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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Kecamatan Kerumutan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Pelalawan, tepatnya berbatasan langsung  dengan: Sebelah Utara: Desa 

Mak Teduh; Sebelah Selatan: Kabupaten Indragiri Hulu; Sebelah Barat: 

Kecamatan Pangkalan Lesung; Sebelah Timur: Kecamatan Teluk Meranti (Badan 

Pusat Statiska Riau, 2015). Wilayah daratan Kabupaten Pelalawan sebagian besar 

merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan daerah perbukitan yang 

bergelombang dengan kemiringan rata-rata 0-15% dan 15-40% dan berdasarkan 

taksonomi tanah Soil Survey Staff (2003), jenis tanah Kabupaten Pelalawan 

diklasifikasikan kedalam empat ordo tanah yaitu Histosol, Entisol, Inseptisol dan 

Ultisol (Lembaga Penelitian Universitas Riau, 2009). Berdasarkan survei 

langsung jenis tanah di ketiga lokasi penelitian merupakan tanah gambut dalam 

dengan kedalaman lebih dari 3 m dengan tingkat kematangan gambut yang 

berbeda. Berikut foto lokasi pengambilan sampel dapat dilihat pada gambar 4.1 

 

 

Gambar 4.1. Lokasi pengambilan sampel 

 

 Lokasi pengambilan sampel terletak di Desa Pangkalan Panduk, dalam 

penelitian ini dilakukan pada tiga tempat yaitu: lahan gambut hutan sekunder, 
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perkebunan hutan tanaman industri (HTI) akasia dan perkebunan kelapa sawit. 

Sampel pertama lahan gambut hutan sekunder merupakan hutan milik penduduk 

Desa Pangkalan Panduk, sampel kedua perkebunan hutan tanaman industri (HTI) 

akasia milik PT. Arara Abadi dan sampel ketiga perkebunan kelapa sawit milik 

PT. Mekar Sari. Berikut adalah titik koordinat pada tiga tempat lokasi 

pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Titik Koordinat Lokasi Pengambilan Sampel 

No Titik Sampel Ketinggian Titik Koordinat 

 

1 

 

Lahan gambut hutan sekunder ± 16 m dpl 

LU 00
0 

08’ - 31.19” 

BT 02
0 

19’ - 32.96” 

 

2 

 

Perkebunan hutan tanaman 

industri (HTI) akasia 
± 14 m dpl 

LU 00
0 

07’ - 53.39” 

BT 02
0 

19’ - 59.19”
 

  3 Perkebunan kelapa sawit ± 14 m dpl 
LU 00

0 
07’ - 52.04” 

BT 02
0 

20’ - 00.28” 

Sumber: Pembacaan GPS di lokasi pengambilan sampel (dokumentasi pribadi). 

4.1.1. Lahan Gambut Hutan Sekunder 

Hutan yang dijadikan tempat pengambilan sampel merupakan lahan milik 

penduduk Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan 

yang masih berupa hutan gambut sekunder. Hutan ini merupakan jenis gambut 

ombrogen yang masuk dalam kawasan lindung gambut (KLG) (Kementrian 

Negara Lingkungan Hidup, 2010). Menurut Agus dkk., (2011) gambut ombrogen 

merupakan gambut yang memiliki tingkat kesuburan sangat rendah karena tidak 

mendapatkan pengkayaan bahan mineral. Unsur hara yang terkandung didalamnya 

hanya berasal dari pelapukan vegetasi yang ada di sekitaranya. 

Dalam pemetaan lahan gambut di Kabupaten Pelalawan, pada lokasi 

penelitian merupakan KLG. KLG merupakan bagian dari kubah gambut yang 

terletak disekitar titik tengah puncak kubah gambut yang luasnya 30% dari 

seluruh areal kesatuan hidrologis gambut. Kubah gambut adalah bagian dari 

ekosistem gambut yang cembung dan memiliki elevasi lebih tinggi dari daerah 
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sekitarnya yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan air (Kementrian Negara 

Lingkungan Hidup, 2010). 

Hutan ini memiliki kedalaman gambut lebih dari 3 m dengan tingkat 

kematangan berbeda, terdapat vegetasi yang beragam dan didominasi oleh kayu 

keras seperti sialang dan jenis rotan (Calumus, Spp). Hutan gambut sekunder ini 

memiliki luas 10 ha dan memiliki saluran drainase di bagian Timur yang 

berbatasan langsung dengan lokasi perkebunan kelapa sawit tempat pengambilan 

sampel kedua. 

 

4.1.2. Perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI) Akasia 

Pekebunan hutan tanaman industri (HTI) akasia usia 6 tahun yang 

dijadikan sampel terdapat di area perkebunan PT. Arara Abadi. Perkebunan ini 

milik perusahaan dan memiliki sebuah manajemen perkebunan yang baik. Jenis 

pupuk yang digunakan PT. Arara Abadi adalah pupuk limbah pulp abu boiler 

sebanyak 1 kg/tanaman diaplikasikan setelah selesai penanaman. Satu minggu 

setelah penanama diberikan pupuk NPK dan pupuk rock phosphate (RP) masing – 

masing 50 gram/tanaman dengan sistim tugal. Pada usia 3 bulan setelah tanam 

dilakukan pemupukan susulan yaitu berupa pupuk NPK dengan dosis 100 

gram/tanaman menggunakan sistim tugal dengan dua lobang masing – masing 

tanaman yang diisi 50 gram NPK/lobang (komunikasi pribadi dengan pihak 

manager). 

Gulma dominan yang tumbuh dilokasi ini ialah gulma jenis paku-pakuan 

(Nepharolepis bisserata, dan Stenochlaena palustris) dan jenis rumput-rumputan 

(Scleria sumatrensis). Sistem drainase pada lokasi ini dibuat di sepanjang batas 

blok dengan ukuran yang berbeda. Saluran drainase berukuran lebar 2 m dengan 

kedalaman 3 m, sedangkan saluran drainase pemisah antar blok berukuran lebar 

1,5 m dengan kedalaman 2 m. 

 

4.1.3. Perkebunan Kelapa Sawit 

Perkebunan kelapa sawit usia 7 tahun yang dijadikan sampel terdapat di 

area perkebunan PT. Mekar Sari. Perkebunan ini milik perusahaan yang telah 

dikelola dengan majemen perkebunan. Pemeliharaan perkebunan yang dilakukan 

meliputi: penunasan, widing (babat manual),  pengendalian hama dan penyakit, 
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semprot piringan, semprot pasar pikul, semprot total dan semprot lalang serta 

pemupukan. 

Pengendalian gulma dengan penggunaan herbisida dilakukan dengan rotasi 

1 kali setahun menggunakan herbisida jenis kontak dan sistemik dengan dosis 1 

liter/ha. Pemupukan  dilakukan dengan rotasi 6 bulan 1 kali atau menggunakan 

sistem semester. Semester pertama dimulai bulan Januari sampai bulan Juni dan 

semester kedua dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Pupuk yang 

digunakan ialah jenis pupuk kimia NPK dengan dosis 1,5-2 kg/pokok, pemupukan 

dolomit dengan dosis yang digunakan adalah 1,5 kg/pokok  dan pemupukan MOP 

dan Urea dosis yang digunakan adalah 2 kg/pokok (Asisten kebun PT. Mekar 

Sari, 2015 komunikasi pribadi). 

Blok terpilih pada lokasi ini ialah blok B6 dengan luas 20,15 ha. Lokasi ini 

berbatasan langsung dengan lahan gambut hutan sekunder (lokasi 1) dan hutan 

tanaman industri (HTI) akasia (lokasi 3) dan masih tergolong dalam  kawasan 

lindung gambut (KLG). Hal ini didukung dengan lokasi yang tergolong dalam 

gambut sangat dalam dengan tingkat kematangan yang masih fibrik. Jenis gambut 

pada lokasi ini ialah jenis gambut ombrogen, kerena tidak ditemukannya aliran 

sungai yang dapat mempengaruhi ketersediaan airnya (Kementrian Negara 

Lingkungan Hidup, 2010). 

Gulma yang terdapat dalam perkebunan kelapa sawit ini dominan ialah 

gulma jenis pakis-pakisan (Dicranopteris linearis, Nephrolepis biserrata, dan 

Stenochlaena palustris). Sitem drainase pada lokasi ini dibuat di sepanjang batas 

blok denga ukaran yang berbeda. Saluaran drainase yang berbatasan dengan jalan 

produksi berukuran lebar 2 m dengan kedalaman 1,5 m, sedangkan saluran 

drainase pemisah antar blok berukuran lebar 1 m dengan kedalaman 1,5 m. 

 

4.2. Analisis Tanah di Lapangan 

4.2.1. Kedalaman Gambut 

Berdasarkan kriteria kedalamannya, gambut dapat diklasifikasikan sebagai 

gambut dangkal (50-100 cm), sedang (100-200 cm), dalam (200-400 cm), sangat 

dalam (400-800 cm), dan dalam sekali (> 800 cm) (Dariah dkk., 2011).  Hasil dari 

pengukuran dilapangan dengan menggunakan bor gambut (eijkel camp) di 

dapatkan hasil yang diperoleh pada lahan hutan gambut sekunder yaitu dengan 
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kedalaman gambut 445 cm, pada perkebunan HTI akasia yaitu dengan kedalaman 

gambut 330 cm, dan pada perkebunan kelapa sawit yaitu dengan kedalaman 

gambut 295 cm. Hasil analisis kedalaman gambut dapat dilihat pada gambar 4.2. 

Gambar 4.2 Grafik kedalaman gambut. 

 

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa alih fungsi lahan hutan gambut 

menjadi perkebunan kelapa sawit pada usia 7 dapat menurunkan ketebalan 

gambut 21 cm pada setiap tahunnya, sedangkan pada perkebunan HTI akasia usia 

6 tahun itu sendiri dapat menurunkan ketebalan gambut 19 cm pada setiap 

tahunnya. Hal ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan Alex (2013) 

yang mengatakan bahwa pengaruh pemanfaatan hutan gambut menjadi 

perkebunan kelapa sawit dapat menurunkan ketebalan gambut 25 cm pada usia 6 

tahun. 

Pengaruh pembukaan lahan dengan cara membakar, pembukaan lahan 

dengan alat berat dan pembuatan saluran drainase dapat merusak ketebalan 

gambut itu sendiri dimana menurut hasil penelitian Saharjo (2006) yang dilakukan 

di lahan milik masyarakat di desa Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Riau, 

menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi pada gambut tipe saprik telah 

merusak gambut dengan ketebalan 18-31,87 cm, pada gambut tipe hemik dengan 

ketebalan 7,16-12,6 cm. 

Dalam pemetaan lahan gambut di Kabupaten pelalawan, maka lokasi 

penelitian merupakan KLG. KLG merupakan bagian dari kubah gambut yang 

terletak disekitar titik tengah puncak kubah gambut yang luasnya 30% dari 

seluruh areal kesatuan hidrologis gambut. Kubah gambut adalah bagian dari 
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ekosistem gambut yang cembung dan memiliki elevasi lebih tinggi dari daerah 

sekitarnya yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan air (Kementrian Negara 

Lingkungan Hidup, 2010). 

Menurut data pemetaan lahan gambut oleh ICCC (2013) dari total luas 

Kabupaten Pelalawan, sekitar 536.000 ha atau 40% nya merupakan lahan gambut. 

Kemudian dari total 12 kecamatan di kabupaten ini, ada 5 kecamatan yang terletak 

di lahan gambut, yaitu Kecamatan Kerumutan, Teluk Meranti, Pelalawan dan 

Kuala Kampar. Kecamatan Kerumutan ditetapkan sebagai kawasan lindung 

gambut berdasarkan SK Menteri pertanian No. 350/Kpts/II/6/1979 seluas 93.222 

ha. Mengacu peta Weatlands Internasional ketebalan gambut Kecamatan 

Kerumutan dengan kedalaman yang berbeda-beda, namun 95% kedalaman 

gambutnya lebih dari 4 meter (Silalahi, 2015). Peta luas sebaran lahan gambut dan 

kandungan karbon di Pulau Sumatera yang diperoleh di Weatlands Internasional 

(Wahyunto dkk., 2003) dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3. Peta luas sebaran lahan gambut dan kandungan karbon di Pulau Sumatera 

(Wahyunto dkk., 2003). 

 

 Dari gambar peta luas sebaran lahan gambut di atas menunjukkan bahwa 

warna merah yang terdapat di Kecamatan Kerumutan merupakan jenis gambut 

yang memiliki kedalaman > 400 cm, dan pada lokasi tersebut merupakan tempat 

yang dijadiakan untuk pengambilan sampel. 

Kec. Kerumutan 
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4.2.2. Kedalaman Muka Air Tanah 

Hasil pengamatan kedalaman gambut yang diperoleh di lapangan pada 

setiap lokasi penelitian memiliki kedalaman muka air tanah dengan rata-rata mulai 

dari 25 cm sampai 45 cm. Pada hutan gambut sekunder memiliki kedalaman muka 

air tanah (25 cm), pada perkebunan HTI akasia memiliki kedalaman muka air 

tanah (30 cm) dan pada perkebunan kelapa sawit memiliki kedalaman muka air 

tanah (45 cm). Hal ini berarti kedalaman muka air tanah pada perkebunan HTI 

akasia dan perkebunan kelapa sawit terjadi penurunan 5 cm sampai 20 cm.Hasil 

pengukuran kedalaman muka air tanah dapat dilihat pada gambar 4.4. 

Gambar 4.4.Grafik kedalaman muka air tanah. 

 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa muka air tanah 

semakin dekat dengan saluran drainase, maka permukaan air tanah akan semakin 

dalam. Hal ini disebabakan oleh pergerakan air tanah semakin tinggi, sehingga 

terjadi pengurangan kadar air tanah gambut akibat pengeringan, yang 

menyebabkan daya retensi air tanah berkurang, pembuatan saluran drainase sangat 

mempengaruhi penurunan muka air tanah gambut (Azri, 1999). Pada hutan 

gambut sekunder dan perkebunan HTI akasia sama-sama memiliki kedalaman 

muka air tanah yang lebih dekat dengan permukaan tanah, hal itu di pengaruhi 

oleh kondisi hutan gambut sekunder dan perkebunan HTI akasia yang tidak 

memiliki drainase yang cukup optimal, pada lahan hutan gambut dan perkebunan 

HTI akasia hanya terdapat drainase sekeliling hutan itu sendiri. Sedangkan pada 

perkebunan kelapa sawit memiliki kedalaman muka air tanah yang paling dalam 
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di bandingkan dengan hutan gambut sekunder dan perkebunan HTI akasia, hal ini 

menyebabkan kedalaman muka air tanah pada perkebunan kelapa sawit semakin 

dalam. 

Penurunan muka air tanah gambut juga bisa menyebabkan pemampatan 

permukaan tanah gambut dengan diindikasikan proses secara aerobik pada lapisan 

di atas muka air tanah (Soewandita, 2008). Kondisi muka air tanah gambut selain 

dipengaruhi oleh kebakaran dapat juga dipengaruhi oleh pembukaan saluran 

drainase, faktor iklim, terutama curah hujan. Ketinggian muka air tanah akan 

mempengaruhi terhadap kematangan dan dekomposisi tanah gambut. Penurunan 

muka air tanah yang rendah juga memacu dekomposisi  gambut  yang  

menyumbang  pada  peningkatan  emisi  gas  rumah kaca (Agus dan Subiksa, 

2008). 

Kedalaman turunnya permukaan air dari permukaan gambut sangat 

berpengaruh dengan karakteristik permukaan lahan gambut itu sendiri. Penurunan 

muka air tanah yang terjadi menyebabkan terjadinya perubahan karakteristik 

kimia pada lapisan diatas muka air atau pada gambut permukaan yang menglami 

subsiden, antara lain meningkatnya kadar N dan kadar C-organik cenderung 

menurun akibat terjadinya proses oksidasi bahan organik yang lebih besar pada 

lapisan di atas muka air tanah (Riwandi, 2001). 

 

4.2.3. Kematangan Gambut 

Nilai rata-rata kadar serat dapat menunjukkan tingkat kematangan gambut. 

Berdasarkan tingkat kematangan gambut dibedakan atas tiga jenis yaitu fibrik, 

hemik dan saprik. Tingkat kematangan gambut disebut fibrik apabila bahan 

organiknya mengandung kadar serat lebih dar 75% dan disebut hemik apabila 

mengandung kadar serat 15%-75%, serta disebut saprik apabila mengandung 

kadar serat kecil dari 15% (Agus dkk., 2011). 

Pada pengamatan analisa tingkat kematangan gambut dilakukan di 

laboratorium dengan metode suntikan (siringe).  Hasil analisis di laboratorium 

menunjukkan pada lahan hutan gambut memiliki tingkat kematangan fibrik 

dengan kadar serat 71%, pada perkebunan HTI akasia memiliki tingkat 

kematangan hemik dengan kadar serat 46% dan pada perkebunan kelapa sawit 

memiliki tingkat kematangan hemik dengan kadar serat 39%. Berdasarkan hasil 
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penilaian terhadap perubahan kematangan gambut, maka secara ekologis yang 

menjadi faktor utama yang mempengaruhinya adalah tinggi muka air tanah (water 

lavel). Kondisi muka air tanah akan dapat merubah dekomposisi an-aerob menjadi 

aerob, sehingga laju perombakan bahan organik akan lebih dipercepat. Hal ini 

mempengaruhi kadar air, kadar abu, pH, C-organik pada lahan gambut (Suwondo 

dkk., 2010).  

Najiyati dkk., (2005) mengatakan bahwa tingkat kematangan gambut 

bervariasi karena terbentuk dari bahan, kondisi lingkungan, dan waktu yang 

berbeda. Gambut yang telah matang akan cenderung lebih halus dan lebih subur. 

Sebaliknya yang belum matang, banyak mengandung serat dan kurang subur. 

Hasil analisis kematangan gambut dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5.Grafik kematangan gambut. 

 

 Hutan gambut memiliki tingkat kematangan yang di sebut tingkat 

pelapukan awal (fibrik) dibandingkan dengan perkebunan HTI akasia dan 

perkebunan kelapa sawit dari berbagai usia yang mengalami pelapukan hemik. 

Hal ini disebabkan tanah hutan gambut yang vegetasinya masih utuh, dan seperti 

kita ketahui bahwa tanah gambut bersifat irreversible yaitu apabila mengalami 

pengeringan yang berlanjut maka akan mengakibatkan gambut tidak mempunyai 

lagi kemampuan dalam mengikat air. 

Pembukaan lahan gambut menjadi perkebunan HTI akasia dan perkebunan 

kelapa sawit menyebabkan terjadi perubahan profil horizon pada lahan gambut. 

Hal ini terlihat dari perubahan lapisan horizon dan kedalaman gambut. Perubahan 

kedalamn horizon hemik menjadi semakin dangkal dengan pertambahan usia 
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perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan tingkat 

kematangan gambut dari fibrik menuju kondisi hemik dan saprik (Suwondo dkk., 

2010). 

 

4.2.4. Kadar Air 

Kadar air dianalisis dengan menggunakan metode gravimetri yaitu 

pengukuran perbandingan berat kering udara dan berat kering oven yang 

dinyatakan dalam satuan persen (%) (Abdurachman dkk., 2006). Berdasarkan 

hasil analisis di laboratorium pada (Gambar 4.5), yang di ukur pada masing-

masing titik pengamatan dengan kedalaman 50 cm menunjukkan kadar air pada 

lahan hutan gambut (407%), pada perkebunan HTI akasia (318%) dan pada 

perkebunan kelapa sawit (249%). 

Kadar air berhubungan dengan bulk density atau kepadatan tanah, dimana 

semakin tinggi nilai bulk density maka semakin rendah nilai kadar airnya. 

Sebaliknya jika nilai bulk density rendah maka nilai kadar air akan semakin 

tinggi, karena semakin tingginya nilai bulk density menyebabkan tanah semakin 

keras sehingga air sulit meresap kedalam tanah. Sebaliknya jika nilai bulk density 

rendah maka tanah menjadi gembur dan lunak sehingga air dapat mudah untuk 

masuk dan meresap kedalam tanah. Hasil analisis kadar air tanah dapat dilihat 

pada gambar 4.6. 

Gambar 4.6. Grafik Kadar Air Tanah. 

Pengaruh tidak adanya vegetasi penutup hutan yang berada di atas 

permukaan tanah mempengaruhi proses penguapan air akan lebih cepat 
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dibandingkan dengan kondisi hutan yang memiliki vegetasi penutup hutan yang 

masih beragam dan tidak terlalu besar dalam proses penguapan air. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Pairunan dkk., (1997) yang mengatakan bahwa faktor tanaman 

yang tumbuh diatas permukaan mempunyai pengaruh besar terhadap jumlah air 

yang terdapat di dalam tanah. 

 

4.2.5. Bulk Density (BD) 

Bulk dencity (BD) dianalisis dengan menggunakan metode gravimetri 

yaitu pengukuran perbandingan berat kering contoh tanah per unit volume tanah 

yang dinyatakan dalam satuan g/cm
3
 (Agus dkk., 2011). Hasil analisis 

menunjukkan pada lahan hutan gambut sekunder menunjukkan nilai Bulk Density 

yaitu 0,15 g/cm
3
, pada perkebun HTI akasia nilai Bulk density yaitu 0,17 

g/cm
3
dan pada perkebunan kelapa sawit nilai Bulk Density yaitu 0,23 g/cm

3
. Hasil 

analisis Bulk Density tanah gambut dapat dilihat pada gambar 4.7. 

Gambar 4.7.Grafik Bulk Density. 
 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa setelah terjadi perubahan 

penggunaan lahan hutan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan 

perkebunan HTI akasia, sifat fisika tanah gambut yaitu kerapatan isi (bulk density) 

mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan total ruang pori tanah mengalami 

penurunan. Hal ini disebabkan karena pada hutan gambut masih terdapat berbagai 

macam tanaman yang tumbuh sehingga bobot isi dalam tanah menjadi tidak padat 

karena terisi oleh akar dari berbagai jenis tanaman, sedangkan pada perkebunan 
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kelapa sawit dan HTI akasia hanya terdapat satu jenis tanaman dan juga 

perakaranya yang sama, sehingga dapat menyebabkan tanah menjadi kurang 

subur. 

Pada hutan gambut memiliki nilai Bulk Density lebih rendah dibandingkan 

dengan lahan gambut yang sudah dialih fungsi kan menjadi perkebunan kelapa 

sawit dan perkebunan HTI akasia. Pemanfaatan hutan gambut menjadi 

perkebunan kelapa sawit dan perkebunan HTI akasia juga mengakibatkan 

terjadinya penurunan permukaan tanah (subsiden). Selain dikarenakan pemadatan 

gambut, subsiden juga terjadi karena adanya proses dekomposisi dan erosi. Hal ini 

disebabkan karena rendahnya Bulk Density mengakibatkan daya menahan atau 

menyangga beban (bearing capacity) menjadi sangat rendah, sehingga 

menyulitkan beroperasinya peralatan mekanisasi karena tanahnya yang terlalu 

empuk. 

Menurut Harjdowigeno (2007) tanah yang memiliki bobot isi besar akan 

sulit meneruskan air dan sukar ditembus oleh perakaran tanaman, sebaliknya pada 

tanah yang memiliki bobot isi rendah akan mudah meneruskan air dan juga mudah 

ditembus akar tanaman yang tumbuh. Pada saluran drainase dan pengolahan 

tanah, laju dekomposisi gambut meningkat dikarenakan fauna tanah akan lebih 

berkembang pada keadaan tanah gambut yang tidak tergenang (Radjagukguk, 

2000). 

 

4.2.6. Tekstur Tanah Mineral di Bawah Lapisan Gambut 

Tekstur tanah menunjukkan kasar halusnya tanah, berdasarkan 

perbandingan banyaknya butir-butir pasir, debu, dan lempung dalam massa tanah 

(Hardjowigeno, 2007). Pada kedalaman gambut 445 cm tekstur tanah mineral 

ditemukan yang terdapat pada lahan hutan gambut, kemudian kedalaman 380 cm 

pada perkebunan HTI akasia dan kedalaman 365 cm pada perkebunan kelapa 

sawit. Dari hasil analisis di laboratorium, jenis tekstur yang terdapat pada hutan 

gambut sekunder memiliki jenis tekstur pasir berlumpur, pada perkebunan HTI 

akasia memiliki jenis tekstur lempung berpasir, sedangkan pada perkebunan 

kelapa sawit memiliki jenis tekstur berlempung halus. Hasil analisis di 

laboratorium dengan metode pipet tersebut dapat di lihat pada tabel 4.2 di bawah 

ini : 
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Tabel 4.2. Hasil analisis tekstur tanah 

Lokasi Pasir 

% 

Liat

% 

Debu

% 

Kelas tekstur 

Hutan Gambut Sekunder 83,18 11,41   15,42     Pasir berlempung 

 Perkebunan HTI Akasia 56,62 13,04 30,34 Lempung berpasir 

 Perkebunan Kelapa Sawit 39,08 17,82 43,10 Berlempung halus 

Sumber: Hasil analisis dilaboratorium. 

Pasir umumnya didominasi oleh mineral kuarsa yang sangat tahan 

terhadap pelapukan, sedangkan fraksi debu biasanya berasal dari mineral feldspar 

dan mika yang cepat lapuk, pada saat pelapukannya akan membebaskan sejumlah 

hara, sehingga tanah bertekstur debu umumnya lebih subur ketimbang tanah 

bertekstur pasir (Hardjowigeno, 2007). 

 

4.2.7 Warna gambut 

Perubahan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan perkebunan 

HTI akasia mengalami perubahan warna yang variatif. Warna tanah adalah salah 

satu sifat fisik yang lebih banyak digunakan untuk pendeskripsian karakter tanah, 

karena tidak mempunyai efek langsung terhadap tetanam tetapi secara tidak 

langsung berpengaruh terhadap temperatur dan kelembaban tanah. 

Hasil penelitian menunjukan dari setiap lokasi pengambilan sampel 

memiliki warna tanah yang berbeda. Perbedaan warna tanah umumnya 

disebabkan oleh perbedaan kandungan bahan organik, semakin tinggi kandungan 

bahan organik maka warna tanah akan semakin gelap. Warna tanah merupakan 

sifat morfologi yang bersifat nyata dan mudah dikenali, warna tanah dapat 

digunakan sebagai petunjuk sifat-sifat tanah seperti kandungan bahan organik, 

kondisi drainase, aerase serta menggunakan warna tanah dalam 

mengklasifikasikan tanah dan mencirikan perbedaan horizon-horizon dalam tanah 

(Hanafiah, 2010). 

Perbedaan warna tanah umumnya disebabkan oleh perbedaan kandungan 

bahan organik, semakin tinggi bahan organik maka warna tanah akan semakin 

gelap (Hardjowigeno, 2007). Penentuan warna gambut dengan menggunakan 

buku Munsell Soil Colour Chart  (1992) pada hutan gambut sekunder dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Warna Tanah Gambut Sekunder. 

No Titik Kedalaman Warna Keterangan 

I 1 0-25 5YR 2,5/1 Coklat Kemerahan 

  
25-50 5 YR 2,5/2 Coklat Kemerahan Gelap 

 
2 0-22 5 YR 2,5/1 Coklat Kemerahan 

  
22-50 5 YR 2,5/2 Coklat Kemerahan Gelap 

 
3 0-18 5 YR 2,5/1 Coklat Kemerahan 

  
18-50 5 YR 2,5/2 Coklat Kemerahan Gelap 

 
4 0-18 5 YR 2,5/1 Coklat Kemerahan 

  
18-50 5 YR 2,5/2 Coklat Kemerahan Gelap 

 
5 0-27 5YR 2,5/1 Coklat Kemerahan 

  
27-50 5 YR 2,5/2 Coklat Kemerahan Gelap 

 
6 0-19 5 YR 2,5/1 Coklat Kemerahan 

  
19-50 5 YR 2,5/2 Coklat Kemerahan Gelap 

 
7 0-17 5 YR 2,5/1 Coklat Kemerahan 

  
17-50 5 YR 2,5/2 Coklat Kemerahan Gelap 

 
8 0-22 5 YR 2,5/1 Coklat Kemerahan 

  
22-50 5 YR 2,5/2 Coklat Kemerahan Gelap 

Sumber: Hasil analisis dilapanagan. 

 

Penentuan warna gambut dengan menggunakan buku Munsell Soil Colour Chart  

(1992) pada perkebunan HTI akasia dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Warna Tanah Perkebunan Hutan Tanaman Industri Akasia. 

No Titik Kedalaman Warna Keterangan 

I 1 0-27 5YR 3/3 Coklat Kemerahan Gelap 

  
27-50 7,5 YR 2,5/2 Coklat Sangat Gelap 

 
2 0-19 5 YR 3/3 Coklat Kemerahan Gelap 

  
19-50 7,5 YR 2,5/2 Coklat Sangat Gelap 

 
3 0-17 5 YR 3/3 Coklat Kemerahan Gelap 

  
17-50 7,5 YR 2,5/2 Coklat Sangat Gelap 

 
4 0-22 5 YR 3/3 Coklat Kemerahan Gelap 

  
22-50 7,5 YR 2,5/2 Coklat Sangat Gelap 

 
5 0-29 5YR 3/3 Coklat Kemerahan Gelap 

  
29-50 7,5 YR 2,5/2 Coklat Sangat Gelap 

 
6 0-26 5 YR 3/3 Coklat Kemerahan Gelap 

  
26-50 7,5 YR 2,5/2 Coklat Sangat Gelap 

 
7 0-19 5 YR 3/3 Coklat Kemerahan Gelap 

  
19-50 7,5 YR 2,5/2 Coklat Sangat Gelap 

 
8 0-21 5 YR 3/3 Coklat Kemerahan Gelap 

  
21-50 7,5 YR 2,5/2 Coklat Sangat Gelap 

Sumber: Hasil analisis dilapanagan. 

 

Penentuan warna gambut dengan menggunakan buku Munsell Soil Colour 

Chart  (1992) pada perkebunan kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.3. Warna Tanah Perkebunan Kelapa Sawit. 

No Titik Kedalaman Warna Keterangan 

I 1 0-20 10 R 2,5/1 Hitam Kemerahan 

  
20-50 10 R 2,5/2 Merah Sangat Kusam 

 
2 0-16 10 R 2,5/1 Hitam Kemerahan 

  
16-50 10 R 2,5/2 Merah Sangat Kusam 

 
3 0-25 10 R 2,5/1 Hitam Kemerahan 

  
25-50 10 R 2,5/2 Merah Sangat Kusam 

 
4 0-18 10 R 2,5/1 Hitam Kemerahan 

  
18-50 10 R 2,5/2 Merah Sangat Kusam 

 
5 0-19 10 R 2,5/1 Hitam Kemerahan 

  
19-50 10 R 2,5/2 Merah Sangat Kusam 

 
6 0-18 10 R 2,5/1 Hitam Kemerahan 

  
18-50 10 R 2,5/2 Merah Sangat Kusam 

 
7 0-22 10 R 2,5/1 Hitam Kemerahan 

  
22-50 10 R 2,5/2 Merah Sangat Kusam 

 
8 0-20 10 R 2,5/1 Hitam Kemerahan 

  
20-50 10 R 2,5/2 Merah Sangat Kusam 

Sumber: Hasil analisis dilapanagan. 

 

Bahan organik merupakan sebuah bahan utama pewarnaan tanah yang 

tergantung pada keadaan alaminya, jumlah dan penyebaran dalam profil tersebut. 

Gambut biasanya bewarna coklat, dimana dekomposisi bahan organiknya baik 

seperti humus yang bewarna hitam atau mendekati hitam. Bahan organik biasanya 

tertinggi bada lapisan permukaan tanah, sedangkan warna permukaan tanahnya 

agak gelap, biasanya berhubungan dengan kandungan bahan organik yang tinggi 

(Simanjuntak, 2005). Sedangkan pada lapisan bawah yang selalu tergenang air 

tanah berwarna abu-abu karena senyawa Fe terdapat dalam keadaan reduksi 

(Suswati dkk., 2011). 

 

 

 

 

 

 


