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Bahan Organik Tanah

• Bahan organik adalah bagian dari tanah yang merupakan 

suatu sistem kompleks dan dinamis, yang bersumber dari 

sisa tanaman dan atau binatang yang terdapat di dalam 

tanah yang terus menerus mengalami perubahan bentuk, 

karena dipengaruhi oleh faktor biologi, fisika, dan kimia 

(Kononova, 1961). 

• Bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik 

yang terdapat di dalam tanah, termasuk serasah, fraksi 

bahan organik ringan, biomassa mikroorganisme, bahan 

organik terlarut di dalam air, dan bahan organik yang

stabil atau humus (Stevenson, 1994)

TRANSFORMASI SENYAWA C 

(Bahan Organik) 

Senyawa karbon merupakan senyawa utama BO tnh

Sumber utama BO tanah adalah tanaman

• BO tanah kunci keberhasilan sistim pertanian berkelanjutan

• Idealnya tnh mengandung 2% BO, tetapi umumnya < 2% 
(karena cepatnya proses dekomposisi). 

TRANSFORMASI SENYAWA C 

(Bahan Organik) 

MANFAAT BO  

• Sumber makanan bagi organisme

• Penyedia nutrien bagi tanaman terutama N, P, S

• Menimbulkan KPK 

• Meningkatkan kemampuan mengikat air

• Memperbaiki struktur tanah 

Kadar bahan organik tanah dlm 

Tanah dapat mencapai  1-10%

10-30% bahan organik tanah 

berupa fraksi yang aktif/reaktif, 

sedangkan sisanya adalah bo 

yang bersifat stabil, 

yaitu humus

20-40% fraksi aktif bo adalah 

Organisme hidup, sedangkan 

sisanya adalah seresah tanaman, 

organisme yg mati, serta bo 

tanah yang mudah 

terombak

Diantara organisme tanah, 

50% adalah jamur, 30% bakteri dan 

Aktinomisetes, 10% berupa yeast, 

alga,dll, sedangkan 10% sisanya 

adalah fauna.

KOMPOSISI BAHAN 

ORGANIK TANAH

Perombak bahan organik tediri atas perombak primer dan 

sekunder.

PRIMER : Makro dan mesofauna: 

Meremah BO sehingga ukuranya menjadi lebih kecil. 

Cacing tanah, nematoda memakan remah tadi dan 

mengeluarkannya sebagai faeces setelah melalui 

pencernaan dalam tubuhnya. 

SEKUNDER: Mikroorganisme

Memineralisasi senyawa/bahan organik.

Aktivitas makro dan mesofauna memudahkan mo 

memanfaatkan bahan organik tsb, sehingga proses 

mineralisasi menjadi lebih cepat. 

PEROMBAK BAHAN ORGANIK
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CACING TANAH

– Mengakibatkan BO tercampur di dalam tanah 

– Mempermudah mikroorganisme menjangkau BO

INSEKTA dan arthropoda lain:

– Meremah BO segar menjadi berukuran lebih kecil

– Memperluas jangkauan mikrobia untk merombak BO 

PEROMBAK BAHAN ORGANIK

BAKTERI

– Merombak dengan cepat senyawa organik 

sederhana seperti senyawa gula, protein 

dan asam amino

– Populasinya meningkat cepat ketika BO 

ditambahkan ke dalam tanah

– Kemampuannya merombak senyawa yg 

lebih kompleks seperti selulosa, 

hemiselulosa, pati dan lignin lebih 

terbatas dibandingkan dengan jamur Dan 

aktinomisetes

PEROMBAK BAHAN ORGANIK

•Fungi

– Pertumbuhannya lebih lambat dari pada bakteri,

namun lebih efisien dalam merombak BO

– Mampu merombak senyawa kompleks seperti  

hemiselulosa, selulosa dan pati

– Memungkinkan bakteri merombak senyawa 

sederhana yang membentuk ikatan kompleks 

dengan senyawa lain

PEROMBAK BAHAN ORGANIK

• Actinomycetes

– Mampu merombak senyawa kompleks 

. Cellulose

• Chitin (insect shells)

• Lignin

• Waxes

– Dominan pada tahap akhir dekomposisi BO

PEROMBAK BAHAN ORGANIK
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Soil Microorganisms

Berdasarkan sumber C yg dibutuhkannya

mikrobia dibedakan menjadi jasad:

Autotrof
• C dari CO2

• Hanya beberapa bacteria and alga uniselular

Heterotrof
• C dari oksidasi bahan organik

• Kebanyakan bakteri, semua jamur dan actinomycetes

MIKROBIA PEROMBAK BO

Berdasarkan kebutuhan oksigen

– aerob

• Butuh O2 bebas untuk  respirasi

• Semua fungi dan aktinomisetes, kebanyakan bakteri

– anaerob

• Menggunakan aseptor elektron selain O2

– NO3 
-, SO4

2-, Fe3+ , CO2

• Beberapa bacteri bersifat anaerob

– fakultatif

• Dapat aerob atau anaerob. Beberapa bakteri

MIKROBIA PEROMBAK BO

SIKLUS KARBON DI ALAM

Plant-carbon Animal-carbon

Soil organic matter

Microbial cells, decayed residues

Carbon dioxide

A B
C

D E

C. Respiration, animal
D. Autotropic microorganisms

The carbon cycle

E. Respiration, microbial

A. Photosynthesis
B. Respiration, plant

SIKLUS KARBON DI ALAM

C-TANAMAN C-HEWAN

FOTO-

SINTESIS

BAHAN ORGANIK TANAH

Termasuk organisme 

CO2

Di ATMOSFER

RESPI-

RASI
RESPIRASI

RESPIRASI/PEROMBAKAN

OLEH MIKROBIA

ASIMILASI 

OLEH MIKROBIA

AUTUTROF
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kecepatan perombakan seresah tanaman

dipengaruhi oleh:

1. Komposisi kimiawi penyusun tanaman

2. C:N ratio

3. Ketersediaan N tanah

4. Oksigen

5. Temperature, kelembaban, kondisi 

lingkungan lainnya yang mempengaruhi 

pertumbuhan mikrobia

PEROMBAKAN BAHAN TANAMAN

Peningkatan kompleksitas kimiawi

Peningkatan kecepatan dekomposisi

Gula

Protein sederhn

Pati

LigninSelulosa

Lilin
Hemiselulosa

Protein 

kompleks

1. KOMPOSISI KIMIAWI PENYUSUN  TANAMAN

Selulosa                  Agak lambat

Hemiselulosa Agak lambat

Lignin(phenyl-propane) Lambat

Crude Protein Cepat

Polisakarida:

Khitin Cepat

Pati Cepat

Pektin Cepat

Inulin Cepat

___________________________________________

_________________________________________

Bentuk                       Kecepatan dekomposisi

Mengapa C:N ratio penting?

– Mikrobia membutuhkan C dan N untuk sintesis 

bahan sel

– C dan N dibutuhkan dengan komposisi yg pasti 

karena komposisi unsur tersebut dalam sel juga 

pasti

– Komposisi C:N dalam sel bakteri sekitar 10:1.  

– Karena sekitar 50% dari C dalam bahan organik 

diubah menjadi bahan sel, maka C:N bahan organik 

yang ideal bagi bakteri adalah 20:1 

– Jamur membutuhkan C:N sekitar 40:1 

2. C:N ratio
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terombak

50 g C 20 g as CO2

25 g as biomass

C:N = 10:1

Berapa jumlah N yang ideal 

bagi mikrobia tersebut?

5 g as waste

C:N ratio
C:N Ratios

• Material C:N tinggi:

– Kayu 

– Kulit biji, dll

– Jaringan tanaman tua

• Material C:N rendah:

– Leguminosa

– Jaringan tanaman 

muda

– Legume residues

– Kompos

– Kotoran hewan

Organic material %C %N C:N

soil organic matter 50 5.0 10

soil microbes 50 5.0 5-10

alfalfa 40 3.0

manure 41 2.1

corn stover 40 0.7 57

wheat straw 38 0.5 80

sawdust 50 0.05 600

“Quality” of different materials

APA YANG TERJADI APABILA 

C:N ratio TIDAK SESUAI?
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Respirasi (aerobik)  38 ATP per glukose

Anaerobik  2 ATP per 

glukose

Perombakan lebih cepat pada kondisi 

aerob atau anaerob?

Oksigen (Aerobik atau anaerobik)


