
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  Intensitas  Suhu Udara Suhu Tanah Kelembaban Ketinggian 

 

No. Lahan 
 

Relatif Tempat 
 

Naungan (%)  (0C) (0C) 
 

      (%) (mdpl) 
 

6 P2.2 35,51  31,30 22,56 70,98 608 
 

         

7 P2.3 46,41  32,40 23,87 74,18 585 
 

         

8 P2.4 52,35  34,17 23,60 69,18 617 
 

         

 Rerata 42,455  32,4575 23,5225 70,79 608,5 
 

         

9 P3.1 68,31  30,06 22,06 78,53 614 
 

         

10 P3.2 74,56  31,19 22,06 72,85 608 
 

         

11 P3.3 71,67  28,98 22,04 78,04 625 
 

         

12 P3.4 89,23  30,28 22,40 72,35 624 
 

        

 Rerata 75,9425 30,1275 22,14 75,4425 617,75 
 

         

Keterangan: P1= Pekarangan awal P2= Pekarangan menengah P3= Pekarangan lanjut. 
 

 
Tingkat perkembangan pekarangan memberikan pengaruh terhadap iklim mikro di bawah tegakan. 

Hal ini tidak lepas dari peningkatan keberadaan jumlah vegetasi dan kerapatan/luas bidang dasar pohon 

pada setiap perkembangan pekarangan. Keberadan pohon ternyata terbukti mampu menciptakan iklim 

mikro yang berbeda dengan iklim di luar (tempat lebih terbuka). Berkurangnya radiasi matahari yang 

sampai ke bawah tegakan karena peningkatan kepadatan pohon dan peningkatan ketebalan tajuk. Hal ini 

menyebabkan suhu udara menurun dan kelembaban meningkat. 

 

IV. KESIMPULAN  
Sifat fisik dan kimia tanah pada tiga tahap perkembangan pekarangan berbeda-beda. Secara umum 

terlihat bahwa semakin lanjut perkembangan pekarangan, sifat fisik dan kimia tanah semakin baik. 

Keberadaan pohon mampu menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan iklim di luar (tempat terbuka). 
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