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Abstract 
 

The estimated amount of carbon stored in world soils is about 1,5 x 1018 g carbon, 
and about 0,8 x 1015 transferred from and to atmosphere.  During the last 150 
years combination of ploughing and residue removal from the field, resulted in 
about 50% reduction of organic carbon in soils.  Cropland is an important highly 
managed component of the biosphere.  Among the many managed components of 
cropland are production of biomass, and adoption of conservative tillage.  
Improving the carbon sequestration could be done by increasing organic carbon 
input, and reducing mineralization.  Application manure and high biomass 
production increase carbon sequestered in soil.  Reducing tillage intensity 
decreases mineralization rate. 
 
Keywords: Carbon sequestration, conservation tillage 
 
 

PENDAHULUAN 

Tanah merupakan salah satu tandon karbon bumi, yaitu menyimpan 

1,5x1018 g karbon.  Jumlah ini dua kali lebih banyak dari yang disimpan pada 
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tandon lain yaitu atmosfer dan tiga kali lebih banyak dari yang terdapat dalam 

tandon vegetasi bumi (Mitchell et al.,  1996). Karbon yang dilepaskan dari lahan 

pertanian diperkirakan sebanyak 0,8x1015 g atau sekitar 14 % karbon yang 

dilepaskan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Kandungan karbon yang besar 

dalam tanah menyebabkan tanah memegang peranan penting dalam siklus karbon 

bumi dan berpengaruh besar dalam fenomena efek rumah kaca.  

Selama 150 tahun terakhir, kandungan karbon di atmosfer meningkat 

sebanyak 30% (Ecological Society of America, 2000), atau meningkat sebanyak 

0,5 % per tahun sejak zaman revolusi industri (Lal, 2001). Peningkatan ini 

menunjukkan bahwa pengikatan karbon di atmosfer oleh bumi (sequestrasi) lebih 

kecil daripada pelepasan oleh bumi ke atmosfer (emisi). Pengikatan karbon oleh 

tanah secara langsung dapat terjadi melalui reaksi kimia anorganik antara karbon 

dioksida terlarut dalam air hujan dengan kalsium atau magnesium membentuk 

karbonat, dan dapat pula terjadi pengikatan karbon atmosfer melalui fotosintesis 

tanaman.  

Pelepasan karbon tanah di masa lalu sebagian besar disebabkan oleh 

aktivitas pertanian, namun sekarang ini sumbangan utama emisi karbon adalah 

dari pembakaran bahan bakar fosil oleh industri dan oleh transportasi (Robert, 

2001). Pada produksi pertanian, tanaman mengkonversi karbon dioksida dari 

atmosfer menjadi bahan penyusun jaringannya. Pada saat daun, atau ranting, atau 

keseluruhan tanaman mati, bahan ini kemudian dikembalikan ke tanah, 

mengalami dekomposisi, terutama oleh mikrobia tanah. Proses dekomposisi 

sebagian menghasilkan gas CO2, dilepaskan lagi ke udara, sebagian lagi tertahan 

dalam tanah menjadi bahan organik tanah. Stock karbon dalam tanah alami, 

merepresentasikan keseimbangan dinamik antara input dari sisa tanaman mati dan 

output berupa pelepasan ke atmosfer dari proses dekomposisi. Pada kondisi 

aerobik, sebagian besar karbon yang masuk ke tanah adalah labil, hanya sebagia 

atau sangat kecil (1%) terakumulasi dalam bentuk stabil (fraksi humat). 

Bahan organik tanah merupakan indikator kunci kualitas tanah, baik untuk 

fungsi pertanian (produksi dan ekonomi) maupun fungsi lingkungan. Kandungan 

bahan organik tanah merupakan penentu aktivitas biologi tanah. Jumlah, 

keragaman dan aktivitas fauna dan mikrobia tanah secara langsung berhubungan 
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dengan bahan organik. Agregasi dan kestabilan struktur tanah meningkat dengan 

meningkatnya kandungan bahan organik tanah (Robert, 2001). 

Bahan organik tanah berada dalam komposisi yang sangat komplek. Fraksi 

bahan organik dapat berupa fraksi aktif atau bebas mencakup biomasa mikrobia, 

dan senyawa organik labil, dianggap sebagai fase transit, karena mudah berubah. 

Fraksi ini mencakup sekitar 5 % kandungan karbon tanah, mempunyai umur dari 

bulanan sampai tahunan. Bahan organik tanah yang lebih stabil sering 

dikelompokkan ke dalam tandon lambat atau medium, tidak mudah 

terdekomposisi oleh mikroba tanah, mempunyai umur puluhan tahun, mencakup 

20 – 40 % kandungan karbon tanah. Fraksi bahan organik lain dapat berada dalam 

kondisi stabil karena secara fisik terlindung oleh fraksi liat tanah atau secara kimia 

membentuk senyawa yang stabil, mempunyai umur ratusan sampai ribuan tahun 

(Gambar 1).  

 
Gambar 1. Lokasi bahan organik tanah terhadap matrik tanah ePOM (external 

Particulate Organic Matter) adalah bahan organik yang letaknya di 
luar matrik; iPOM (internal POM) adalah bahan organik yang 
letaknya di dalam matrik (Robert, 2001) 

 

Bahan organik berperan dalam perbaikan sifat fisik dan kimia tanah.  

Peranannya terhadap perbaikan sifat fisik menyangkut pemeliharaan struktur 

tanah dengan stabilitas agregat yang tinggi, memperbaiki distribusi ukuran pori 

dan kapasitas tanah menyimpan air (water holding capacity), serta meningkatkan 

daya retensi air. Adapun peranan bahan organik terhadap perbaikan sifat kimia, 
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diantaranya menyangkut peningkatan kapasitas tukar kation atau cation exchange 

capacity (CEC), dan pelepasan unsur N, P, S dan unsur-unsur hara mikro dalam 

proses mineralisasinya. Disamping itu, bahan organik dapat mengimmobilisasi 

bahan-bahan kimia buatan yang diberikan ke tanah sehingga  tidak memberi 

dampak merugikan terhadap pertumbuhan tanaman, mengkomplek logam-logam 

berat sehingga mengurangi tingkat pencemaran terhadap tanah dan air tanah, serta 

meningkatkan kapasitas sangga (buffer capacity) tanah 

Peningkatan kandungan bahan organik tanah perlu dilakukan melalui 

pengikatan karbon dari atmosfer ke dalam tanah (sequestrasi). Sistem pertanian 

dapat mengambil bagian dalam pengikatan karbon atmosfer, karena masukan 

karbon yang berasal dari biomasa tanaman dapat ditentukan besar kecilnya 

melalui pengelolaan pertanian.  Demikian pula, keluaranya karbon berupa emisi 

dari tanah juga dapat dikelola melalui pengelolaan tanah yang benar. Sistem 

pertanian yang dapat meningkatkan karbon dalam tanah perlu diterapkan dalam 

rangka memperbaiki produksi pertanian sekaligus memperbaiki kualitas 

lingkungan lingkungan. 

 
 

PENILAIAN KANDUNGAN KARBON TANAH 

Data kandungan bahan organik tanah seringkali berbeda-beda dari penulis 

satu ke penulis lain. Rice (2002) menyebut kandungan  bahan organik 1.100 

sampai 1.600 peta gram C tersimpan dalam tanah (1 peta gram atau disingkat     

Pg = 1 trilyun metrik ton), sedangkan menurut Robert (2001) kandungan              

C organik tanah berkisar dari 1.500 Pg sampai kedalaman 1 m, dan 2.456 Pg  

sampai kedalaman 2 m. Perbedaan ini terjadi karena pendekatan dan metodologi 

yang berbeda. 

Penilaian kandungan karbon tanah dilakukan baik melalui pengukuran 

maupun perhitungan menggunakan model matematik. Pengukuran biasanya 

dilakukan pada beberapa kedalaman, kemudian data ditransformasikan dengan 

memperhitungkan berat isi. Beberapa informasi untuk menduga kandungan         

C tanah sudah tersedia misalnya penggunaan peta tanah dunia FAO/UNESCO, 

yang sudah dilengkapi dengan kira-kira 400 profil tanah, dikelompokkan ke 

dalam unit tanah dengan rata-rata kandungan bahan organik dan berat isi yaang 
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sudah diketahui. Satu contoh kandungan bahan organik yang sudah dipetakan oleh 

FAO (dalam Robert, 2001) adalah seperti pada tabel berikut 

Tabel 1.  Kandungan bahan organik tanah pada beberapa unit tanah 

Nilai tengah kandungan bahan organik (kg/m2) 
Unit tanah 

0-30 cm 0-100 cm 0-200 cm 

Podzols 13,6 24,2 59,1 

Rendzinas 13,3 - - 

Lithosols 3,6 - - 

Chernozems 6 12,6 19,6 

Nitosols 4,1 8,4 11,3 

Xerosols 2 4,8 8,7 

Yermosols 1,3 3 6,6 

Ferralosols 5,7 10,7 16,9 

Vertisols 4,5 11,1 19,1 

Andosols 11,4 25,4 31 

Sumber: Robert (2001) 

 
Perubahan kandungan karbon tanah terjadi akibat pengelolaan pertanian 

yang diterapkan. Praktek pengelolaan pertanian intensif memberikan kontribusi 

yang besar pada pengurangan karbon tanah. Perubahan kadar karbon jangka 

panjang telah menarik perhatian peneliti untuk mengembangkan model-mdel 

pendugaan perubahan kandungan karbon tanah. Projek FAO/IFAD mengenai 

pengikatan karbon tanah mengembangkan model ‘RothC-26-3’ (Robert, 2001), 

yang mula-mula dikembangkan di Rothamsted experiment, untuk daerah iklim 

sedang, kemudian dimodifikasi supaya berlaku di daerah tropik. Model lain 

penghitungan kandungan bahan organik tanah adalah dengan model 

Environmental Policy Integrated Climate (EPIC) (Gasman et al., 2003). Model ini 

menarik karena dapat dioperasikan menggunakan komputer personal, dan 

ulasannya mengenai model ini dilampirkan dalam paper ini. 
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PENGIKATAN  KARBON KE DALAM TANAH 
 

Sebagian besar karbon bumi atau sebanyak 75 % terdapat dalam lapisan 

satu meter dari permukaan tanah. Bedengan tanah yang dibuat untuk tanaman, 

merupakan pintu gerbang aliran karbon dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. 

Lalu lintas aliran karbon dapat diatur melalui pengelolaan gerbang lahan pertanian 

dan tanaman di atas lahan tersebut. Sistem pertanian telah menyebabkan 

penurunan kandungan bahan organik tanah sampai 50 %, selama periode 50 - 100 

tahun (Rice, 2002). Robert (2001), menyatakan bahwa kandungan bahan organik 

tanah dapat dinaikkan lagi dengan pengelolaan lahan pertanian yang benar.  

Sumber karbon tanah berasal dari residu vegetasi, sedangkan kehilangan 

terjadi karena mineralisasi. Peningkatan penyimpanan karbon dalam tanah dapat 

dilakukan dengan meningkatkan masukan sumber C dan mengurangi kehilangan 

melalui mineralisasi.  Peningkatan dan pengurangan C dalam tanah melalui 

faktor-faktor seperti yang dalam gambar 2. 

 

Gambar 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan C tanah 
yang dapat menjadi dasar dalam pengelolaan lahan pertanian untuk 
dapat meningkatkan kembali kandungan bahan organik tanah (Robert, 
2001) 
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Praktek pengelolaan pertanian yang dapat meningkatkan biomasa 

tanaman, seperti sistem pertanaman dan pemupukan meningkatkan input C yang 

masuk ke dalam tanah sehingga meningkatkan penyimpanan karbon yang sangat 

dibutuhkan untuk keberlanjutan (sustainability) penggunaan lahan-lahan 

pertanian. Praktek pengolahan tanah konservaasi (mempertahankan penutupan 

tanah 30%) memegang peranan dalam hal ini, karena penutupan permukaan tanah 

akan mengurangi laju mineralisasi yang pada akhirnya meningkatkan 

penyimpanan karbon tanah. 

Pengolahan Tanah 

Pengolahan tanah berkorelasi negatif dengan kandungan karbon tanah. 

Makin intensif tanah diolah, maka kandungan bahan organik tanah menjadi 

semakin kecil dengan meningkatnya oksidasi bahan organik oleh biota tanah. 

Pengolahan tanah yang terus-menerus akan mempercepat oksidasi bahan organik 

tanah, sehingga mengurangi kandungan bahan organik, kestabilan agregat, dan 

laju infiltrasi (Rovira dan Greacen, 1957).  

Robert (2001) mengemukakan bahwa mekanisme pengurangan kandungan 

bahan organik tanah akibat pengolahan tanah dapat berupa tersingkapnya bahan 

organik menjadi fraksi bebas, yang secara alami mudah menjadi mangsa 

mikroorganisme tanah. Fraksi lain yang berupa fraksi terikat pada agregat tanah 

baik agregat makro maupun mikro, tidak mudah menjadi mangsa mikroorganisme 

tanah karena terlindung dalam agregat. Pengolahan tanah memungkinkan agregat 

tanah pecah, sehingga bahan organik yang tadinya terlindung dalam ikatan agregat 

menjadi terbuka dan dapat dimangsa oleh mikroorganisme, seperti diilustrasikan 

dalam gambar 3. 
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Gambar 3. Pengaruh pengolahan tanah terhadap pengurangan C organik 

tanah dengan deproteksi karena agregat alami pecah oleh 
pengolahan (Robert, 2001) 

 

Sistem tanpa olah tanah terbukti dapat meningkatkan kandungan karbon 

tanah. Laju peningkatan kandungan karbon tanah bervariasi dari tanah satu ke 

tanah lain tergantung pengelolaan lahan pertanian yang diterapkan, dan juga 

tergantung pada iklim setempat. Iklim tropik memungkinkan  laju penurunan 

karbon tanah lebih cepat dibandingkan dengan iklim temperate.  Tanah dengan 

kandungan bahan organik rendah dilaporkan dapat mengikat karbon sebanyak 0,1 

ton/ha/tahun (Miller et al., 2004). 

Perubahan praktek manajemen pertanaman dengan mengubah pengolahan 

tanah konvensional menjadi pengolahan tanah konservasi dapat meningkatkan 

kandungan bahan organik tanah. Pengamatan perubahan kandungan C tanah 

daerah corn belt membuktikan hal tersebut, seperti diilustrasikan pada gambar 4. 
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Gambar 4. Prubahan praktek pengolahan tanah dapat mempengaruhi kandungan 
bahan organik tanah (Robert, 2001) 

Pengelolaan residu 

Intensitas pertanaman berlorelasi positif dengan kandungan karbon tanah, 

karena masukan karbon tanah sebagian besar berasal dari biomasa tanaman. 

Makin besar biomasa dihasilkan dalam pertanian makin besar masukan karbon 

tanah. Penelitian di Konza Prairie menunjukkan bahwa rumput lokal tallgrass 

menghasilkan biomasa yang sebagian besar atau 60 – 80 % berupa biomasa 

bawah permukaan tanah. Biomasa bawah permukaan ini memberikan sumbangan 

yang lebih besar daripada biomasa atas permukaan tanah, menghasilkan 

kandungan bahan organik tanah setara dengan kandungan bahan organik tanah 

pada hutan basah tropis (Rice, 2002) 

Pengelolaaan residu tanaman dengan mengembalikan semua residu ke 

dalam tanah telah menaikkan kandungan bahan organik tanah. Residu yang 

dikembalikan ke dalam tanah tersimpan di dalam agregat berukuran lebih dari    

250 µm (Rice 2002), membuktikan bahwa perlindungan fisik agregat tanah 

menjadi bagian yang penting dalam sequestrasi karbon. 
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Pemupukan  

Pemupukan mempengaruhi kandungan karbon tanah, karena pemupukan 

meningkatkan hasil biomasa tanaman. Rasio C/N bahan organik tanah adalah 

antara 8-10/1. Angka ini menunjukkan bahwa pada setiap bagian karbon yang 

diikat tanah diperlukan 1/8 - 1/10 bagian nitrogen. Keterbatasan persediaan 

nitrogen akan membatasai karbon yang diikat oleh tanah. 

Menurut Robert (2001), terjadi perubahan kandungan karbon pada tanah 

yang diberi amandemen pupuk (khususnya pupuk organik) dengan yang tidak 

diberi pupuk pada 42 plot percobaan. Plot-plot yang dibuat pada tahun 1929, 

tanamannya dibiarkan secara alami dengan kandungan bahan organik awal 1,7 %.  

Setelah 50 tahun, kandungan karbon pada plot yang tidak dipupuk turun 60 % 

menjadi 0,7 %, sedangkan pada plot yang diberi pupuk kandang dengan dosis 100 

ton/ha/tahun meningkat 50 % menjadi 2,5 %. Pada kedua kasus ini perubahannya 

menurun dengan membentuk kurva mendatar secara langmuir (gambar 5). 

 

 
Gambar 5. Perubahan kandungan karbon tanah pada plot percobaan INRA 

Versailles, untuk tanah yang dipupuk dan yang tidak dipupuk 
dengan pupuk kandang (Robert, 2001 
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Percobaan Rothamsted (Broadbalk wheat), yang dibuat pada tahun 1843 

merupakan plot percobaan agronomi jangka panjang yang paling tua.                 

Plot tersebut, sebagian ditanami wheat secara terus menerus dan sebagian lagi 

dirotasi. Pada masing-masing petak diberikan perlakuan yang berbeda.  Pada plot 

yang diberi pupuk kandang, kandungan karbon tanah meningkat dua kali lipat, 

sementara petak yang hanya diberi residu tanaman, kandungan C stabil. 

Perubahan pertanaman dari padang rumput menjadi lahan pertanian 

mengakibatkan kehilangan karbon sebayak 55 % selama 20 tahun. Hasil yang 

sama ditunjukkan oleh perubahan dari prairi alami menjadi lahan pertanian di 

Amerika dan Kanada (Robert, 2001). Plot percobaan jangka panjang (90 tahun) 

pada Bad Lauchstadt, menunjukkan bahwa pemupukan N secara positif 

mempengaruhi pengikatan karbon oleh tanah. 

 
 
 
 

SIMPULAN 

1. Pelepasan karbon ke atmosfer menyebabkan kerusakan lahan pertanian, dan 

meningkatkan kandungan CO2 di udara.  

2. Sistem pertanian dianggap sebagai salah satu sistem yang dapat mengikat 

lagi CO2 yang dibebaskan ke atmosfer untuk di kembalikan ke bumi.  

3. Peningkatan karbon dalam tanah dilakukan melalui dua cara yaitu 

mengurangi emisi CO2 dari tanah dengan penutupan tanah, dan menambah 

input karbon dengan mengembalikan sisa tanaman ke dalam tanah. 

4. Pengurangan emisi CO2 dilakukan dengan menerapkan pengolahan tanah 

konservasi 

5. Penambahan input karbon dilakukan dengan meningkatkan biomasa tanaman 

melalui pemupukan, dan sistem pertanaman.  
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LAMPIRAN 
 

MODEL PENDUGAAN PENGIKATAN KARBON PADA BERBAGAI 
SISTEM PERTANIAN  

 
Salah satu model penghitungan kandungan bahan organik tanah adalah 

dengan model Environmental Policy Integrated Climate (EPIC) (Gasman et al., 

2003). EPIC merupakan model yang sangat fleksibel, yang sudah digunakan 

untuk menilai sejumlah besar lingkungan pada skala lapangan maupun skala 

regional. Aplikasi skala regional yang besar dengan model EPIC, memerlukan 

pengelolaan data besar. Untuk mengatasi masalah ini Center for Agricultural and 

Rural Development (CARD), mengembangkan perangkat lunak EPIC interaktif 

(i_EPIC). Skema umum aliran data sistem i_EPIC (Gambar 1.). Tanah dan 

bentang lahan, iklim, sistem pertanaman, dan manajemen (pengolahan, pupuk 

dsb) merupakan kategori utama data input. Pra pengolahan data input dilakukan 

untuk menterjemahkan file data yang ada ke dalam format database microsoft 

access. Duabelas tabel dibuat untuk memasukkan data input yang diperlukan 

untuk EPIC dan i_EPIC (tabel 1); input-input pasti yang dimasukkan dalam tabel 

tergantung kepada versi model yang digunakan. Sekali data disusun, semua set 

simulasi EPIC dapat dioperasikan secara otomatis, dalam i_EPIC. Disamping itu, 

pengoprasian individu atau subset dari set simulasi, juga dapat dilakukan. Data 

output dari masing-masing simulasi, di-scan dari output file standar EPIC dan 

disimpan dalam data base (tabel 1). 

Perangkat lunak i_EPIC dapat diakses secara online pada website 

http://www.public.iastate.edu/~elvis dan mengklik link i_EPIC. Perangkat lunak 

yang serupa juga dapat diperoleh yaitu model Century dan Soil and Water 

Assessment Tool (SWAT) dari web yang sama. Dua versi perangkat lunak i_EPIC 

tersedia untuk download yaitu berbasis Access 97 dan 2000. beberapa 

dokumentasi disediakan dalam website seperti definisi fungsi-fungsi tombol 

toolbar, daftar terbatas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, sejarah 

modifikasi kode,dan struktur tabel data. Paling tidak ada dokumen parsial 

disediakan untuk semua tabel data base, yang dapat memasukkan nama-nama 

yang digunakan dalam tabel-tabel MS Access untuk setiap variabel, nama variabel 

EPIC yang setara, satuan-satuan (kalau ada), tipe-tipe variabel (integer dsb), dan 
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deskripsi atau komentar. Tabel rekaman kontrol merupakan kunci tabel yang 

berisi data yang mendefinisikan karakteristik masing-masing simulasi EPIC, 

mencakup rotasi tanaman, tipe tanah, identitas stasiun iklim, dan lokasi (lintang 

dan bujur). Beberapa data input lapang pada tabel ini bukan merupakan input data 

EPIC aktual, tapi diambil dari database National Resource Inventory (NRI), yang 

merupakan sumber data yang berharga untuk anlisis regional. Data yang tidak 

digunakan dalam EPIC diidentifikasi sebagai ‘tidak lolos EPIC’ dibawah kolom 

komentar untuk masing-masing lapang. 

 
Data tanah 
dan bentang 
lahan 

Data Iklim Sistem pertanaman Data pengolahan, 
pupuk, dan praktek 
manajemen lain 

 
 
 
 

Pra prosesing data 
 

    
    
  
 

Database MS Access dengan input dan 
output terpilih yang diperlukan  

    
    
  
 

I_EPIC / EPIC 
 

 
Gambar 1. Skema umum langkah pengolahan data yang diperlukan sistem i_EPIC 

 
Saat ini, 4 versi EPIC (5300, 8120, 0250, dan 1015) dapat dioperasikan 

dalam i_EPIC. Masing-masing versi EPIC yang dapat dioperasikan  sudah 

dicakup dalam down load i_EPIC, kecuali EPIC 1015 (yang mana akan 

dimasukkan kelak). Dokumentasi online dikiblatkan kepada versi 0250 dan 1015, 

tapi keempat versi diatas sudah berhasil dioperasikan dalam sistem kalau tabel-

tabel MS Access diisi dengan input yang benar. Langkah ini sangat kritis untuk 

file-file parameter yang beraneka ragam (tabel parameter) karena nilai-nilai, 

definisi-definisi pada parameter-parameter ini merupakan berkas yang konstan 

diantara versi-versi EPIC. Juga ada perubahan-perubahan file-file input lain 

sebagian besar dalam bentuk variabel baru tambahan. Misalnya beberapa variabel-

variabel baru yang ditulis merah dalam dokumentasi online, ditambahkan kedalam 

tabel operasi EPIC 1015, dan sedikit variabel baru lainnya ditambahkan ke dalam 

tabel lain. Satu pilihan yang tersedia untuk menjamin bahwa input yang benar 
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digunakan untuk versi tertentu adalah dengan pertama-tama mengimport file input 

yang sudah diketahui pada versi tersebut kedalam sistem i_EPIC, menggunakan 

fasilitas fungsi inport i_EPIC (dibawah pulldown menu “file” menu toolbar). 

Input yang diinport tersebut kemudian dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

menyusun input-input untuk set simulasi yang lebih besar. Hal terakhir yang perlu 

dicatat adalah bahwa tabel-tabel MS Access mencakup semua input yang 

digunakan dalam keempat versi EPIC; input-input yang tidak relevan dengan versi 

yang digunakan akan diabaikan dalam simulasi dengan versi tersebut. 

Sekali database tersusun, data dapat dibaca ke dalam i_EPIC 

menggunakan fungsi-fungsi baca windows standar. Langkah selanjutnya adalah 

memilih konfigurasi (dibawah menu “file” pada tool bar), yang memungkinkan 

pengguna untuk memilih satu dari empat versi EPIC yang dapat dioperasikan 

pada program. Pengguna kemudian dapat memilih; operasi simulasi EPIC 

tunggal, satu subset terdiri dari operasi ganda, atau semua set simulasi. Ada juga 

pilihan untuk memodifikasi beberapa variabel input melalui beberapa layar pop-

up. Alat diagnosis lain untuk simulasi individu memberikan kemampuan untuk 

mengeplotkan operasi-operasi dari waktu ke waktu, atau untuk memperoleh daftar 

yang menekankan kategori-kategori operasi yang berbeda dengan warna-warna 

spesifik. Disediakan juga alat-alat diagnosis pasca simulasi yang memungkinkan 

pengguna untuk mengeplotkan output-output terpilih untuk simulasi-simulasi 

tunggal atau ganda. 

Input dapat dimanipulasi dalam database Access sebelum membacanya 

dalam i_EPIC. Cara ini merupakan pilihan yang lebih fleksibel yang 

memungkinkan pengguna mengubah satu atau lebih variabel untuk sebagian atau 

seluruh simulasi. Diagnosis output dalam bentuk query dan statistik sederhana 

dapat dilakukan dalam Access; mengeksport data output ke dalam paket software 

seperti MS Excel memberikan pilihan pemrosesan pasca simulasi. 
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Tabel 2. Daftar tabel yang diperlukan untuk mengakses data base i_EPIC 
 

Tabel database Deskripsi Link databasea 
Data input   

Rekaman kontrol Karakteristik masing-masing 
simulasi EPIC 

ID, iklim, Identitas 
stasiun, Identitas 

tanah 
Tanamana File parameter tanaman EPIC 

standar 
- 

Pupuka  File karakteristik pupuk EPIC 
standar 

 

Operasi lapang File-file opsc jadwal operasi 
APEX 

ID 

Manajemen File-file data manajemen untuk 
subarea APEX 

ID 

Operasia File operasi mesin EPC standar - 
Parametera File berbagai parameter EPIC 

standar 
ID 

Pestisidaa File karakteristik pestisida 
EPIC standar 

- 

Lapisan tanah Data lapisan tanah yang 
diperlukan oleh subarea 

ID tanah 

Iklim Data stasiun iklim, berbagai 
iklim 

ID stasiun iklim 

Cuaca bulanan Statistik cuaca dan angin 
bulanan 

ID stasiun iklim 

Variabel output 15 variabel yang dapat dipilih 
pengguna untuk output tahunan 

ID 

Data output   
Outputb Rata-rata hasil tahunan untuk 4 

variabel 
ID 

Output tahunan Hasil tahunan untuk sejumlah 
sampai dengan 45 variabel 
output 

ID 

Output tahunan hasil 
tanaman 

Hasil tahunan untuk tanaman-
tanaman yang disimulasi setiap 
operasi simulasi 

ID 

Output C dan N tanah File output EPIC1015 dengan 
hasil C dan N 

 

ID 

a Kode yang digunakan untuk me link kan file-file relasional dalam database; ID adalah nomor 
identitas untuk masing-masing simulasi EPIC 

b Variabel-variabel spesifik dan jumlah total variabel dapat berbeda dalam file-file diantara 
versi-versi EPIC; mereka tidak di link kan secara langsung dalam struktur relasional data base 
Access, tapi di link kan ke dalam masing-masing simulasi EPIC (misal tabel tanaman melalui 
ID tanaman dalam tabel operasi lapang) 

c Tabel ini belum fungsional saat ini 
 

 


