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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanah gambut merupakan tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik 

yang terbentuk secara alami dalam jangka waktu yang lama. Bahan organik tersebut 

berasal dari pelapukan vegetasi yang tumbuh disekitarnya dan lahan gambut berasal 

dari endapan bahan organik yang terbentuk karena pengaruh hujan yang tinggi dan 

genangan air. Kondisi ini akan mempengaruhi sifat tanah baik fisik, kimia maupun 

biologis tanah gambut (Alwi, 2006). 

Tanah gambut adalah bahan organik mati yang terbentuk ditempat tetap. 

Gambut terdiri dari 90% air dan 10% tumbuhan dan tanah gambut yang terbentuk 

dari proses dekomposisi berbagai jenis tumbuhan seperti rumput, mangrove, paku 

pakuan, dan lain sebagainya. Tanah gambut Indonesia termasuk dalam tanah 

gambut tropis disebabkan pembentukanya dipengaruhi oleh iklim tropis (Tan, 

2011). Hal ini akan mempengaruhi tanah yang terbentuk termasuk kimia tanahnya 

(Ratmini, 2012). 

 Secara kimia tanah gambut umumnya memiliki kadar pH yang rendah, 

memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi, kejenuhan basa yang rendah, memiliki 

kandungan unsur K, Ca, Mg, P yang rendah dan memiliki kandungan unsur mikro 

(seperti Cu, Zn, Mnserta B) yang rendah. Kadar abu pada tanah gambut tergolong 

rendah, namun tergantung dari ketebalan gambutnya dan kadar abu sangat 

dipengaruhi oleh limpasan pasang air sungai yang membawa bahan mineral dengan 

demikian kadar abu dapat dijadikan sebagai gambaran kesuburan tanah gambut. 

Senyawa utama pada tanah gambut adalah hemiselulosa, selulosa, dan lignin, hasil 

biodegradasi lignin dapat menghasilkan asam-asam fenolat, sedangkan selulose 

atau hemiselulosa menghasilkan asam karboksilat. Asam-asam fenolat merupakan 

senyawa organik yang dapat bersifat racun bagi tanaman. (Sasli,2011). 

Salah satu usaha memperbaiki sifat kimia tanah gambut dilakukan dengan 

penambahan abu. Abu adalah zat anorganik dari sisa hasil pembakaran suatu bahan 

organik. Penentuan kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu bahan. 

Mineral yang terdapat dalam bahan pangan terdiri dari 2 jenis garam, yaitu garam 

organik misalnya asetat, pektat, malat dan garam, anorganik misalnya karbonat, 
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fosfat, sulfat dan nitrat. Proses untuk penentuan jumlah abu mineral sisa 

pembakaran disebut pengabuan (Lubis dkk., 2001) 

Berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman 

budidaya dilahan gambut telah dilakukan. Kiswondo, (2011) menyatakan hasil 

analisis laboratorium menunjukan abu sekam padi mengandung hara nitrogen (N), 

posfor (P), kalium (K), dan kalsium (Ca) yang cukup tinggi yaitu : N 21 %, P 1,12%, 

K 0,26 %, Ca 0.12%. Penelitian pemupukan dengan memanfaatkan abu sekam padi 

yang diaplikasikan, menunjukkan bahwa pemberian abu sekam padi merupakan 

solusi yang tepat sebagai sumber K dan N akan dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan hasil tanaman (Kiswondo,2011). 

Abu janjang kelapa sawit dapat digunakan sebagai salah satu amelioran di 

tanah gambut karena mempunyai kandungan unsur hara yang lengkap baik makro 

maupun mikro, mampu meningkatkan pH tanah dan memiliki kejenuhan basa yang 

tinggi dimana kandungan kationnya bisa mengusir senyawa beracun apabila 

ketersediaannya mencukupi. Abu janjang kelapa sawit memiliki kandungan 30-40 

% K2O, 7 % P2O5, 9 % CaO, dan 3 % MgO. Selain itu juga mengandung unsure 

hara mikro yaitu 1.200 ppm Fe, 100 ppm Mn, 400 ppm Zn, dan 100 ppm Cu 

(Bangka, 2009). Soepardi (2010) menyatakan bahwa abu cenderung meningkatkan 

jumlah ketersediaan unsur hara P, K, Ca dan Mg serta meningkatkan unsur hara N 

bagi tanaman. 

Serbuk gergaji merupakan serbuk kayu yang diperoleh dari limbah ataupun 

sisa yang terbuang dari jenis kayu. Serbuk ini biasanya terbuang percuma, maka 

dari itu serbuk gergaji ini harus dimanfaatkan pengunaannya. Serbuk gergaji 

biasanya digunakan sebagai karbon aktif. Serbuk gergaji mengandung selulosa 

49%, pentosa 15,6%, abu 0,6% dan silika 0,2% (Wijayanti, 2009). Hasil penelitian 

Ekawati (2012) menyatakan bahwa kandungan kalium pada abu serbuk gergaji 

memberikan nilai 4,78. 

Tempurung kelapa merupakan lapisan yang keras dengan ketebalan antara 

3 mm sampai 5 mm. Sifat kerasnya disebabkan oleh banyaknya kandungan silikat 

(SiO2) yang terdapat pada tempurung tersebut. Berat total buah kelapa, antara 15% 

sampai 19% merupakan berat tempurungnya. Tempurung kelapa mengandung 

nitrogen (N), Pospor (P) dan K (kalium). Abu tempurung kelapa dapat 
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meningkatkan kesuburan tanah dan kemampuan tanah dalam hal memegang air dan 

menahan hara (Apzani, 2015). 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Pemanfaatan Beberapa Jenis Abu Terhadap Perubahan Sifat Kimia Tanah 

Gambut”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi abu terbaik terhadap 

perubahan sifat kimia tanah gambut. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang manfaat 

abu sekam padi, abu tempurung kelapa abu janjang kelapa sawit, dan abu serbuk 

gergaji, untuk meningkatkan kesuburan tanah gambut. 

 

1.4. Hipotesis 

Pemberian abu sekam padi mampu merubah sifat kimia tanah gambut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


