
PENDAHULUAN PENGENDALIAN MUTU

Salah satu kegiatan Balai Penelitan Pertanian Lahan
Rawa (BALITTRA) adalah menyediakan pelayanan jasa
laboratorium tanah. Laboratorium tanah berfungsi untuk
melayani permintaan analisis tanah, air, tanaman dan pupuk
baik dari para peneliti Balitlra maupun dari luar: perorangan,
perquruan tinggi, perusahaan swasta, dan instansi
pemerintah lainnya.

Laboratorium tanah disamping merupakan salah satu
sarana untuk mendukung penelitian juga merupakan tempat
magang bagi pihak yang memerlukan peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan analisis terutama pelajar dan
mahasiswa.

SARANA LABORATORIUM DAN
SUMBERDAYA MANUSIA

Pelaksanaan analisis di laboratorium tanah
menggunakan peralatan yang telah dikalibrasi dan
menyertakan contoh standar acuan pada setiap
pengerjaannya. Perhitungan dan pelaporan data hasil
analisis dilakukan dengan sistem komputerisasi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas
hasil analisis, laboratorium tanah sedang dalam proses
akreditasi oleh lembaga KAN (Komite Ak'reditasi Nasional),
disamping ikut sebagai anggota cross check (uji silang)
yang dikoordinir oleh Balai Peneliiian Tanah Bogor. Uji
silang ini diikuti oleh 58 laboratorium dari instansi lingkup
Departemen Pertanian, universitas dan perusahaan swasta
dan dilaksanakan setiap 4 bulan atau 3 kali dalam setahun.

Laboratorium tanah Balitlra mempunyai kapasitas
analisis 750 sampel per bulan atau 9.000 sampel per tahun.
Berdasarkan data lima tahun terakhir, permintaan analisis
setiap tahunnya mencapai 25 30 % dari kapasitas analisis.Untuk mendukung kegiatannya, laboratorium tanah

Balittra telah dilengkapi dengan peralatan: atomic
absorption spectrophotometry (MS), spectrophotometer,
pH meter, conductivity meter, six open kjeldahl unit,
distillation apparatus, distillation water, furnace, shaker, hot
plate, oven, centrifuge, analitical balance, and grinder.
Sedangkan sumberdaya manusia pendukung kegiatan
analisis adalah 13 orang yang terdiri dari 4 orang manajer, 2
orang deputi manajer, 1 orang penyelia, 6 orang anal is dan 1
orang petugas kebersihan.

WAKTU PELAYANAN

Permintaan pelayanan analisis dapat dilakukan dengan :

SDM pendukung laboratorium tanah

1. Mengunjungi langsung laboratorium tanah. Pemohon
akan dilayani langsung oleh staf laboratorium tanah pada
jam kerja:

Sumberdaya Kualitas Pendidikan
manusia S3 S2 S1 SMAIsederajat

Tenaga manajemen 2 .2 2 -
Tenaga analisis - - 4 2

Senin • Kamis
Jum'at

Jam 08.00 . 15.30 wita
Jam 08.00· 11.00 wita



2. Melalui surat atau email.
Pemohon dapat mengirim permintaan analisis melalui
alamat:

Laboratorium Tanah
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Jalan Kebun Karet Loktabat Utara
Banjarbaru (70712) Kalimantan Selatan

Telp. (0511) 4772534, Fax. (0511) 4773034
E-mail: balittra@litbang.deptan.go.id

Staf pelayanan laboratorium akan memberikan
blanko analisis untuk diisi oleh pemohon. Apabila
permintaan analisis sudah disetujui oleh kedua belah pihak,
pembayaran tahap pertama minimal 50 % dan sisanya
dibayarkan pada saat penyerahan data hasil analisis.

Permintaan analisis melalui surat atau email, biaya
analisis dikirim melalui rekening BNI No : 0081085333 a.n.
Kesuma Sari, SP

JENIS DAN BIAYAANALISIS

Jenis pelayanan analisis yang dapat dilakukan
adalah analisis : kimia dan fisika tanah, kadar hara jaringan
tanaman dan pupuk, dan kualitas air (rincian jenis dan biaya
analisis tercantum pada tabel)



c. Analisis pupu orqanik dan anorganikA :t isls tanah

No. Jenis analisis Biaya (Rp)

1. Persia pan contoh f>'.I. 7.500
2. pH H,O 4.000
3. pH KCI / H202 @ 6.000
4. DHL 4.000
5. C-QI"Qanik(Walkey) 17.500
6. C-orQanik (Muffle) 10.000
7. N-total 18.500
8. P dan K potensial 27.000

(ekstraksi 7.000 ukur @ 10.000)
9. P-tersedia (Bray I) 15.000

10. Katibn dapat tukar (K, Na, Ca, MG) dd 47.500
(ekstraksi 7.500 ukur @ 10.000)

11. Kemasaman dapat tukar (AI dan H) 27.000
(ekstraksi 7.000 ukur @ 10.000)

12. KTK 19.500
13. Fe dan 804 37.500

(ekstraksi 7.000 ukur @ 15.000)
14. Pirit 25.000
15. Tekstur 20.500
16. Bulk density dan particle density 15.000

b. Analisis jaringan tanaman

No. Jenis analisis Biaya (Rp)

1. Persiapan contoh 7.500
2. N-total 20.000
3. Unsur makro dan mikro 95.000

(ekstraksi 15.000 ukur P, K, Ca dan
Mg @ 10.000 ukur Fe dan
804 @ 15.000)

4. Kadarabu 10.000

No. Jenis analisis Biaya (Rp)

1. Persiaoan contoh 20.000
2. pH HoO 5.000
3. Oorcanik 18.000
4. N-total 30.000
5. Unsur makro dan mikro 112.500

(ekstraksi 22500, ukur P, K, Na, Ca
dan Mg Fe @ 15.000)

d Analisis air

No. Jenis analisis Biaya (Rp)
1. pH 4.000
2. DHL 4.000
3. Kation (K, Na, Ca, Mg dan Fe 70.000

@ 10.000) dan anion (P04 dan 804

@ 10.000)
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Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Jalan Kebun Karet Loktabat Utara
Banjarbaru (70712) Kalimantan Selatan

Telp. (0511) 4772534, Fax. (0511) 4773034
E-mail: balittra@litbang.deptan.go.id

Website: www.balittra.litbang.deptan.go.id


