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 ABSTRAK 

 
Lahan rawa lebak yang luasnya mencapai 13,28 juta hektar cukup potensial untuk 

pengembangan tanaman sayuran. Belakangan ini pengembangan lahan lebak menjadi 
semakin  penting, terutama dalam peranannya mengkompensasikan penurunan produksi 
pangan akibat kemarau panjang yang disebabkan El Nino. Namun masalah cekaman 
kekeringan pada musim kemarau menjadi faktor pembatas dalam upaya peningkatan 
produksi di lahan ini, terutama pada tanaman tomat.  Tanaman tomat dalam 
pertumbuhannya memerlukan air yang cukup, sehingga apabila terjadi kekeringan tanaman 
menjadi kerdil dan tidak berproduksi dan bahkan mengalami kematian. Pengelolaan lahan 
dengan pemberian mulsa merupakan salah satu cara untuk mengatasinya. Penelitian 
dilaksanakan pada lahan lebak di Tawa-2, Kabupaten HSS,  MK 2004.  Perlakuan disusun 
dalam Rancangan Acak Kelompok dengan tiga ulangan.  Tiga varietas tomat (Oval, Ratna 
dan Permata) yang dikombinasikan dengan pengelolaan lahan melalui pemberian mulsa 
gulma sebanyak 6 t/ha yaitu 1. TOT + mulsa, 2. OTM + mulsa dan 3. TOT tanpa mulsa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman (berat berangkasan) pada 
semua kombinasi perlakuan tidak berpengaruh nyata, rata-rata berat berangkasan yang 
dicapai 105,93 gr. Sedang terhadap berat buah/biji dan hasil interaksi pengelolaan lahan 
dengan varietas berpengaruh nyata. Hasil tertinggi diperoleh pada varietas Permata dengan 
pengelolaan OT + Mulsa (32,47 t/ha), dan varietas Ratna dengan pengelolaan TOT + Mulsa 
(24,66 t/ha). 

 
Kata Kunci : Pengelolaan lahan,  Varietas tomat, Lahan lebak 
 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Lahan rawa lebak mempunyai luas mencapai 13,28 juta hektar dan tersebar di pulau 
Sumatra, Papua dan Kalimantan.  Lahan ini terdiri dari atas lebak dangkal 4,167 juta hektar, 
lebak tengahan 6,075 juta hektar dan lebak dalam 3,038 juta hektar (Widjaya-Adhi et al., 
1992).  Luas lahan lebak di Kalimantan Selatan sekitar 208.893 ha, dan yang telah 
difungsikan untuk tanaman pangan seluas 78.544 ha.  Diperkirakan ketersediaan lahan rawa 
lebak yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan sekitar 130.349 ha (Arifin et al., 2005).  

Lahan rawa lebak adalah lahan yang pada periode tertentu tergenang air akibat 
pengaruh air hujan, baik yang turun setempat maupun di daerah sekitarnya.  Berdasarkan 
tinggi dan lama genangan airnya, lahan rawa lebak dikelompokkan menjadi lebak dangkal, 
lebak tengahan dan lebak dalam.  Lebak dangkal adalah lahan lebak yang tinggi genangan 
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airnya kurang dari 50 cm selama kurang dari 3 bulan.  Lahan lebak tengahan adalah lahan 
lebak yang tinggi genangan airnya 50-100 cm selama 3-6 bulan.  Lahan lebak dalam adalah 
lahan lebak yang tinggi genangan airnya lebih dari 6 bulan (Alihamsyah, 2005). 
Belakangan ini lahan lebak mendapat perhatian pemerintah yang lebih besar, terutama 
dalam peranannya untuk mengkonpensasikan penurunan produksi pangan akibat El Nino 
atau kemarau panjang.  Fenomena El nino akan dapat menjadikan  lahan kering semakin 
luas karena lahan lebak tengahan dan lebak dalam mengalami kering sehingga  lahan 
garapan semakin luas.  

Pada musim kemarau lahan lebak dapat ditanami padi, palawija dan sayur-sayuran. 
Tanaman sayur-sayuran di lahan ini cukup berkembang, namun  hasilnya masih rendah.  
Hal ini berkaitan dengan teknologi budidaya yang masih kurang optimal ditambah pada 
musim kemarau lahan sangat kering, padahal tanaman sayuran sangat peka terhadap 
kekeringan.  Sumarjono (2003) melaporkan bahwa bila tanaman sayuran kekurangan air, 
tanaman akan layu dan dalam waktu singkat tanaman akan mati.  Khusus tanaman tomat, 
masalah kekeringan menjadi faktor pembatas. Terkait dengan aspek  budidaya, aktivitas 
usaha tani yang terasa  memberatkan petani adalah penyiraman. Air merupakan faktor 
pembatas yang sangat penting untuk mendapatkan hasil panen tomat yang baik.  Lahan 
yang kekurangan air akan menyebabkan aerasi udara dalam tanah terganggu dan suplai 
oksigen dalam tanah tidak lancar, sehingga perkembangan tanaman menjadi tertunda atau 
mengalami kekerdilan.  

Upaya untuk mengatasi kekeringan di lahan rawa lebak dapat dilakukan melalui 
konservasi air tanah  dengan penerapan pengelolaan lahan dan pemberian mulsa.  
Pemberian mulsa berpengaruh positif dalam mengurangi laju evapotranspirasi dan 
meningkatkan efisiensi pemakaian air (Rizal Az dan  Hardiastuti, 2000),.  Pemberian mulsa 
juga dapat sebagai bahan organik, menekan pertumbuhan gulma, mencegah erosi dan  
meningkatkan kesuburan tanah serta memperbaiki kondisi fisik dan kimiawi tanah sehingga 
akan menambah kemampuannya dalam mendukung tanaman yang ada diatasnya 
(Anwarudinsyah  et al.,  1993).  Mulsa juga dapat mereduksi penguapan dan kecepatan air 
permukaan sehingga kelembaban tanah dan persediaan air dapat terjaga (Wardjito, 2001). 
Selain itu mulsa dapat menghambat perkembangan gulma dan dengan adanya mulsa maka 
sebagian dari permukaan tanah akan terlindung dari cahaya matahari.   Cahaya matahari 
akan bertindak sebagai perangsang bagi perkecambahan, pertumbuhan dan perkembangan 
biji gulma yang mengalami dormansi.  Mulsa juga dapat bertindak sebagai alelopan yaitu 
bahan yang dapat mengakibatkan timbulnya gejala alelopati bagi jenis gulma teertentu 
sehingga pertumbuhan dan perkembangan gulma tersebut mengalami penurunan  (Thamrin 
dan Hanafi, 1992). Pada saat musim kemarau gulma berkembang sangat cepat dan 
melimpah karena pengaruh dari kondisi kering dan suhu yang panas, antara lain gulma 
golongan berdaun lebar  seperti Alternantera sp, Heliotropium sp, gulma berdaun sempit 
seperti Axonopus sp, golongan teki (Cyperus) dan Fimbristylis sp serta kiambang (Saviana 
molesta DS. Mitchel) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai mulsa (Ar-Riza, 2005). 

Pengelolaan lahan dengan olah tanah minimum (olah tanah di dalam barisan tanam) 
merupakan upaya untuk dapat menciptakan keadaan tanah yang baik.  Dengan pengolahan 
tanah minimum diharapkan dapat meningkatkan aerasi, menurunkan kepadatan tanah, 
sekaligus untuk meratakan lahan dan mematikan gulma (Ar-Riza, 2005).  
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     Penggunaan varietas yang dapat beradaptasi dan menghasilkan produksi yang tinggi 
merupakan pilihan dalam pengembangan tanaman tomat, karena tanaman tomat yang 
diusahakan masih didominasi varietas lokal.  Di dataran rendah pengembangan varietas 
berdaya hasil tinggi mengalami hambatan karena tidak tahan terhadap  temperature tinggi 
dan adanya penyakit layu bakteri.  Namun pada saat ini sudah banyak dihasilkan varietas-
varietas yang berdaya hasil tinggi dan dapat beradaptasi di dataran rendah, baik varietas 
unggul maupun varietas hibrida. 

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan lahan yang dapat 
mengkonservasi air tanah dengan pemberian mulsa pada tiga varietas tomat pada MK di 
lahan rawa lebak. 
 
 

BAHAN DAN METODE 
  
Penelitian dilaksanakan pada lahan lebak KP. Tawar-2 di Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan, bulan Agustus-November 2004.  Perlakuan disusun dalam Rancangan Acak 
Kelompok dengan tiga ulangan.  Tiga varietas tomat (Oval, Ratna dan Permata) yang 
dikombinasikan dengan pengelolaan lahan melalui pemberian mulsa sebanyak 6 t/ha yaitu 
1. TOT(tanpa olah tanah) + mulsa, 2. OTM (olah tanah minimum) + mulsa  dan 3. TOT 
tanpa mulsa (kontrol).  Benih tomat ditanam  pada polybag yang berisi media campuran 
tanah lebak dan pupuk kandang.  Setelah berumur  3-4 minggu, bibit dipindahkan ke lapang 
dengan jarak tanam 60 x 80 cm.  Pertanaman dipupuk dengan dosis 60 kg N, 120 kg P2O5, 
50 kg K2O, kapur 1 t/ha dan pupuk kandang 5 t/ha 

Pemeliharaan tanaman dilakukan secara intensif (penyulaman, penyiangan, 
perompesan, pembumbunan dan pengendalian OPT) untuk mendapatkan pertumbuhan 
yang optimal. 

Pengamatan sifat kimia tanah awal (C-org, N-tot, C/N, pH, Fe, Al, H+, P bray-1, P-
tot, K-tot, K-dd,  dan Mg-dd), perubahan kadar air tanah setiap 2 minggu,  serapan hara, 
pertumbuhan (berat berangkasan), komponen hasil dan hasil serta curah hujan  selama 
penelitian. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Sifat kimia tanah 

Lokasi penelitian Tawar-2 termasuk kriteria lahan rawa lebak tengahan dengan lama 
genangan 4 – 6 bulan dan tinggi genangan 50 – 100 cm. Hasil analisa tanah awal  lokasi 
penelitian seperti pada Tabel 1. 

Hasil analisa tanah awal menunjukkan bahwa tanah mempunyai kemasaman tinggi 
(pH rendah), kandungan C-organik rendah, P-total tinggi tetapi P-tersedia rendah. 
Rendahnya pH tanah disebabkan karena kandungan Al dan Fe tanah tinggi. Selain itu 
tingginya konsentrasi Al dan Fe juga mengakibatkan ketersediaan P tanah rendah meskipun 
P-total tanah tinggi. Hal ini karena P difiksasi oleh Fe dan Al sehingga  tidak tersedia bagi 
tanaman (Hakim et al., 1986).  Ketersediaan K rendah meskipun K-totalnya tinggi 
disebabkan karena K merupakan unsur yang mobil sehingga mudah tercuci kelapisan tanah 
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yang lebih dalam.  Pada pertanaman sayuran, lahan seperti ini memerlukan tambahan 
pupuk N, P, K dan pupuk organik agar pertumbuhan tanaman optimal (Fauziati et l., 2004). 
 
Tabel 1.  Analisa kimia tanah awal pada lokasi penelitian Tawar-2  

No. Macam analisa Nilai Kriteria 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

12. 
13. 
14. 

pH  H2O 
Fe (ppm) 
C-organik  (%) 
N – total  (%) 
Mg  (me/100g) 
K  (me/100g) 
Na  (me/100g) 
Al  (me/100g) 
H+  (me/100g) 
P-Bray  (ppm) 
P2O5  (mg/100g) 
K2O  (mg/100g) 

4.73 
276.45 

1.32 
0.25 
5.67 
0.28 
0.25 
1.40 
0.05 
2.76 

26.97 
40.52 

Rendah 
Tinggi 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Rendah 
Rendah 
Tinggi 

 
Sangat rendah 

Tinggi 
tinggi 

  
Pertumbuhan tanaman 
 Analisa sidik ragam pada pertumbuhan tanaman tomat menunjukkan bahwa berat 
berangkasan pada semua kombinasi perlakuan pengelolaan lengas tanah dengan varietas 
yang ditanam tidak berbeda nyata, dengan rata-rata berat berangkasan yang dicapai 105,93 
g (Tabel 2).  Hal ini disebabkan oleh faktor genetik.  Beberapa sifat agronomi tanaman 
dipengaruhi oleh lingkungan, terutama sifat-sifat fenotif tetapi ekspresi gen yang membawa 
karakter tertentu tidak dapat dipengaruhi lingkungan (Asnawi dan Dwiwarni, 2000). 
 
Tabel 2.  Pengaruh pengelolaan lengas tanah terhadap berat berangkasan berbagai  
               varietas tomat, Tawar-2, MK 2004   

Pengelolaan  Lahan Berat berangkasan (g) Rata-rata 
Oval Ratna Permata 

TOT+mulsa  
OTM+mulsa  
TOT tanpa mulsa  

114.48 
132.67 
98.09 

102.44 
110.46 
89.45 

88.98 
103.73 
113.11 

101.97 
115.62 
100.22 

Rata-rata 116.08 100.78 101.94 105.93 
CV  13,4 % 

  
 

Komponen hasil dan hasil 
Jumlah buah/pohon dipengaruhi oleh perbedaan varietas tomat, tapi tidak pada 

perlakuan pengelolaan lahan. Varietas Permata memiliki jumlah buah tertinggi (57.58 
buah) yang berbeda nyata dibanding varietas Oval  dan  Ratna  masing-masing 43.64 buah 
dan 39.63 buah.  Perbedaaan ini disebabkan oleh kemampuan adaptasi dari masing-masing 
yang dimiliki varietas tersebut.  Varietas Permata lebih dapat beradaptasi, sehingga 
diperoleh jumlah buah yang lebih tinggi. 
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Tabel 3.  Pengaruh pengelolaan lahan terhadap jumlah buah/pohon berbagai varietas 
               tomat, Tawar-2, MK 2004   

Pengelolaan Lahan Jumlah buah/pohon  (biji) Rata-rata 
Oval Ratna Permata 

TOT+mulsa  
OTM+mulsa  
TOT tanpa mulsa  

46.78 
42.44 
41.70 

41.19 
40.90 
35.40 

62.16 
55.38 
55.19 

50.04 
46.24 
44.10 

Rata-rata 43.64   a 39.63   a 57.58   b 46.79 
CV  21,20 %  
Ket :  Angka sebaris yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada DMRT taraf 5% 
 
 

 Interaksi perlakuan pengelolaan lahan dengan varietas tomat yang ditanam 
berpengaruh nyata terhadap berat buah/biji tomat (Tabel 4).  Perlakuan pengelolaan lahan 
berpengaruh nyata hanya pada varietas Ratna, sedangkan pada varietas Permata dan Oval 
pengelolaan lahan tidak berbeda nyata. Pengelolaan lahan dengan perlakuan TOT+mulsa 
gulma pada varietas Ratna memperoleh berat buah/pohon tertinggi  (52,24 g), dan berbeda 
nyata dengan pengelolaan OT+mulsa gulma (35,39 g) dan TOT tanpa mulsa (41,13 g). 
Untuk perlakuan varietas, varietas Permata memperoleh berat buah/biji yang tertinggi 
(47,17 g)  dan berbeda nyata dengan varietas Ratna (35,39 g) dan Oval (34,08 g). 
 
Tabel 4.  Pengaruh pengelolaan lahan terhadap berat buah/biji (g) berbagai varietas 
               tomat, Tawar-2, MK 2004 

Varietas  Tomat Pengelolaan lahan 
TOT+mulsa OTM+mulsa TOT tanpa mulsa 

Oval    
Ratna   
 
Permata   
 

34,52    b 
A 

52,24    a 
B 

48,79    a 
A 

34,08    b 
A 

35,39    b 
A 

47,17    a 
A 

36,57    b 
A 

41,13    ab 
A 

47,91    a 
A 

CV   (%) 10,8 
Ket :  Angka sekolom atau sebaris yang diikuti huruf kecil atau huruf besar yang sama tidak 

berbeda nyata pada DMRT taraf 5% 
 

 Hasil tomat dipengaruhi oleh interaksi perlakuan pengelolaan lahan dan varietas. 
Perlakuan pengelolaan lahan berpengaruh nyata hanya pada varietas Ratna, sedangkan pada 
varietas Permata dan Oval pengelolaan lahan tidak berbeda nyata.  Hasil tertinggi diperoleh 
pada perlakuan TOT+mulsa dengan hasil 24,66t/ha, dan berbeda nyata dengan pengelolaan 
OTM+mulsa (14,80 t/ha) dan TOT tanpa mulsa (16,15 t/ha). Untuk perlakuan  varietas, 
varietas Permata mempunyai hasil yang tertinggi sebesar hasil 32,47 t/ha pada perlakuan 
OT+mulsa, dan berbeda nyata dengan varietas Ratna dan Oval. Namun demikian hasil ini 
tidak berbeda nyata dengan perlakuan pengelolaan lahan TOT+mulsa dan TOT tanpa mulsa 
(kontrol).  Hasil yang terendah pada varietas Oval  (8,96 t/ha) dimana pada varietas ini 
perlakuan pengelolaan lahan  juga tidak berbeda nyata.  Rendahnya hasil yang diperoleh 
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varietas Oval karena kurang beradaptasi pada lahan lebak  terutama pada kondisi tanah 
kering sehingga mengurangi hasil karena buah yang berguguran saat masih muda. Dari 
hasil penelitian daya adaptasi 10 varietas tomat di lahan rawa lebak,  varietas Oval 
memperoleh hasil yang paling rendah (6,53 t/ha).  Varietas Oval merupakan varietas unggul 
baru dataran rendah yang mempunyai potensi hasil  30-50 t/ha, namun di lahan lebak daya 
adaptasinya sangat rendah.  Daya adaptasi varietas Ratna dan Permata cukup tinggi dengan 
hasil maing-masing 13,78 dan 10,65 t/ha (Nurita et al., 2005). 
 
Tabel 5.  Pengaruh pengelolaan lahan terhadap hasil buah  (t/ha), berbagai varietas tomat, 
               Tawar-2, MK 2004 

Varietas  Tomat Pengelolaan lahan 
TOT+mulsa OTM+mulsa TOT tanpa mulsa 

Oval    
 
Ratna  
 
Permata   
 

7,25    b 
A 

24,66    a 
A 

26,48    a 
A 

7,83    c 
A 

14,80    b 
B 

32,47    a 
A 

8,96    c 
A 

16,15    b 
B 

27,22    a 
A 

CV   (%) 19,7 
Keterangan :  Angka sekolom atau sebaris yang diikuti huruf kecil atau huruf besar yang sama tidak  
                      berbeda   nyata pada DMRT taraf 5% 
 

Pengelolaan lahan dengan olah tanah minimum (cangkul pada barisan tanaman) dan 
pemberian mulsa tidak berpengaruh terhadap hasil tomat di lahan lebak.  Pengolahan tanah 
minimum hanya menekan pertumbuhan gulma, namun pemberian mulsa berpengaruh besar 
dalam meningkatkan kelembaban tanah (Gambar 1). Tidak berbeda hasil pada pengelolaan 
lahan, karena ketersediaan air atau kemampuan tanah dalam menahan air pada masing-
masing ketiga pengelolaan lahan masih dalam batas yang cukup. Pada awal tanam kadar air 
tanah pada perlakuan tanpa mulsa mencapai 40%, sedangkan yang diberi mulsa mencapai 
60%. Walaupun pada pertengahan September 2004 kadar air tanah sangat rendah dan 
mencapai titik layu permanen, namun  karena akhir September sampai November 2004 
hujan mulai turun (Gambar 2) kadar air tanah naik melebihi 40% (Gambar 1.). Pemberian 
mulsa dapat meningkatkan kadar air tanah yang lebih tinggi dan terus meningkat sampai 
80%. Pada jenis tanah yang memiliki mineral liat type 2:1 dan bertekstur liat, titik layu 
permanen dicapai pada 15%, sedangkan pada jenis tanah mineral liat type 1:1 yang 
bertekstur lempung titik layu permanen dicapai pada kadar air 10%. Apabila teksturnya 
pasir dan gambut kadar air titik layu permanen akan lebih rendah lagi (Hardjowigeno, 
1992). Dengan demikian kadar air tanah tidak sampai mencapai titik layu permanen. 
Keadaan tersebut berpengaruh baik terhadap pertumbuhan, dan unsur-unsur hara yang 
dibutuhkan oleh tanaman untuk pembentukan buah terpenuhi.  Menurut Hardjowigeno 
(1992), air berperanan penting sebagai pelarut unsur-unsur hara.  Hara yang terlarut dalam 
air akan diserap oleh akar-akar tanaman dari larutan tersebut.  Hal ini terlihat juga dari hasil 
analisis serapan hara oleh tanaman tomat pada ketiga perlakuan pengelolaan lahan,  jumlah 
hara N, P dan K yang diserap oleh tanaman hampir sama (Tabel 6.). 
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Tabel 6. Serapan hara N, P dan K tanaman tomat pada berbagai perlakuan. 
Perlakuan Macam analisa 

N-tot P (%) K (%) 
TOT+ mulsa 
OT+ mulsa  
TOT tanpa mulsa  

2.80 
3.08 
2.80 

0.56 
0.48 
0.54 

2.67 
2.84 
2.82 

Keterangan :  Laboratorium tanah, Air dan Tanaman Balittra, (2004) 
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Gambar1. Perubahan kadar air tanah pada berbagai perlakuan pengelolaan lahan, dari akhir  

Agustus - awal November 2004, Tawar-2, MK 2004 
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Gambar 2. Curah hujan per dasarian di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai   
                  Selatan, tahun 2004 
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KESIMPULAN 
 
1. Pemberian mulsa dapat meningkatkan kadar air tanah, sedangkan (TOT dan OTM) 

tidak berpengaruh terhadap kadar air tanah dan hasil tanaman. 
2. Hasil tertinggi diperoleh pada varietas Permata sebesar 34,47 t/ha pada perlakuan  olah 

tanah minimum+mulsa.  
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