
Cara Menguji Kesuburan Tanah bagi Petani  

dengan  Alat uji Sangat Sederhana 
 

Oleh : Rudy Trisnadi (POPT Perkebunan) 
 

Tanah pertanian yang kita kelola selama ini sebetulnya sangat menderita, karena bertahun 

tahun tanah pertanian selalu kita ambil niutrisi/haranya tanpa ada upaya pengembalian. Jaman 

nenek moyang kita dahulu selalu memanfaatkan jerami atau hijauan daun seperti jenis kacang-

kacangan atau kotoran ternak sebagai pupuk.  

Dengan adanya pupuk anorganik/kimia dan pestisida 

anorganik/kimia membuat petani sangat ketergantungan dangan 

pupuk dan pestisida tersebut. Perlu dikatahui bahwa didalam tanah 

terdapat kehidupan yang bernama mikroba/jasad renik, tugas dari 

mikroba tersebut sebagai dekomposer/pengurai bahan-bahan 

tanaman,  hewan dan serangga mati, menjadi nutrisi yang 

diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan.  

Pupuk dan pestisida kimia yang merupakan bahan makanan tanaman siap saji bagi tanaman, 

hal ini berdampak buruk terhadap kehidupan mikroba dalam tanah, mikroba dalam tanah 

berangsur-angsur akan mati sehingga berkurang  karena bahan kimia yang masuk dalam tanah. 

Terlebih lagi adanya pupuk cair limbah dari Industri/pabrik, sangat berdampak buruk pada 

kehidupan mikroba dalam tanah.  

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pupuk atau pestisida 

anorganik/kima selain menyebabkan kematian mikroba 

dalam tanah, tanah menjadi keras dan masam. Dengan 

berkurangnya mikroba dalam tanah maka kandungan 

mineral organik dalam tanah menurun bahkan bisa-bisa 

hilang. Untuk mengetahui kandungan mineral organik dalam 

tanah dapat kita uji dengan alat uji sangat sederhana yaitu 

dengan  uji lampu sederhana. 

 

 

 

 

Pemupukan Pupuk Kimia 

Akibat Pemupukan 
Pupuk Kimia, tanah jadi 
keras dan masam 



Gambar 1. Skema Alat untuk Uji kandungan organik / kesuburan tanah dengan Lampu 

Sederhana 

 

 

 

  

 

 

  

Cara Kerja Uji Kesuburan Tanah : 

1. Ambil tanah yang akan di uji di kedalaman sekitar 15 – 30 cm, jangan tanah yang ada 

dipermukaan.  

2. Tanah yang diambil bisa berasal dari sawah, tegalan dan tanah disekitar kandang ternak 

masing-masing sebanyak ½ atau 1 kg 

3. Ketiga jenis asal tanah tersebut dilarutkan/diencerkan dengan air 

4. Gunakan alat uji kesuburan tanah dengan mencelupkan paku yang dilapisi isolator agar 

tidak terkena strum si penguji 

5. Jika larutan yang akan di uji terkandung bahan organiknya tinggi akan menghantor arus 

listrik yang kuat sehingga lampu akan menyala sangat terang dan jika kandungan 

organik tanah rendah maka arus listrik lemah sehingga lampu nyalanya redup atau 

bahkan tidak menyala 

6. Hal ini penguji dapat mengetahui tingkat kesuburan tanah dengan melihat nyalanya 

lampu 

Gambar 2 Saat Peragaan Uji kesuburan tanah dengan alat sederhana yaitu uji lampu. 

Uji kesuburan tanah yang berasal dari 

sawah, tegal dan  disekitar kandang 

ternak untuk mengetahui tingkat 

kesuburan tanah dengan alat sangat 

sederhana dan mudah di praktekan 

oleh petani 
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Keterangan 
1. Stop kontak /aliran listrik 

2. Jek untuk aliran listrik 

3. Baskom yang diisi larutan 

tanah yang akan diuji 

4. Larutan air tanah yang di uji 

5. Paku yang diberi isolator 

agar pemakai tidak ter-

kena strum 

6. Lampu pijar 
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Jika ada ketidak jelasan cara kerja dan cara pembuatan alat uji / tes tanah sangat sederhana 

tersebut dapat dikoordinasikan dengan UPPT Kab. Probolinggo. HP. 085330166630 

 

 

 

 


