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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Lokasi pengambilan sampel tanah dilakukan di kawasan hutan Larangan 

Adat Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sampel 

tanah untuk analisis dilakukan di Laboratorium Atrostologi, Industri Pakan dan 

Ilmu Tanah Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negri Sultan 

Syarif Kasim Riau dan analisis pH, N-Total, P-tersedia, C-Organik, dan kation 

basa (K, Ca, Mg) dilakukan di Laboratorium PT. Central Alam Resources Lestari 

JL. HR. Soebrantas. Panam. Pekanbaru. Penelitian ini telah di laksanakan pada 

bulan November 2017 sampai Desember 2017. 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah parang, cangkul, meteran gulung, penggaris, 

alat tulis, alat dokumentasi, dan peralatan untuk analisis sifat kimia tanah di 

laboratorium misalnya kjeldahlterm digestor, spektrometer, Atomic Absorption 

Spectrophotometry (AAS), flamefotometer, pH meter, oven, shaker, timbangan 

analitik, erlenmeyer, labu ukur, gelas beaker, buret, pipet volumetric dan alat- alat 

ukur lainnya untuk keperluan analisis sifat kimia tanah di laboratorium. Bahan 

yang diperlukan adalah sampel tanah gambut komposit, kantong plastik, kertas 

label dan bahan-bahan kimia untuk analisis sifat kimia tanah di laboboratorium. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ialah penelitian deskriftif komparatif dengan 

cara pengamatan langsung di lapangan dan analisis di laboratorium. Data yang 

dikumpulkan berupa data primer yaitu hasil analisis sifat kimia tanah gambut 

meliputi: pH, C-organik, N-total, P-tersedia dan kation basa (yang dibandingkan 

antara K, Ca, Mg) selain itu dikumpulkan pula data sekunder berupa peta wilayah, 

peta lokasi, sejarah lahan, ketebalan gambut, vegetasi dominan, lama waktu 

terjadinya kebakaran di tempat pengambilan sampel tanah. 

Analisis kandungan pH tanah dengan metode elektrometrik (H2O dan KCl 

1 M), analisis N-total dengan metode KJedhl, C-organik dengan metode Walkley 

and Black, P-tersedia tanah metode Bray II dan kation basa (K, Ca, Mg) dengan 

metode ekstraksi Ammonium acetate I M(NH4OAc) pH 7,0. Tanah yang 
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digunakan untuk analisis merupakan tanah gambut yang telah dikompositkan dari 

beberapa subsampel yang mewakili lahan pasca kebakaran seluas 1Ha dan lahan 

yang tidak terbakar seluas 1 Ha pada kedalaman 0-50 cm.  

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan.Tahapan 

penelitian secara rinci dijelaskan dalam Gambar 3.1. dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Tahapan Penelitian 
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3.4.1. Persiapan  

Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilapangan terlebih dahulu dilakukan 

pengurusan legalitas tempat penelitian, pengadaan peralatan seperti bor gambut, 

meteran, peta lokasi.  

3.4.2. Observasi Pendahuluan 

Survei pendahuluan yang dilakukan meliputi penentuan lokasi penelitian 

(setelah legalitas didapatkan), penggalian informasi dan pengumpulan data lokasi 

penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung 

bersama masyarakat, petani dan instasi terkait dan pengamatan vegetasi dominan 

yang tumbuh pada lokasi tempat penelitian. 

3.4.3. Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel di lakukan pada 2 lokasi yaitu pada lahan yang tidak 

terbakar dan pada lahan pasca terbakar dengan masing-masing luas lahan 1 ha  di 

ambil pada kedalaman 0-50 cm dengan banyak titik sampel 9 dan 3 ulangan, 

dengan setiap ulangan 3 titik sampel. Pengambilan sampel tanah dilakukan 

dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul/bor tanah kemudian 

dikompositkan setiap tiga titik sampel secara merata dan dimasukan dalam 

kantong yang bersih yang telah di beri label. Dengan demikian tiga sampel yang 

akan diuji di laboratorium, hal yang sama dilakukan untuk sampel di hutan yang 

tidak terbakar. Perlakuan selanjutnya adalah mengering anginkan tanah-tanah 

tersebut sebelum dilakukan analisa tanah di laboratorium. Berikut adalah sketsa 

pengambilan sampel di lapangan: 
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Gambar 3.2. Sketsa titik pengambilan sampel di lapangan. 

3.4.4. Analisis Laboratorium 

Analisis dilaboratorium adalah tahap penelitian setelah pengambilan 

sampel tanah dilapangan. Analisis ini merupakan analisis sifat kimia tanah yang 

meliputi analisis pH, C-organik, N-total, P-tersedia dan kation basa (K, Ca, Mg).  

A. Analisis pH 

Metode analisis pH  tanah  menggunakan  metode  elektrometrik (H2O dan 

KCl 1 M) (Nurdin, 2012). Nilai pH menunjukkan konsentrasi ion H
+ 

dalam 

larutan tanah, yang dinyatakan sebagai –log[H
+
]. Peningkatan konsentrasi H

+
 

menaikkan potensial larutan yang diukur oleh alat dan dikonversi dalam skala pH. 

Elektrode gelas merupakan elektrode selektif khusus H
+
, hingga memungkinkan 

untuk hanya mengukur potensial yang disebabkan kenaikan konsentrasi H
+
. 

Potensial yang timbul diukur berdasarkan potensial elektrode pembanding 

(kalomel atau AgCl). Biasanya digunakan satu elektrode yang sudah terdiri atas 

elektrode pembanding dan elektrode gelas (elektrode kombinasi).Konsentrasi H
+ 

yang diekstrak dengan air menyatakan kemasaman aktif (aktual) sedangkan 

pengekstrak KCl 1 M menyatakan kemasaman cadangan (potensial) (Sulaeman. 

dkk 2005). 
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B. Analisis N-total 

Analisis N-total untuk  mengetahui  jumlah  Nitrogen  keseluruhan  dalam  

tanah. Penentuan  N-total  di  dalam  tanah  di  Laboratorium  ini  dilakukan  

dengan menggunakan metode Kjehdal (Krisdianto, 2011). Analisis N total tanah 

didasari oleh prinsip mengubah N-organik menjadi ammonium oleh asam sulfat 

yang dipanaskan sekitar 380
o 

C dan dengan menggunakan CuSO4+ Selenium 

Black + N2S04sebagai katalisator. Proses ini disebut digestasi dan hasilnya disebut 

digest; secara keseluruhan disebut Kjeldhal Digestasi. Asam digest yang 

mengandung amonium dibasakan dengan NaOH sehingga ion ammonium 

dikonversi menjadi ammoniak,lalu didestilasi menjadi amonium 

hidroksida.NH4OH ditentukan jumlahnya dengan mentitrasi dengan 

H2SO4(Sulaeman dkk. 2005). 

C. Analisis P-tersedia  

Analisis  P-tersedia  dalam  tanah  di  Laboratorium   diukur menggunakan 

metode P-Bray II. Fosfat dalam suasana asam akan diikat sebagai senyawa Fe, Al-

fosfat yang sukar larut. NH4F yang terkandung dalam pengekstrak Bray akan 

membentuk senyawa rangkai dengan Fe & Al dan membebaskan ion PO4
3-

. 

Pengekstrak ini biasanya digunakan pada tanah dengan pH <5,5 (Sulaeman dkk. 

2005). 

D. C-organik 

Penentuan nilai C-organik  (%)  menggunakan  metode  Walkley  &  Black 

(Barus dkk. 2013). Karbon sebagai senyawa organik akan mereduksi Cr
6+ 

yang 

berwarna jingga menjadi Cr
3+ 

yang berwarna hijau dalam suasana asam. Intensitas 

warna hijau yang terbentuk setara dengan kadar karbon dan dapat diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 561 nm (Sulaeman dkk. 2005). 

E. Kation Basa (K, Ca, Mg) 

Metode analisis basa-basa tukar (K,Ca, Mg) dalam tanah di Laboratorium 

menggunakan metode Ekstraksi dengan penjenuhan Amonium acetat I M 

NH4OAc pH 7,0 (Nugroho, 2009). Koloid tanah mempunyai muatan negatif 

sehingga dapat menjerap kation dan ditukar dengan kation NH4. Kation Ca
2+

, 



 

18 

 

Mg
2+ 

ditetapkan dengan menggunakan AAS dan K
+ 

ditetapkan dengan 

menggunakan flamephotometer (Sulaeman dkk. 2005). 

Prosedur kerja analisis basa-basa tukar (K,Ca, Mg) yaitu menimbang 1 g 

sampel tanah dalam botol kocok, lalu beri Amonium Acetat1 M sabanyak 50 ml. 

Kocok menggunakan mesin shaker selama 2 jam dengan kecepatan 250 Rpm. 

Saring kedalam botol plastik dengan kertas whatman nomor 1. Larutan hasil 

saring dapat digunakan untuk analisis K, Ca, Mg. 

3.5. Analisis Data 

Data primer yang diperoleh dari lapangan dan analisis laboratorium 

selanjutnya dianalisis menggunakan soft ware Microsoft excel 2007, analisis uji T 

dan disajikan dalam bentuk table dan diagram serta dilengkapi juga dengan data 

sekunder. 

 


