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5 KESIMPULAN 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengukuran penyelidikan tanah yang telah dilaksanakan 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sub DAS Brantas Hulu memiliki jenis tanah yang bervariasi pada mulai 
tingkat ordonya, kemudian berkembang menjadi 6 sub ordo, 9 great group, 
23 sub group, 68 family tanah dan 91 seri tanah. Dari hasil deskripsi profil 
dapat diketahui bahwa seri tanah didominasi berturut-turut oleh tanah-tanah 
yang termasuk dalam ordo Inceptisols, Andisols, Mollisols, Entisols, Alfisols 
dan Ultisols, 

2. Satuan peta tanah merupakan suatu satuan yang memberikan informasi 
jenis tanah pada suatu daerah dengan dilengkapi dengan informasi relief, 
bentuk lahan, maupun bahan penyusunannya. Hasil investigasi jenis tanah 
melalui minipit dan profil didapatkan informasi 166 satuan peta tanah (SPT), 

3. Analisis sifat fisika di Sub DAS Brantas Hulu menunjukkan bahwa lokasi 
studi memiliki kondisi yang bagus dan cocok untuk usaha pertanian. Tekstur 
tanah didominasi oleh tekstur halus dengan laju infiltrasi sangat lambat 
sampai agak cepat dan konsistensi tanah agak lekat dan agak plastis. 
Kondisi tersebut memberikan kemudahan dalam pengolahan lahan, namun 
bila tidak disertai kaidah konservasi (terutama pada daerah yang berlereng 
curam sampai sangat curam) dapat menimbulkan bahaya erosi dan longsor, 

4. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai pH KCl selalu lebih rendah 
daripada pH H2O, hal ini menunjukkan bahwa tanah-tanah di wilayah Sub 
DAS Brantas Hulu ini mempunyai muatan total negatif, sehingga kapasitas 
tukar kation lebih besar, 

5. Kriteria kelas nisbah C/N di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu lebih bayak 
ditemukan pada kelas rendah. Rendahnya nisbah C/N ini menunjukkan 
bahwa dekomposisi bahan organik yang terjadi sangat lambat, 

6. Kriteria kelas kandungan P tanah yang ditemukan di sepanjang Sub DAS 
Brantas Hulu lebih banyak adalah kelas sangat rendah. Hal ini menunjukkan 
bahwa tanah-tanah di wilayah ini kekurangan unsur P. Rendahnya 
kandungan P tanah dapat dilihat secara visual di lapang yaitu lebih jelas 
pada tanaman jagung yang menunjukkan warna ungu pada daun. 
Rendahnya kandungan P tanah di lokasi ini diprediksi karena bahan induk 
berasal dari allofan yang sangat mudah berikatan dengan aluminium dan 
silikat, sehingga kandungan P tanah akan berkurang, 

7. Kandungan basa-basa di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu lebih dominan 
termsauk dalam kriteria yang rendah. Rendahnya kandungan basa-basa ini 
menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil saja yang menempati total jumlah 
kation dapat dipertukar, sedangkan sisanya akan diisi oleh kation lain yaitu 
biasanya diisi oleh kation Al3+ dan H+ yang merupakan kation lain yang 
dominan terjerap, 
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8. Nilai KTK di sepanjang Sub DAS Brantas Hulu termasuk dalam kriteria yang 
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa unsur hara yang dibutuhkan oleh 
tanaman masih dapat tersedia dengan baik. Namun hal ini tidak mutlak 
bahwa ketersediaan unsur hara baik, karena dilihat dari ketersediaan unsur 
makro seperti Nitrogen dan Fosfor yang rendah,  

9. Nilai kejenuhan basa di Sub DAS Brantas Hulu ini dominan termasuk dalam 
kriteria yang rendah. Rendahnya nilai kejenuhan basa ini menunjukkan 
bahwa tanah di lokasi ini telah mengalami pencucian lanjut,  

10. Hasil evaluasi kesesuaian lahan menunjukkan bahwa lahan di Sub DAS 
Brantas Hulu sesuai untuk ditanam berbagai macam tanaman. Jenis 
tanaman yang dievaluasi termasuk dalam kelas sesuai (S1), sesuai marginal 
(S2), dan tidak sesuai (N) untuk tumbuh di Sub DAS Brantas Hulu. Kelas 
sesuai memiliki faktor pembatas pertumbuhan tanaman suhu, media 
perakaran, dan kekurangan unsur hara. Kelas sesuai marginal memiliki 
faktor pembatas sama dengan kelas sesuai, namun dengan tingkat yang 
lebih berat. Sedangkan kelas tidak sesuai ditemukan dibeberapa tempat, 
khususnya di daerah sekitar sungai dengan faktor pembatas kedalaman 
efektif tanah yang dangkal, dan 

11. Rekomendasi penataan penggunaan lahan di Sub DAS Brantas Hulu 
dikelompokkan berdasarkan kelas kemampuan lahan, yaitu hutan lindung, 
agroforestri berbasis tanaman kayu-kayuan, buah-buahan, dan sayuran, 
agroforestri berbasis tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan, agroforestri 
berbasisi tanaman buah-buahan dan sayuran, kawasan budidaya, dan 
penanaman kayu-kayuan.  

 


