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   I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) merupakan tumbuhan tropis yang 

berasal dari Afrika Barat (Fauzi dkk., 2002). Kelapa sawit menjadi salah satu 

komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam 

kegiatan perekonomian di indonesia. Kelapa sawit juga merupakan salah satu 

komoditas ekspor indonesia yang cukup penting selain minyak dan gas. Indonesia 

merupakan produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar dunia (BPS, 2017). 

Komoditas kelapa sawit memegang peranan yang cukup strategis karena 

komoditas ini punya prospek yang cerah sebagai sumber devisa (Risza, 2010).  

Indonesia memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit yang cenderung 

menunjukkan peningkatan selama empat tahun terakhir, kecuali pada tahun 2016 

yang mengalami penurunan. dengan kenaikan sekitar 2,77 sampai dengan 4,70 

persen per tahun dan mengalami penurunan pada 2016 sebesar 0,52 persen. Pada 

Tahun 2013 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 10,47 juta 

hektar, meningkat menjadi 11,26 juta hektar pada Tahun 2015 atau terjadi 

peningkatan 7,60 persen. Pada tahun 2017 diperkirakan luas areal perkebunan 

kelapa sawit meningkat sebesar 9,80 persen dari tahun 2016 menjadi 12,30 juta 

hektar (BPS, 2017).  

Peningkatan produksi tanaman kelapa sawit dapat dilakukan melalui 

peningkatan produktivitas dan/atau perluasan lahan. Salah satu upaya dalam 

peningkatan produktivitas atau perluasan pembangunan perkebunan kelapa sawit 

dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan gambut (Gusmawartati dan Wardati, 

2012). Pemanfaatan lahan gambut sebagai lahan pertanian termasuk perkebunan 

memerlukan perhatian khusus dan manajemen pertanian yang tepat, hal ini karena 

pengembangan pertanian sangat tergantung pada status kesuburan tanah (Utama 

dan Handoko, 2009). Lahan gambut merupakan lahan yang kaya akan bahan 

organik, pada kondisi alami lahan gambut menjadi habitat bagi beberapa jenis 

flora dan fauna (Agus dan Subiksa, 2008). Berdasarkan penelitian Mardiana 

(2006), konversi lahan hutan alam rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit 

menimbulkan dampak kerusakan pada sifat fisik tanah, sifat kimia tanah maupun 

sifat biologi tanah gambut. Kerusakan yang terjadi pada sifat biologi tanah yaitu 
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terdapatnya penurunan jumlah populasi mikroorganisme tanah sebesar 28,25 x 10
6
 

CFU. 

Menurut Wasis (2003) menurunnya sifat biologi tanah seperti total 

mikroorganisme. Kondisi tersebut tentunya sangat merugikan karena 

mikroorganisme yang dapat meningkatkan produktifitas lahan seperti keberadaan 

bakteri penambat nitrogen dan bakteri pelarut fosfat yang membantu ketersediaan 

unsur hara tanah dapat hilang. Mikroba yaitu bakteri maupun cendawan 

kebanyakan berada didalam tanah dan berperan dalam proses pelapukan batuan 

maupun melakukan perombakan bahan organik (Tian dkk., 1992). Berbagai jenis 

mikroba dan fauna tanah telah diketahui berpotensi sebagai pupuk hayati dan 

berbagai atribut biologi tanah mulai banyak digunakan sebagai indikator kualitas 

dan kesehatan tanah (Saraswati dkk., 2007).  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud meneliti perubahan 

populasi mikroorganisme bakteri dan cendawan tanah gambut pada perkebunan 

kelapa sawit dengan usia yang berbeda. Informasi ini sangat penting guna 

mengambil langkah selanjutnya dalam rangka menjaga kesuburan tanah di 

perkebunan kelapa sawit Kecamatan Bathin Solapan. 

1.2. Tujuan  

1. Mengetahui populasi bakteri dan cendawan terbanyak serta perubahannya 

pada hutan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit pada usia 

yang berbeda. 

2. Mengetahui morfologi bakteri dan cendawan tanah gambut. 

1.3. Manfaat 

  Sebagai sumber informasi kesuburan tanah berdasarkan populasi 

mikroorganisme dan mengetahui adanya perubahan populasi mikroorganisme 

akibat konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bathin 

Solapan, Kabupaten Bengkalis. 

 

 

 

 


