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1.FAKTOR PEMBENTUK 

TANAH



Faktor Pembentuk Tanah (Jenny, 

1941)

• Faktor aktif: iklim & organisme

• Faktor pasif: bahan induk, topografi & • Faktor pasif: bahan induk, topografi & 
waktu



IKLIM �’climosequence’
1. TEMPERATUR

• Perbedaan tº yang besar & terus menerus �
pelapukan fisik pd batuan

• Semakin tinggi tº � mempercepat reaksi2 
penguraian mineral pd pelapukan kimiapenguraian mineral pd pelapukan kimia

2. CURAH HUJAN

• Mempengaruhi penguraian mineral & BO �
pr.pencucian dlm tanah � terbentuk horizon2 
dlm profil tanah

• Ada daerah ARID (kering) & HUMID (basah)



Pengaruh c.h. thd pembentukan tanah nampak 
pada:

• a.Pencucian unsur2 K & Na

• b.Pencucian CaCO3 dlm profil tanah

• c.Naiknya persentase N & C yg dikandung

Pengaruh tº dlm pembentukan tanah:Pengaruh tº dlm pembentukan tanah:

• a.Memperbesar evapotranspirasi �
mempengaruhi pergerakan air dalam tanah

• b.Mempercepat pr.penguraian mineral scr 
kimia dalm tanah



ORGANISME

1. Makro � pengurai BO

2. Mikroorganisme � pengurai BO2. Mikroorganisme � pengurai BO

3. Vegetasi � sb.utama BO

4. Manusia � mempengaruhi keadaan 
fisik, kimia & biologi; dengan cara 
mempengaruhi proses2 yg terjadi



BATUAN & BAHAN INDUK

• Adalah bagian yang masih pejal/keras 
(batuan) dan bagian yang sudah 
terpecah-pecah
(batuan) dan bagian yang sudah 
terpecah-pecah

• Pengaruh BI nampak jelas pd formasi 
geologi yg mengalami pelipatan/folding-
�membentuk 2 jenis tanah yg 
berdampingan

• LITHOSEQUENCE yaitu penyebaran 
jenis tanah karena pengaruh BI



• Asal muasal proses pembentukan tanah 
diawali : perubahan/pr.pelapukan batuan 
(fisik & kimia) � batuan akan menjadi lunak 
& berubah komposisinya.

• Pada tahap ini batuan yang lapuk belum • Pada tahap ini batuan yang lapuk belum 
dikatakan sebagai tanah, tetapi sebagai 
bahan tanah, karena masih menunjukkan 
struktur batuan induk…..(horizon C)

• Proses pelapukan terus berlangsung hingga 
akhirnya bahan induk tanah berubah 
menjadi tanah.



TOPOGRAFI

(bentuk wilayah)

• Datar

• Berombak

• Bergelombang• Bergelombang

• Berbukit

• Bergunung

Mempengaruhi:

1. Pergerakan air tanah (bebas)

2. Jenis vegetasi yg tumbuh di permukaan

TOPOSEQUENCE yaitu hubungan 
pembentukan jenis tanah akibat pengaruh 
bentuk wilayah



WAKTU

• Tergantung batuan induk, iklim, 
organisme & bentuk wilayahorganisme & bentuk wilayah

• Misal :

• Di daerah tropika dg curah hujan, suhu 
tinggi & vegetasi lebat maka 
pembentukan tanah perlu 50 tahun/cm

• Bahan induk abu volkan hanya perlu 14 
tahun/cm



2. PROSES PEMBENTUKAN 
TANAH

A.PELAPUKAN yaitu berubahnya bahan 
penyusun batuan menjadi bahan/mineral 
penyusun tanah (mengandung arti “Geologis penyusun tanah (mengandung arti “Geologis 
Destruktif”)

• Contoh: feldspat�lempung

batuan besar�kerikil

B.PERKEMBANGAN PROFIL yaitu 
terbentuknya lapisan tanah yg disebut 
horizon, yg mrp salah satu ciri suatu jenis 
tanah (mengandung arti “Pedologis Kreatif”)

• Contoh: terbentuknya horizon sebagai akibat pencucian 
bahan t3 dr lapisan atas & terjadinya pengendapan pada 



2.A. Proses Pelapukan 

Batuan/bahan Induk
Menurut cara terbentuknya, ada 3 jenis batuan:

1.Batuan beku (igneus rock)

Mis: granit, diorit, obsedian

2.Batuan endapan (sedimentary rock)2.Batuan endapan (sedimentary rock)

Mis: Bt. Konglomerat, gipsum, kristal garam, 

Bt.pasir/sandstone

3.Batuan metamorf (metamorhic rock)

Mis: batu kapur  →  batu marmer 

batu/mineral ?… →  Intan



Batuan beku (igneus rock)

a.effusif/extrusif: ryolit, basalt, tuff

b.plutonik/intrusif: granit, diorit, pigmatitb.plutonik/intrusif: granit, diorit, pigmatit



Batuan endapan 

(sedimentary rock)

• Batuan sedimen terjadi apabila partikel 

mineral atau subtansi terlarut menajdi padat 

atau tersementasi (cemented) menjadi massa 

yang keras. 

• Material yang mensementasi menentukan 

nama batuan sedimen. Misalnya : 

Calcareous untuk karbonat (lime) 

(calcareous sandstone); Ferruginous untuk 

oksida besi; Siliceous untuk silika (SiO2). 



Batuan metamorf 

(metamorphic rock)

• Batuan ini terbentuk dari batu 
beku/sedimen yang mengalami proses beku/sedimen yang mengalami proses 
perubahan suhu dan tekanan dalam 
waktu yang lama,
Misalnya batu kapur (gamping) berubah 
menjadi batu marmer (pualam). 





Contoh batuan beku & batuan 

sedimen

Diorit Konglomerat



TANAH

Batuan beku
(Igneous rocks)

Sediments

Penimbunan terus 
menerus dan 
pengerasan

Pelapukan 
dan erosi

menumpuk

Peristiwa vulkanik 
(gunung berapi)

Magma (panas, pijar)

Batuan yang cair,
biasanya bergerak 
keatas (sebagai lava)

membeku
Sedimentary 

rocks

Metamorphic rocks

Gambar 1.1a.  Siklus batuan dan proses terjadinya tanah



Prinsip Proses pelapukan Batuan
1. Pelapukan fisis:crystal growth, thermal expansion, 

moisture swelling, abrasion, etc. 

2. Pelapukan kemis:

Misal proses hidrasi:

3. Pelapukan biologis:3. Pelapukan biologis: a

rock under the influence of clamsImage Source: Maja Krzic





Pelapukan fisik

Disebut juga pr.disintegrasi 

1. Temperatur→Pembekuan & pencairan.

Air yang membeku  mampu memecah batuan atau Air yang membeku  mampu memecah batuan atau 
mineral. Air yang membeku mempunyai kekuatan 
tekanan 146 kg/cm2

2. Friksi antar batuan yang bergerak yang disebabkan 
oleh air, angin, es, gravitasi dsb

3. Tekanan Organisme : perkembangan perakaran 
mampu memecahkan batuan. Manusia mempercepat 
pelapukan dengan pengolahan tanah, pembajakan, 
penambangan, dll.



Pelapukan kimia

• Disebut juga dekomposisi; dapat 
menyebabkan perubahan daya larut (mineral 
terlarut) dan strukturnya;  sehingga mudah terlarut) dan strukturnya;  sehingga mudah 
terfragmentasi. 

• Perubahan daya larut (solubility)  disebabkan:
– solution (oleh air), 
– hidrolisis, 
– karbonasi, 
– oksidasi-reduksi. 

• Perubahan struktur disebabkan:
– hidrasi
– oksidasi-reduksi.



Beberapa proses kimia dari 

pelapukan adalah:
(1) pelarutan atau solubilitas,

(2) hidrasi atau proses pengikatan molekul air, sehingga volume 
meningkat dan kekuatan melemah serta menjadi mudah mengalami 
proses pelapukan,

(3) hidrolisis atau proses pergantian kation-kation dengan ion hidrogen 
dan saat terjadi ionisasi menyebabkan kondisi melemah, sehingga 
mudah mengalami proses pelapukan,

(4) oksidasi atau terjadinya penambahan muatan positif, seoperti (4) oksidasi atau terjadinya penambahan muatan positif, seoperti 
perubahan besi dalam batuan dari bentuk ferro menjadi bentuk ferri 
dan ukurannya bertambah, sehingga mudah mengalami proses 
pelapukan, dan

(5) reduksi atau peristiwa penurunan muatan positif,
(6) karbonatasi atau proses yang menyebabkan bereaksinya asam 

karbonat dengan basa-basa membentuk basa karbonat, dan

(7) asidifikasi atau proses pengasaman bebatuan, sehingga mempercepat 
proses pelapukan, seperti: pengasaman akibat asam nitrat yang 
terkandung dalam air hujan, dan pengasaman akibat asam sulfat hasil 
dekomposisi protein, kedua asam ini mempercepat proses pelapukan.



Contoh 

• Hidrasi : kombinasi kemikalia padat, seperti 

mineral atau garam, dengan air. Hidrasi 

menyebabkan perubahan struktur mineral, 

meningkatkan volumenya, kemudian 

menyebabkan mineral lebih lunak dan mudah 

terdekomposisi. 

• Contoh :

• 2Fe2O3   +   3H2O → 2Fe2O3.3H2O

• hematit hidrasi limonit



PR

• Contoh pr.hidrolisis, karbonasi & 
oksidasi pada pelapukan kimiaoksidasi pada pelapukan kimia



Proses pelapukan biologi

dapat diakibatkan oleh aktivitas kehidupan:

• (1) mikroorganisme tanah,• (1) mikroorganisme tanah,

• (2) akar tumbuhan, dan

• (3) hewan.

• Proses pelapukan biologi senantiasa 

mengiringi dari kedua proses sebelumnya.



Laju pelapukan

• (1) temperatur; 

• (2) laju air perkolasi; • (2) laju air perkolasi; 

• (3) status oksidasi dari zona pelapukan; 

• (4) luas permukaan bahan induk yang 
terekspose; 

• (5) jenis mineral. 



2.B. PERKEMBANGAN PROFIL

(1). AZASI

Ciri:

(2). KHUSUS

• Mrp pengkhususan Ciri:

Akumulasi BO 

membentuk hor.O

eluviasi�hor.A

iluviasi �hor.B

diferensiasi hor

• Mrp pengkhususan 

pr.perkemb azasi



Perkembangan profil 

khusus,a.l.:

• 1. laterization/latosolisasi, 

• 2. podzolization, • 2. podzolization, 

• 3. calcification, 

• 4. salinization, and 

• 5. gleization.



Tahapan Pembentukan tanah

(Menurut MOHR)

1. TARAF PERMULAAN: BI, baru mengalami 
pelapukan & belum ada perkembangan profil,

2. TARAF JUVENIL: Proses perkembangan 2. TARAF JUVENIL: Proses perkembangan 
profil mulai berjalan,

3. TARAF VIRIL: Proses perkembangan dalam 
saat optimum,

4. TARAF SENIL: Proses perkembangan sudah 
lanjut,

5. TARAF TERAKHIR: Proses pelapukan sudah 
berakhir.





ASPEK PEDOLOGIS

TANAH MUDA 

• Belum terbentuk horizon2 (belum ada • Belum terbentuk horizon2 (belum ada 
perkembangan profil)

• Contoh: tanah dari abu, tanah endapan 
sepanjang sungai

TANAH TUA

• Perkembangan profil sdh lanjut �
membentuk horizon2 yg jelas & mudah 
dibedakan



ASPEK EDAPHOLOGIS

TANAH MUDA 

• Tanah yang masih “dinamik”, “baru”• Tanah yang masih “dinamik”, “baru”

• Misalnya tanah-tanah di sekitar gunung 
berapi lebih kaya kandungan unsur hara 
seperti di Jawa.

TANAH TUA

• Tanah yang sudah “mati”, secara alami 
“tidak ada” penambahan materi baru 

• Misalnya tanah di Kalimantan. 


