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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Umum Jati 

Menurut Suryana bahwa “Jati merupakan salah satu jenis tanaman tropika 

dan sub tropika yang dikenal sebagai pohon yang memiliki kualitas kayu tinggi 

dan bernilai jual tinggi. Jati merupakan kayu mewah dan memiliki  keawetan 

tinggi yang tahan terhadap gangguan rayap seperti jamur dan mampu bertahan 

sampai 500 tahun serta memiliki nilai mutu kayu yang tinggi.”(Suryana,2001). 

Selanjutnya menurut Sumarna klasifikasi  pohonJati sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  :Magnoliophyta 

Kelas  :Magnoliopsida 

Ordo  : Lamiales 

Famili  : Lamiaceae 

Genus  :Tectona 

Species  : Tectona grandis Linn.F (Sumarna, 2003). 

Jati merupakan salah satu dari beberapa kayu di dunia yang mempunyai 

minyak alami untuk menangkal air dan menjaga kayu dari kerutan, retak ataupun 

pecah.Jati sangat tahan terhadap lapuk dan tahan terhadaprayap.Keturunan jati 

yang berkualitas super (plus) diperoleh dari perburuan pohon jati yang sampai kini 

mencapai 600 pohon jumlahnya.Perburuan ini, bermula dari memilih tegakan 

benih dan diperoleh tegakan yang teridentifikasi.Beberapa tegakan yang telah 

teridentifikasi kemudian diseleksi yang kemudian ditentukan sepetak tegakan 
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yang dapat ditunjuk sebagai Areal Produksi Benih(APB). 

Budidaya JPP dikembangkan melalui teknologi yang canggih yaitu 

dengankultur jaringan, kebun benih klonal, dan stek pucuk. JPP adaptif di berbagai 

tempat tumbuh karena berasal dari proses seleksi ketat jati yang sudah beradaptasi 

ratusan tahun di Indonesia dan telah teruji secara alamiah. Keunggulan dari JPP 

yaitu tumbuh cepat, mencapai 150% di lahan kurus dan 400% di lahan subur, 

tingkat keseragaman tinggi, batang lurus dan silindris, cepat panen dan memiliki 

nilai ekonomi tinggi. Seperti dijelaskan Wibowo bahwa “JPP akan tumbuh 

optimal di lahan yang memiliki ketinggian sampai dengan 600 mdpl, curah hujan 

per tahun 1500-2500 mm, temperatur siang 27-36 °C malam 20-30 °C,  perbedaan 

musim hujan dan musim kemarau yang tegas, tanah dengan drainase baik dan 

berkapur, pH tanah berkisar antara 6,5-7,5 serta penanaman sebaiknya 

menghindari lahan becek/tergenang air, rawa, gambut dan padang pasir”. 

(Wibowo, 2014). 

2.2 Tapak 

Tapak merupakan suatu tempat ataupun area yang mendukung dari 

pertumbuhan suatu tegakan.Dalam menentukan kualitas tapak terdapat beberapa 

faktor yang terkait meliputi faktor lingkungan yang berupa tanah yang berkaitan 

dengan kesuburan dan drainase, iklim yang berkaitan dengan suhu dan curah 

hujan, topografi berkaitan dengan ketinggian tempat serta fakor lainnya.Menurut 

Davis bahwa “Tapak sebagai suatu wilayah yang terdiri atas faktor-faktor ekologis 

yang berkenaan dengan kapasitas produksi hutan dari hasil kombinasi faktor 

biotis, iklim dan kondisi tanah suatu wilayah” (Davis, 1966). 
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Lebih lanjut Kramer dan Kozlowski menjelaskan bahwa “Kualitas tapak 

atau tempat tumbuh merupakan keseluruhan faktor lingkungan yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan suatu tegakan serta dapat menunjukan kapasitas produksi 

tanah dalam menghasilkan masa kayu untuk jenis tertentu” (Kramer dan 

Kozlowski, 1960). Menurut Daniel, Helms, dan Baker bahwa “Kualitas tempat 

tumbuh merupakan jumlah total faktor-faktor lingkungan yang meliputi tanah, 

iklim mikro dan kelerengan yang merupakan fungsi dari sejarah geologis, 

fisiografi, iklim mikro dan perkembangan suksesi” (Daniel, et.al., 1979). Lebih 

lanjut Suhendang menjelaskan bahwa “Faktor tempat tumbuh tegakan yaitu 

totalitas peubah keadaan tempat tegakan yang mencakup bentuk lahan, sifat-sifat 

tanah dan iklim yang memiliki tingkat hubungan yang cukup tinggi dengan 

dimensi tegakan” (Suhendang, 1990). 

Lebih lanjut Clutter, Fortson, Pienaar, Brister, dan Bailey menjelaskan 

bahwa “Penilaian kualitas tapak merupakan evaluasi kapasitas produktif suatu 

lahan hutan untuk satu atau lebih jenis pohon. Penilaian kualitas tapak ini penting 

untuk dilakukan dalam pengelolaan hutan karena suatu tapak dapat mendukung 

kehidupan suatu spesies serta meningkatkan produktifitas tersebut. Metode yang 

paling umum digunakan yaitu dengan menentukan indeks tapak. Indeks tapak 

didefinisikan sebagai rata-rata tinggi total dominan dan ko-dominan pohon pada 

referensi atau umur dasar tertentu, yang biasanya dipilih untuk mendekati usia 

rotasi. Metode ini merupakan metode yang paling lama dilakukan” (Clutter,et.al., 

1983).  
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Daniel, Helms, dan Baker menjelaskan bahwa “Kualitas tempat tumbuh 

dapat diukur melalui pengukuran satu atau lebih sifat-sifat vegetasi yang 

mencerminkan pengaruh dari faktor lingkungan, melalui pengukuran faktor 

lingkungan yang berasosiasi dengan pertumbuhan atau melalui penggunaan 

indikator peninggi.” (Daniel,et.al.,1979). Wasis menjelaskan bahwa “Faktor 

edafis yang berupa tanah ini sangat penting untuk menunjang pertumbuhan suatu 

tanaman sekaligus sebagai penyedia unsur hara yang dibutuhkan tanaman serta 

faktor-faktor berupa suhu, udara, dan air”(Wasis, 2005). 

2.3 KesuburanTanah 

Seperti dijelaskan oleh Poerwowidodo “Kesuburan tanah merupakan 

kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara, dengan takaran dan 

kesetimbangan tertentu secara berkesinambungan, sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan suatu jenis tanaman pada lingkungan dengan faktor pertumbuhan 

lainnya dalam keadaan menguntungkan. ”(Poerwowidodo, 1992).Lebih lanjut 

Rosmakan dan Yuwono menyatakan “Makin tinggi ketersediaan hara, maka tanah 

tersebut makin subur dan sebaliknya.Unsur hara yang terdapat di dalam tanah 

keadaanya selalu berubah-ubah, karena dipengaruhi oleh musim, pengolahan 

tanah dan jenis tanaman” (Rosmakam dan Yuwono,2002). 

Menurut Effendi menyatakan bahwa “Kesuburan tanah sebagai suatu 

keadaan tanah dimana tata air, udara dan unsur hara dalam keadaan cukup 

seimbang dan tersedia sesuai kebutuhan tanaman, baik fisika, kimia, dan biologi 

tanah. Keadaan fisika tanah meliputi kedalaman efektif, tekstur, struktur, 

kelembaban dan tata udara tanah. Sedangkan paramaeter lain seperti reaksi tanah 
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(pH tanah), KTK, KB, bahan organik, kandungan unsur hara, cadangan unsur hara 

dan ketersediaan terhadap pertumbuhan tanaman merupakan bagian dari keadaan 

kimia tanah.. Sedangkan biologi tanah antara lain meliputi aktivitas mikrobia 

perombak bahan organik dalam proses humifikasi dan pengikatan nitrogen 

udara”(Efendi, 2009). 

Seperti yang dijelaskan oleh Hanifiah “Pertumbuhan dan hasil dari suatu 

tanaman ditentukan berdasarkan keadaan tanah dan teknik pengelolaannya 

dikarenakan tanah merupakan media bagi tumbuhnya suatu tanaman, sebagai 

gudang dan pensuplai unsur hara.Berdasarkan partikelnya, tanah disusun 

berdasarkan campuran dari pasir, debu, dan liat. Makin haluspartikel tanah akan 

menghasilkan luas permukaan partikel per satuan bobot yang makin luas. Dengan 

demikian, liat merupakan fraksi tanah yang berpermukaan paling luas 

dibandingkan dengan 2 fraksi lainnya sehingga terdapat reaksi baik itu kimiawi 

tanah yang akan mempengaruhi kesuburan tanah tersebut” (Hanafiah,2005). 

2.4 Hubungan Unsur Hara dengan Pertumbuhan Pohon 

Gardner, Pearce, dan michell menyatakan bahwa “Pertumbuhan dan hasil 

suatu tanaman dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tumbuhnya. Pertumbuhan 

vegetatif terbagi atas pertumbuhan daun, batang, dan akar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses pertumbuhan daun dan batang yaitu faktor dalam yang 

berupa hormon dan genetik, faktor luar yaitu hara, status air dalam jaringan 

tanaman, suhu udara, dan cahaya” (Gardner ,et.al.,1991). Lebih lanjut Taiz and 

Zeiger menyatakan bahwa “Unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan suatu 

tanaman yang cukup banyak baik hara makro maupun hara mikro yang diperoleh 
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dari alam maupun pupuk yang sengaja ditambahkan ke dalam tanah.Ketersediaan 

hara mineral makro dan mikro tersebut sangat penting karena setiap zat mempunyai 

kegunaan yang berbeda-beda” (Taiz and Zeiger, 2002). 

Wasis menjelaskan bahwa “Tanah yang kaya akan unsur hara akan 

meningkatkan pertumbuhan dari pohon tersebut, karena tanah merupakan faktor 

edafis penting untuk pertumbuhan tanaman yang merupakan perantara penyedia 

faktor-faktor suhu, udara air dan unsur-unsur hara yang mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman” (Wasis, 2005). Selanjutnya Mindawati 

menjelaskan“Semakin cepat suatu jenis pohon tumbuh maka akan semakin banyak 

pula unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Keterbatasan konsentrasi unsur hara 

tertentu pada tanah akan mengganggu pertumbuhan tegakan yang dapat dilihat dari 

hasil analisis kadar hara daun atau dapat dilihat dari gejala-gejala visual” 

(Mindawati, 2011). 

Hamim menjelaskan bahwa “Terdapat 16 unsur hara esensial didalam 

tumbuhan. Sebagian besar unsur hara esensial diperoleh tumbuhan dari dalam 

tanah, yakni sebanyak 13 jenis, sedangkan 3 lainnya yaitu C, H, dan O berasal dari 

udara dan air. Unsur hara esensial yang yaitu berupa unsur hara makro (N, P, K, 

Ca, Mg dan S) dan unsur mikro (Zn, Cu, Mn, Mo,B, Fe dan Cl). Secara umum 

semua unsur hara bersumber dari bebatuan induk tanah atau mineral-mineral, 

kecuali unsur N yang berasal dari bahan organik.Mineral dalam bebatuan terlarut, 

unsur hara terbebas dan tersedia bagi tanaman” (Hamim, 2007). 
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2.5 AnalisisTanaman 

Leiwakabessy dan Sutandi menjelaskan bahwa “Analisis tanaman 

merupakan penetapan konsentrasi suatu unsur dalam contoh dari bagian tertentu 

yaitu pada bagian daun yang diambil contohnya pada waktu atau tingkat 

perkembangan morfologi tertentu dari tanaman tersebut.Analisis tanaman 

mencakup komponen organik, seperti asam amino atau asam-asam organik 

lainnya, yang menentukan kualitas tanaman” (Leiwakabessy dan Sutandi, 2004). 

Menurut Money bahwa “Jaringan tanaman yang umumnya dianalisis 

adalah jaringan daun. Halini karena daun menjadi tempat terjadinya fotosintesis 

dan metabolisme lainnya yang sangat aktif.Daun juga merupakan salah satu 

tempat penyimpanan karbohidrat dan mineral.Hara yang ada pada daun tidak 

hanya berperan dalam fotosintesis tetapi jugamenggambarkan status hara aktual 

dalam tanaman, selain itu daun menjadi salah satu jaringan tanaman yang tersedia 

dalam jumlah yang banyak dan mudah didapatkan” (Mooney, 1992). 

Menurut Widjaya, Adhi menjelaskan bahwa “Analisis jaringan tanaman 

pada bagian daun memberikan gambaran status hara tanaman walaupun dengan 

hati-hati dan banyak hal yang harus dipertimbangkan bahwa analisis daun 

memberikan gambaran ketersediaan hara dalam tanah atau setidak-tidaknya 

analisis daun dapat mencerminkan apa yang diserap tanaman dari dalam tanah 

sampai pengambilan contoh tanaman. Analisis daun tidak hanya mencerminkan 

konsentrasi unsur dalam bagian tanaman melainkan suatu keterkaitan antara 

kandungan hara dalam tanaman dan tingkat pertumbuhannya” (Widjaya 

Adhi,1995). 
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Walworth dan Sumner mejelaskan bahwa “Sifat dan komposisi hara yang 

sangat labil terhadap faktor yang mempengaruhi kadar hara tanaman, sehinga 

diagnosis hasil analisis tanaman menjadi sangat kompleks, tapi jika dilakukan 

pendekatan yang baik maka analisis tanaman akan menjadi alat yang sangat 

berguna bagi pemecahan masalah nutrisi tanaman dan dapat melakukan 

perencanaan yang tepat sehingga produksi dan kualitas hasil dapat dicapai secara 

optimal” (Walworth dan Sumner,1987). 

2.6 Analisis Tanah 

Dalam analisis tanah, pengambilan contoh tanah harus mewakili suatu area 

tertentu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menganalisis sampel 

tanah tersebut.Secara umum uji tanah adalah suatu kegiatan analisis kimia di 

laboratoriumyang sederhana, cepat, murah, tepat, dan dapat diulang 

(reproducable) untuk menduga ketersediaan hara dalam tanah.Menurut Melsted 

and Peck“Aspek-aspek yang berkaitan dengan uji tanah berupa interprestasi, 

evaluasi, dan penyusunan rekomendasi pupuk dari hasil uji tanah serta 

pengambilan contoh tanah. Dengan demikian progam uji tanah dapat dirangkum 

dalam empat komponen pokok yaitu : (1) pengambilan contoh tanah; (2) analisis 

tanah; (3) interprestasi; dan (4) evaluasi dan rekomendasi” (Melsted and Peck, 

1972). 

Selanjutnya dijelaskan oleh Rosmarkam dan Yuwono “Analisis tanah pada 

sampel tanah yang telah diperoleh di lapangan dilakukan metode tertentu sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan dari sampel tanah yang akan 

dianalisis.Pengambilan contoh tanah untuk analisis tanah diharapkan dapat 
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mewakili suatu areal maupun kawasan tertentu.Contoh tanah yang dianalisis untuk 

satu jenis hara hanya memerlukan beberapa gram saja. Kesalahan dalam 

pengambilan contoh tanah akan mengakibatkan kesalahan dalam evaluasi dan 

interprestasi. Pengambilan contoh tanah untuk mengetahui status hara (kesuburan 

tanah) menggunakan sistem composite sample, yaitu pencampuran contoh yang 

diambil dari areal yang ditentukan” (Rosmarkam dan Yuwono, 2002). 

Variabel yang dilakukan ketika analisis tanah di laboratorium yaitu berupa 

sifat kimia dan fisika tanah seperti; pH, Kapasitas Tukar Kation, Nitrogen, 

Kalium, Fosfor, Kalsium, Magnesium (hara makro), hara mikro (Fe, Cu, Zn, B, 

Mo dan lain-lain), bahan organik, tekstur tanah dan sebagainya. Data hasil  analisis 

tanah yang telah diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan kebutuhan unsurhara 

bagi masing-masing jenis tanaman, sehingga dapat diketahui apakah status atau 

kadar unsur hara dalam tanah tersebut sangat rendah, sedang dan tinggi sesuai 

kriteria tertentu. 

2.6.1Reaksi Tanah (pHTanah) 

Dikti menjelaskan bahwa “Reaksi tanah adalah suatu ciri atau parameter 

yang digunakan untuk menunjukan keadaan masam-basa dalam tanah.Reaksi 

masam-basa suatu tanah sangat mempengaruhi tingkat penguraian mineral dan 

bahan organik, pembentukan mineral liat, aktivitas jasad renik, ketersediaan hara 

bagi tanaman, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman.Oleh karena itu penetapan pH tanah adalah salah satu yang 

paling penting yang dapat digunakan untuk mendiagnosa masalah pertumbuhan 

tanaman” (Dikti,1991). 
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Lebih lanjut Rosmarkam dan Yuwono menjelaskan bahwa“Reaksi tanah 

(pH) perlu diketahui karena setiap tanaman memerlukan lingkungan dengan pH 

tertentu.Ada tanaman yang toleranterhadap goncangan pH yang panjang, tetapi 

ada pula tanaman yang tidak toleran terhadap goncangan pH.Disamping 

berpengaruh terhadap tanaman, pH juga mempengaruhi faktor lain, misalnya 

ketersediaan unsur hara, kelarutan Al dan Fe juga dipengaruhi oleh pH tanah.Pada 

pH asam, kelarutan Al dan Fe tinggi akibatnya pada pH sangat rendah 

pertumbuhan tanaman tidak normal karena suasana pH tidak sesuai, kelarutan 

beberapa unsur menurun dan adanya keracunan Al dan Fe” (Rosmarkam dan 

Yuwono, 2002). 

2.6.2 KTK (Kapasitas TukarKation) 

Hardjowigeno menjelaskan “Kapasitas tukar kation (KTK) adalah jumlah 

dari nilai total kation yang dapat ditukar (cation exchangable) pada permukaan 

koloid yang memiliki muatan negative.Hardjowigeno menyatakan bahwa “Koloid 

tanah dapat menjerap dan mempertukarkan sejumlah kation, yang biasanya adalah 

Ca, Mg, K, Na, NH, Al, Fe dan H. Kapasitas tukar kation (KTK) adalah sifat kimia 

yang berhubungan dengan kesuburan tanah. Tanah-tanah yang memiliki 

kandungan bahan organik atau kadar liat tinggi memiliki nilai KTK lebih tinggi 

dari pada tanah-tanah yang memiliki kandungan bahan organik rendah atau tanah-

tanah berpasir” (Hardjowigeno,2003). 
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2.6.3 KB (KejenuhanBasa) 

Selanjutnya Wilson, Supriadi dan Guchi menjelaskan bahwa “Presentase 

nilai total kapasitas tukar kation (KTK) yang ditempati oleh kation-kation basa 

seperti kalium, kalsium, magnesium dan natrium merupakan nilai dari kejenuhan 

basa (KB). Nilai KB berkaitan erat dengan keadaan pH dan kesuburan 

tanah.Peningkatan nilai KB ditandai dengan menurunnya kemasaman dan 

meningkatnya kesuburan tanah.Laju pelepasan karbon terjerap bagi tanaman 

tergantung pada tingkat kejenuhan basa tanah. Kejenuhan basa tanah berkisar 50% 

- 80% tergolong mempunyai kesuburan sedang dan dikatakan tidak subur jika 

kurang dari 50%” (Wilson, et.al.,2015). 

Dalam Dikti menjelaskan bahwa “Kejenuhan basa dapat menggambarkan 

bagaimana kesuburan suatu tanah tersebut. Pelepasan ion yang dijerap untuk 

tanaman tergantung pada nilai derajat kejenuhan basa.Tanah yang sangat subur 

ditandai dengan nilai kejenuhan basa > 80%, berkesuburan sedang jika kejenuhan 

basa antara 50 – 80% dan tidak subur jika kejenuhan basa > 50%. Hal ini 

didasarkan pada sifat tanah dengan kejenuhan basa 80% akan membebaskan 

kation basa dapat dipertukarkan lebih mudah dari tanah dengan kejenuhan basa 

50% ”(Dikti, 1991). 

2.6.4 BahanOrganik 

Hardjowigeno menjelaskan bahwa “Bahan organik merupakan bagian dari 

tanah yang termasuk dalam suatu system kompleks dan dinamis yang berasal dari 

sisa tanaman dan binatang yang berada di dalam tanah yang terus-menerus 

mengalami perubahan bentuk, karena dipengaruhi oleh faktor biologi, fisika, dan 
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kimia.Bahan organik umumnya ditemukan di permukaann tanah yang jumlahnya 

3 – 5%, tetapi pengaruhnya sangat besar tehadap sifat-sifat tanah” (Hardjowigeno, 

2003). Dalam Dikti menjelaskan bahwa “Bahan organik memberikan kontribusi 

yang nyata terhadap KTK tanah, sekitar 20 – 70%, kapasitas pertukaran tanah pada 

umumnya bersumber pada koloid humus sehingga dapat berkolerasi antara bahan 

organik dengan KTK tanah. Bahan organik dapat mengahasilkan humus yang 

mempunyai KTK tinggi, jauh lebih tinggi dari pada mineral liat. Oleh 

karenaitusemakin tinggi kandungan bahan organik tanah semakin tinggi pula nilai 

KTK- nya” (Dikti,1991). Sementara itu menurut Suntoro “Pengaruh bahan 

organik terhadap sifat biologi yaitu penambahan bahan organik dapat 

meningkatkan aktivitas dan populasi mikrobiologi dalam tanah terutama yang 

berkaitan dengan aktivitas dekomposisi bahan organik”(Suntoro, 2003). 

2.7 Metode DRIS (Diagnosis and Recommendation IntegratedSystem) 

Beaufils dan Sumner menjelaskan bahwa “Beberapa metode diagnosis 

berdasarkan hasil dari analisis tanaman yaitu metode DRIS (Diagnosis and 

Recommendation Integrated System) yang telah dikembangkan oleh Beaufils dari 

tahun 1957 hingga 1973”.(Beaufils dan Sumner, 1976). Lebih lanjut menurut 

Saputra ” Metode ini beranggapan bahwa semua faktor produksi tersebut 

mencakup semua keadaan lingkungan, tanah, tanaman dan teknik pengelolaan. 

Prinsip dari konsep DRIS yaitu menilai hara tanaman guna menentukan komposisi 

unsur-unsur hara yang paling berimbang agar diperoleh produksi yang maksimum 

serta kualitas hasil optimal.Metode DRIS (Diagnosis and Recommendation 

Integrated System) merupakan metode diagnosis pemupukan terpadu dengan 
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memperhatikan aspek tanah, tanaman dan pengelolaan.Penggunaan DRIS ini 

bertitik tolak dari pemikiran bahwa hasil tanaman merupakan fungsi dari sifat 

tanah, iklim sertapengelolaannya.” (Saputra, 2007). 

Langkah yang dilakukan pertama pada metode ini yaitu mengetahui rata-

rata hara tanaman berproduksi tinggi yang disebut norm, sebagai dasar acuan 

untuk menilai hara tanaman yang akan diidentifikasikan komposisi haranya. 

Setelah itu membagi populasi data pengamatan ke dalam sub populasi data 

pengamatan tanamanberproduksi tinggi dan rendah. Rata-rata komposisi hara 

dalam sub populasi tanaman berproduksi tinggi kurang lebih berada dalam 

keadaan optimal. 

Selanjutnya yaitu dengan menetapkan standar deviasi nisbah hara dari 

contoh tanaman. Menurut Wijaya, Adhi “Standar deviasi adalah penyimpangan 

nisbah hara dari suatu norm dibagi simpangan baku norm bersangkutan.”(Wijaya, 

1994).Selanjutnya Sutandi menjelaskan bahwa Standar deviasi digunakan sebagai 

kisaran keseimbangan dalam diagram DRIS, koefisien keragaman dan untuk 

melihat nyata tidaknya perbedaan norm sub populasi produksi tinggi dengan norm 

sub populasi rendah (Sutandi, 1996). 

Walworth dan Sunmermenjelaskan bahwa Koefisien keragaman (CV) dari 

sebaran data sub populasi data tanaman berproduksi tinggi digunakan untuk 

mengukur sebaran relatif dari respon permukaan (surface respond) pada tingkat 

produksi yang lebih tinggi (Walworth dan Sunmer, 1986). Walworth danSumner  

menjelaskan bahwa “Semakin besar nilai CV, maka konsentrasi hara yang 

bersangkutan semakin kecil peranannya terhadap indeks hara. Jadi kelompok 
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produksi tinggi mencerminkan kondisi optimum dengan faktor-faktor pembatas 

yang semakin berkurang jika dibandingkan dengan kelompok produksi 

rendah.”(Walworth dan Sumner, 1987). 


