
4 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanah Gambut  

Tanah gambut merupakan tanah yang berbahan induk dari sisa 

tumbuhandengan proses dekomposisi anaerobic terhambat, tidak atau hanya sedikit 

(<5%) mengandung tanah mineral yang berkristal. Rangkaian penyusunnya berupa 

bahan karbon, yang mana bahan organik ini adalah rantai karbon yang sebagian 

besar berupa lignin, hemiselulosa dan humik Tanah gambut juga bersifat sarang 

(porous) dan sangat ringan, sehingga mempunyai kemampuan menyangga sangat 

rendah, kandungan hara relatif rendah dan banyak mengandung asam-asam organik 

yang menyebabkan pH gambut sangat rendah (pH antara 2,7 – 5,0) Kualitas air 

gambut dipengaruhi oleh bahan penyusun gambut, ketebalan,tingkat dekomposisi 

dan tata air serta lingkungan gambut tersebut (Wibowo, 2010). 

Potensi lahan gambut sebagai lahan pertanian di Indonesia cukup luas sekitar 

6 juta ha. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian memerlukan perencanaan yang 

cermat dan teliti, penerapan teknologi yang sesuai, dan pengelolaan yang tepat 

karena ekosistemnya yang marginal dan fragile. Lahan gambut sangat rentan 

terhadap kerusakan lahan, yaitu kerusakan fisik (subsiden dan irriversible drying) 

serta kerusakan kimia (defisiensi hara dan unsur beracun). Pengembangan pertanian 

di lahan gambut menghadapi kendala antara lain tingginya asam-asam organik. 

Pengaruh buruk asam-asam organik yang beracun dapat dikurangi dengan teknologi 

pengelolaan air dan menambahkan bahan-bahan yang banyak mengandung kation 

polivalen seperti Fe, Al, Cu dan Zn. Kahat unsur harauntuk memberikan hasil yang 

optimal pada sistem usahatani dapat dilakukan dengan tindakan ameliorasi dan 

pemupukan. Gambut terbentuk akibat proses dekomposisi bahan-bahan organik 

tumbuhan yang terjadi secara anaerob dengan laju akumulasi bahan organik lebih 

tinggi dibandingkan laju dekomposisinya. Akumulasi gambut umumnya akan 

membentuk lahan gambut pada lingkungan jenuh atau tergenang air, atau pada 

kondisi yang menyebabkan aktivitas mikroorganisme terhambat. Vegetasi 

pembentuk gambut umumnya sangat adaptif pada lingkungan anaerob atau 

tergenang, seperti bakau (mangrove), rumput-rumput rawa dan hutan air tawar (Sri, 

2012). 
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2.2. Karakteristik Sifat Kimia Lahan Gambut 

Lahan gambut memiliki karateristik sifat kimia yang bervariasi tergantung 

pada tingkat kesuburan dan kematanganya, kedalaman lapisan, jenis bahan organik 

pembentuknya dan jenis lapisan bawahnya. Karakteristik ini yang membedakan 

dengan tanah mineral, sehingga membutuhkan penanganan khusus dalam 

pengelolaannya. Gambut ombrogen dominan memiliki tingkat kesuburan yang 

rendah dibanding dengan gambut tapogen, hal ini karena gambut ombrogen tidak 

dapat pengkayaan mineral (Alwi, 2006).  

Pengukuran sifat kimia gambut dalam menilai tingkat kematangan 

menunjukan keragaman yang sangat tinggi, hal ini dipengaruhi oleh proses 

transformasi bahan kimia yang ada dalam gambut. Sifat kimia tanah gambut dapat 

meningkatkan terjadinya perombakan bahan organik. Tanah gambut yang ada di 

Sumatera dan Kalimantan umumnya didominasi oleh bahan kayu-kayuan. Oleh 

karena itu komposisi bahan organiknya sebagian besar adalah lignin yang 

umumnya melebihi 60% dari bahan kering, sedangkan kandungan komponen 

lainnya seperti selulosa, hemiselulosa, dan protein umumnya tidak melebihi 11% 

(Kurnain, 2010). 

 

2.2.1. Keasaman Tanah (pH) 

pH tanah merupakan unsur yang sangat penting karena mengandung 

nitrogen (N), potassium (K), dan Phosphorus (P) yang dibutuhkan tumbuhan untuk 

berkembang. Jika pH tanah dibawah 5,5 maka tumbuhan dapat membentuk 

nitrogen dalam bentuk nitrat. Sedangkan Phosphorus ada pada pH tanah antara 6 

dan 7. Tingkat keasaman tanah disebabakan oleh leaching mineral, dekomposisi 

tumbuhan (seperti pohon jarum), limbah industri, hujan asam, dan beberapa bentuk 

aktivitas mikrobiologi (Siti, 2008). 

Reaksi tanah (pH tanah) menunjukkan sifat kemasaman dan alkalinitastanah 

yang dinyatakan dengan nilai pH. Nilai pH menunjukkan konsentrasi ion hidrogen 

(H+) dalam tanah. Semakin banyak H+dalam tanah, maka semakin masam tanah 

tersebut. Di dalam tanah, selain H+ dan ion-ion lain, ditemukan pulaion hidroksida 

(OH-), yang jumlahnya berbanding terbalik dengan H+. Bila kandungan H+sama 

dengan OH- maka tanah bereaksi netral yaitu mempunyai nilai pH 7. Penurunan 
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nilai pH pada tanah masam setelah penggenangan terjadi karena dalam kondisi 

anaerob Fe3
+ (ion ferri) digunakan sebagai akseptor elektron untuk oksidasi bahan 

organik. Selama proses ini nilai pH tanah mendekati netral (Harjdjowigeno, 2007). 

Reaksinya adalah sebagai berikut: 

Fe2O3 + ½ CH2O + 4H+              2 Fe2+ + 5/2 H2O + ½ CO2 

Pada umumnya, hara mudah diserap akar pada pH sekitar netral karenapada 

pH tersebut, hara mudah larut dalam air. Pada tanah masam ditemukan unsur-unsur 

beracun. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan kelarutan unsur mikro (Fe, 

Mn, Zn, Cu dan Co) pada jumlah yang besar sehingga bersifat toksik bagi tanaman, 

sedangkan Mo akan bersifat racun pada pH yang terlalu alkalin. Selain itu, pH tanah 

juga menentukan perkembangan dan populasi mikroba tanah. Bakteri dan jamur 

yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman akan berkembang biak pada Ph >5,5 

apabila pH tanah terlalu rendah maka akan terhambat aktivitasnya (Munawar, 

2011).  

 

2.2.2. Nitrogen (N) 

 Nitrogen (N) merupakan unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman 

dalam jumlah besar. Menyusun sekitar 1,5 % bobot tanaman berfungsi dalam 

pembentukan protein (Hanafiah, 2005). MenurutMindawati dkk., (2010) Nitrogen 

terdiri atas beberapa tingkat valiensi yang tergantung pada kondisi lingkungan 

mikro dalam tanah. 

Manfaat Nitrogenadalah untuk merangsang pertumbuhan tanaman pada 

fase vegetatif, serta berperan dalam pembentukan klorofil, asam amino, lemak, 

enzim dan persenyawaan lainya. Kadar nitrogen tanah biasanya bekerja sebagai 

indikator basis untuk menentukan pemupukan urea (Susanto, 2005). 

Kekurangan nitrogen dalam tanah menyebabkan pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman terganggu dan hasil tanaman menurun karena 

pembentukan klorofil yang sangat penting untuk proses fotosintetis terganggu. 

Sumber utama nitrogen untuk tanaman adalah gas nitrogen bebas di udara yang 

menempati 78% dari volume atmosfir. Dalam bentuk unsur, nitrogen tidak dapat 

digunakan oleh tanaman, sedangkan dalam bentuk gas, agar dapat digunakan oleh 
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tanaman harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk nitrat atau 

ammoniumsehingga bisa tersedia bagi tanaman (Usman, 2012).  

 

2.2.3. Fosfor (P) 

Unsur hara fosfor merupakan unsur hara makro bagi tanaman. Unsur hara P 

diserap oleh tanaman dari tanah dalam bentuk H2PO4
-  dan atau HPO4

2-. Kadar hara 

P tersedia yang tinggi akan menguntungkan bagi tanaman sehingga tanah-tanah 

cenderung subur. Fosfor adalah salah satu nutrisi utama yang sangat penting dalam 

pertumbuhan tanaman. Fosfor tidak bisa didapatkan secara bebas di alam karena 

fosfor hanya bisa didapatkan dalam beberapa mineral, tanaman merupakan unsur 

pokok dari protoplasma. Fosfor terdapat dalam air sebagai ortofosfat dan sebagai 

sumber fosfor alami dalam yang berasal dari pelepasan mineral-mineral dan biji-

bijian(Winarso, 2005). 

Fosfor termasuk unsur hara yang sangat penting untuk pertumbuhan 

tanaman dan kandungan didalam tanah sangat rendah nitrogen (N), kalium (K), 

kalsium (Ca). Ketersediaan fosfor didalam tanah dapat ditentukan oleh beberapa 

faktor, tetapi faktor yang sangat penting adalah pH tanah. Fosfor akan bereaksi 

dengan ion besi dan alumni pada tanah ber-pH rendah dan reaksi ini membentuk 

besi fosfat atau alumunium fosfat yang sukar larut dalam air sehingga tidak dapt 

digunakan pada tanaman. Pada tanah ber pH tinggi, fosfor akan bereaksi dengan 

ion kalsium. Dengan demikian reaksi yang membentuk ion kalsium bersifat sukar 

larut dan tidak dapat digunakan untuk tanaman (Sutedjo, 2008). 

Kandungan P total di dalam tanah umumnya rendah, dan berbeda-beda 

menurut tanah. Tanah-tanah muda biasanya memiliki kandungan P yang lebih 

tinggi daripada tanah-tanah yang tua. Selain itu, penyebarannya dalam profil tanah 

juga berbeda, semakin dalam lapisan maka kadar P-anorganik akan bertambah, 

kecuali bentuk P-organik. Jumlah fosfat yang tersedia di tanah pertanian biasanya 

lebih tinggi dibandingkan dengan kadarnya pada tanah-tanah yang tidak 

diusahakan.Hal ini diduga karena unsur ini tidak tercuci, sedangkan yang hilang 

melalui produksi tanaman sangat kecil (Marliani, 2011). Fungsi penting fosfor di 

dalam tanaman yaitu dalam proses fotosintesis, respirasi, transfer dan penyimpanan 

energi, pembelahan dan pembesaran sel (Sudaryono, 2009). 
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2.2.4. Kalium (K) 

Unsur K dalam tanah merupakan unsur hara yang ketiga setelah nitrogen, 

fosfor yang dapat diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+. Muatan positif dari 

kalium akan membantu menetralisir muatan listrik yang disebabkan oleh muatan 

negatif nitrat, fosfat, atau unsur hara lainya. Ketersediaan kalium dapat 

dipertukarkan dan dapat diserap oleh tanaman yang tergantung penambahan dari 

luar, fiksasi oleh tanahnya sendiri dan adanya penambahan dari kaliumnya 

(Sutedjo, 2008). 

Unsur K rata-rata menyususn 1,0% bagian tanaman. Unsur kalium berperan 

berbeda dibandingkan unsur N, S, dan P karena sedikit berfungsi sebagai penyusun 

komponen tanaman seperti protoplasma, lemak, dan selulos, tetapi berfungsi dalam 

pengaturan mekanisme (bersifat katalik dan katalisator) seperti fotosintesis, 

translokasi karbohidrat, sintesis protein dan lain-lain (Hanafiah, 2005). 

 

2.3. Abu Janjang Kelapa Sawit 

Abu janjang kelapa sawit merupakan hasil limbah padat janjang kosong 

kelapa sawit yang telah mengalami pembakaran di dalam incinerator di pabrik 

pengolahan kelapa sawit, dan abu janjang kelapa sawit juga dapat diperoleh dengan 

melakukan pembakaran secara manual. Luas lahan perkebunan kelapa sawit di 

Provinsi Riau mencapai 1,2 juta hektar dan terus bertambah setiap tahunnya 

sehingga berpotensi sebagai penyediaan abu janjang kelapa sawit dari produksi 

sawit 20% diantaranya adalah tandan kosong (Prasetyo, 2009). 

Abu janjang kelapa sawit memiliki kandungan 30-40% K2O, 7% P2O5, 9% 

CaO, dan 3% MgO. Selain itu juga mengandung unsur hara mikro yaitu Fe 1.200 

ppm, Mn 100 ppm, Zn 400 ppm, dan Cu 100 ppm (Bangka, 2010). Sebagai 

gambaran umum bahwa pabrik yang mengolah kelapa sawit dengan kapasitas 1200 

ton TBS/hari akan menghasilkan abu tandan kelapa sawit sebesar 10,8 %/hari, 

setara dengan 5,8 ton KCl 2,2 ton kiserit dan 0,7 ton TSP dengan penambahan 

polimer tertentu pada abu janjang kelapa sawit dapat dijadikan pupuk K butiran 

berkadar K2O 30-38% dengan pH 8,9 (Fauzi dkk., 2008). 

Menurut penelitian Mahbub dkk (2006), Aplikasi abu janjang kelapa sawit 

terhadap perbaikan beberapa sifat kimia ultisol pada dosis abu janjang kelapa sawit 



9 

 

: 0, 5, 10, 15, dan 20 ton/ha menunjukkan bahwa pemberian abu janjang sawit 

berpengaruh nyata terhadap peningkatan pH, KTK Efektif, kejenuhan basa, dan 

penurunan kejenuhan Al. peningkatan dosis pemberian abu janjang sawit yaitu : 5 

; 10 ; 15 dan 20 ton per hektar dapat menaikkan pH dari 3,96 menjadi 4,89 ; 5,58 ; 

6,93 dan 7,48. Kenaikan pH pada setiap perlakuan dipengaruhi oleh senyawa K2O 

dalam abu janjang kelapa sawit. Senyawa tersebut didalam tanah bereaksi dengan 

H2O dan menyumbangkan ion OH-. Sedangkan tanah ultisol merupakan tanah yang 

telah mengalami pelapukan lanjut dan berasal dari bahan induk yang sangat masam. 

 

2.4.  Abu Sekam Padi 

  Sekam padi merupakan limbah pertanian yang melimpah di Indonesia. 

Selama ini sekam padi biasanya hanya digunakan sebagai bahan bakar atau bahkan 

hanya dibakar begitu saja. Limbah pertanian abu sekam padi merupakan bahan 

berserat mengandung lelulosa ,lignin, hemiselulosa dan jika dibakar dapat 

menghasilkan abu dengan silika cukup tinggi 87% - 97%, serta mengandung hara 

N 1% dan K 2%.  Melalui penelitian pemupukan dengan memanfaatkan abusekam 

padi merupakan solusi yang tepat sebagai sumber hara N, P, K dan Ca. 

(Kiswondo,2011). 

Pembakaran sekam kulit padi akan dihasilkan abu sekam padi sebesar 17,71 

%. Volume yang besar ini akan menjadi masalah serius dalam jangka panjang 

apabila tidak ditangani dengan baik (Bantacut, 2006). Martanto (2001) menyatakan 

pemberian abu sekam padi sebagai sumber hara berpengaruh nyata terhadap 

lajupertumbuhan tinggi tanaman serta menekan serangan hama penyakit. 

 

2.5.  Abu Serbuk Gergaji 

 Limbah yang dimaksud disini adalah hasil samping yang terbentuk dari 

kegiatan bahan biomassa kayu atau berserat ligno-sellulosa, suatu bahan baku yang 

belum termanfaatkan. Untuk kasus ini dibatasi pada industri pengolahan kayu. 

Adanya limbah yang dimaksud adalah menimbulkan masalah penanganannya yang 

selama ini dibiarkan membusuk, ditumpuk dan dibakar yang kesemuanya 

berdampak negatif terhadap lingkungan sehingga penanggulangannya perlu 

dipikirkan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah memanfaatkannya menjadi 
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produk yang bernilai tambah dengan teknologi aplikatif dan kerakyatan sehingga 

hasilnya mudah disosialisasikan kepada masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan 

beberapa hal berprospek positif sebagai contoh teknologi aplikatif dimaksud dapat 

diterapkan secara memuaskan dalam mengkonversi limbah industri pengolahan 

kayu menjadi arang serbuk, briket arang, arang aktif, arang kompos dan soil 

conditioning. Serbuk gergaji merupakan salah satu jenis limbah industri pengolahan 

kayu gergajian (Pari, 2002). 

Pada umumnya, serbuk kayu memiliki nilai kalor antara 4018.25 kal/g hingga 

5975.58 kal/g dan memiliki komposisi kimia yang bervariasi, bergantung pada 

varietas, jenis dan media tumbuh. Namun secara umum, serbuk kayu memiliki 

komposisi kimia seperti yang terlihat pada Tabel 2.1 (Atria dkk., 2002). 

Tabel 2.1. Komponen kimia serbuk kayu 

Komponen Kimia  Kandungan (%)  

Holosellulosa  70,52  

Sellulosa  40,99  

Liguin  27,88  

Pentosan  16,89  

Abu  1,38  

Air  5,64  
Sumber : (Atria, Dkk. 2002) 

 

2.6. Abu Tempurung Kelapa 

Tempurung kelapa terletak dibagian dalam kelapa setelah sabut. Pada 

bagian pangkal tempurung terdapat 3 buah lubang tumbuh (ovule) yang 

menunjukkan bahwa bakal buah asahnya berlubang 3 dan yang tumbuh biasanya 

satu buah. (Pari dkk., 2006) 

Tempurung 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. Dari berat total buah kelapa, antara 15% 

sampai 19% merupakan berat tempurungnya. Selain itu tempurung juga banyak 

mengandung lignin. Sedang kandungan methoxyl dalam tempurung hampir sama 

dengan yang terdapat dalam kayu. Pada umumnya, nilai kalor yang terkandung 

dalam tempurung kelapa adalah berkisar antara 18200 kJ/kg hingga 19338.05 kJ/kg 

(Palungkun, 1999). 


