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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kacang tanah adalah salah satu jenis palawija yang dapat ditanam di 

sawah atau di ladang. Budidaya kacang tanah tidak begitu rumit, dan kondisi 

lingkungan setempat yang mendukung persyaratan tumbuh tanaman kacang 

tanah (pH 6-6,5; ketinggian tempat <1500 mdpl; tekstur tanah ringan), 

menyebabkan petani banyak mengusahakan tanaman kacang tanah pada 

tegalan maupun sawah tadah hujan dengan sistem tumpang sari ataupun 

sebagai tanaman sela. Tanaman kacang tanah merupakan salah satu tanaman 

yang cukup potensial yang dikembangkan di kecamatan Punung, karena 

memiliki luas tanam dan luas panen yang paling besar diantara 12 kecamatan 

di Kabupaten Pacitan yaitu 3.579 ha (Kecamatan Punung dalam Angka 2008). 

Berdasarkan data produksi tanaman kacang tanah (Kecamatan Punung 

dalam Angka 2008), selama 5 tahun terakhir (2003-2007) rata-rata produksi 

tanaman kacang tanah berturut-turut adalah 1,002 ton/ha; 0,891 ton/ha; 0,735 

ton/ha; 0,735 ton/ha; 1,107 ton/ha. Rata-rata produksi kacang tanah selama 5 

tahun tidak stabil cenderung mengalami fluktuasi. Idealnya produksi kacang 

tanah untuk lahan seluas 1ha produksi normal berkisar antara 1,5-2,5 ton 

polong kering (Anonim, 2008), menurut Adisarwanto (2000) hasil produksi 

kacang tanah di kecamatan Punung masih jauh dibawah potensi hasil kacang 

tanah yaitu 2-3 ton/ha. 

Kondisi tanah wilayah kabupaten pacitan sebagian besar terdiri atas 

lahan kering (85%), kecamatan Punung merupakan salah satu kecamatan di 

Kabupaten Pacitan dengan sebagian besar lahan pertaniannya merupakan 

lahan kering. Budidaya lahan kering di kecamatan Punung digunakan sebagai 

tegalan maupun sawah tadah hujan, sehingga petani banyak mengusahakan 

tanaman kacang tanah.  

Berdasarkan data hara dan kesuburan tanah kecamatan Punung dari 

penelitian terdahulu (Supriyadi, 2007) menyebutkan bahwa secara umum 

status kesuburan kecamatan Punung adalah rendah. Selain kesuburan tanah 
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yang rendah, kendala yang umum dijumpai pada lahan kering umumnya 

miskin bahan organik (Isbandi et al., 2005). Daerah kecamatan Punung 

dengan kemiringan lereng yang bervariasi mulai datar hingga sangat curam 

juga merupakan salah satu potensi adanya erosi maupun pencucian unsur-

unsur hara dan bahan organik tanah. Penanaman tanaman kacang-kacangan 

(leguminosa) memiliki fungsi lain, selain sebagai tanaman potensial juga 

berfungsi sebagai tanaman penutup tanah, sehingga tidak mudah tererosi, dan 

mengandung bakteri yang menambat Nitrogen tanah (Isbandi et al., 2005). 

Adanya kendala dalam budidaya kacang tanah meliputi ketersediaan 

hara, kondisi lingkungan dan teknik pengelolaan lahan yang kurang tepat akan 

berpengaruh pada produksi kacang tanah dan kesuburan tanah. Hal ini dapat 

dilihat dari produksi kacang tanah yang tidak stabil dalam 5 tahun terakhir. 

Kegiatan pemupukan yang dilakukan oleh petani di kecamatan Punung hanya 

berdasarkan pada naik turunnya hasil produksi dan berdasarkan kemampuan 

finansial pribadi, tanpa memperhatikan kebutuhan hara yang dibutuhakan 

tanaman untuk mencapai hasil yang optimal (tanpa kelebihan/kekurangan 

hara) melalui pemberian pupuk dengan mempertimbangkan jumlah hara yang 

telah tersedia di dalam tanah  (Makarim, 2005). Terbatasnya pengetahuan 

petani tentang pentingnya pemupukan berimbang juga merupakan salah satu 

kendala dalam budidaya kacang tanah.  

Sistem pertanian intensif yang cenderung menitikberatkan pada hasil 

yang lebih tinggi tanpa memperhatikan keseimbangan hara mengakibatkan 

pengurasan hara dalam tanah. Perlunya penelitian status hara dalam tanah 

adalah untuk mengetahui ketersediaan hara dalam tanah dan kebutuhan 

tanaman akan hara tersebut khususnya Ca, Mg dan S sebagai upaya 

melakukan pemupukan berimbang. Ca, Mg, dan S merupakan unsur hara 

makro sekunder yang mendukung pertumbuhan tanaman. Dalam pertumbuhan 

tanaman apabila kekurangan unsur hara makro sekunder maka pertumbuhan 

tanaman juga akan terganggu seperti halnya unsur hara primer (Winarso, 

2005), sedangkan kebutuhan hara Ca, Mg, dan S kurang begitu diperhatikan 

petani hanya mengandalkan cadangan di dalam tanah (Novizan, 2002). 
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Perlunya pengetahuan tentang cara menghitung kebutuhan pupuk supaya 

pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman disesuaikan dengan 

kondisi iklim, jenis tanah setempat dan kondisi hara dalam tanah serta tepat 

dalam pengelolaan tanahnya. Salah satu cara penentuan kebutuhan pupuk 

adalah berdasarkan ketersediaan hara di dalam tanah dengan melakukan 

analisis laboratorium dan dapat didasarkan atas total serapan (total uptake)

unsur hara tanaman dan unsur hara yang dibawa (removal nutrient) saat panen 

(Dierolf et al.,). Menurut Dierolf unsur Ca, Mg dan S yang diserap tanaman 

kacang tanah dalam 1 ton panen 25,6kg; 8,4kg; 8kg per ha. 

Informasi status hara makro sekunder secara spesifik lokasi di 

kecamatan Punung diperlukan untuk mengetahui tingkat kesuburan kimia 

tanah dan status hara secara spesifik lokasi dengan harapan dapat digunakan 

untuk mendukung kegiatan pemupukan sesuai kebutuhan tanaman untuk 

mencapai produksi yang optimal.  

B. Perumusan Masalah 

Informasi status unsur hara Ca, Mg, dan S pada lahan kering di 

Kecamatan Punung belum tersedia secara spesifik lokasi. Petani kacang tanah 

setempat melakukan pengelolaan tanah maupun pemupukan belum 

berdasarkan anjuran pemupukan berimbang. Oleh sebab itu perlu adanya 

usulan pemupukan dan saran pengelolaan tanah yang tepat sebagai acuan 

petani, berdasarkan status unsur hara Ca, Mg, dan S dan kemampuan petani 

setempat.  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari Penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui status ketersediaan unsur hara Ca, Mg, dan S untuk 

budidaya tanaman Kacang Tanah pada lahan kering Kecamatan 

Punung Kabupaten Pacitan. 

b. Memberikan usulan pemupukan untuk tanaman kacang tanah  

berkaitan dengan keberhasilan produksi kacang tanah di Kecamatan 

Punung Kabupaten Pacitan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4

c. Menentukan strategi pemupukan dan pengelolaan tanah yang tepat 

berdasarkan status ketersediaan unsur hara Ca, Mg, dan S dan 

kemampuan petani setempat, yang diharapkan mampu memperbaiki 

kesuburan tanah dan produksi tanaman kacang tanah secara optimal di 

Kecamatan Punung  Kabupaten Pacitan. 

2. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi ketersediaan hara tanah berupa peta status hara 

tanah spesifik lokasi untuk dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk perbaikan kesuburan tanah di Kecamatan 

Punung Kabupaten Pacitan. 

b. Memberikan acuan straregi pemupukan, waktu tanam, dan pengelolaan 

tanah yang tepat dalam memperbaiki kesuburan kimia tanah untuk 

tanaman Kacang Tanah bagi petani kacang tanah setempat, dalam 

mengelola tanah pertanian dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam mengembangkan lahan pertanian khususnya budidaya kacang 

tanah di kecamatan Punung. 
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