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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan November 2017 sampai dengan 

Januari 2018. Pengambilan sampel tanah dilakukan di Kelurahan Tambang 

Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Persiapan sampel tanah untuk analisis dilakukan 

di Laboratorium  Agrostologi, Industri Pakan dan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian 

dan Peternakan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Analisis kimia 

tanah dilakukan dilaboratorium Kimia Hasil Perikanan Universitas Riau. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

 Bahan yang digunakanadalah tanah gambut, abu sekam padi, abu janjang, 

abu serbuk gergaji dan abu tempurung yang berasal dari limbah masyarakat yang 

tak terpakai. Alat yang digunakan cangkul, polybag, alat tulis, camera digital, kayu, 

dan alat-alat lainya yang mendukung penelitian ini. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan, sehingga diperoleh 15 unit. Percobaan ini di 

lakukan menggunakan polybag. Perlakuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tanah gambut tanpa pemberian abu (kontrol) 

2. Tanah gambut + abu sekam padi 5 ton/ha (25 gram) 

3. Tanah gambut + abu tempurung 5 ton/ha (25 gram) 

4. Tanah gambut + abu serbuk gergaji 5 ton/ha (25 gram) 

5. Tanah gambut + abu janjang kelapa sawit 5 ton/ha (25 gram) 

 

3.4.  Pelaksanaan penelitian 

3.4.1. Persiapan Media dan Pengambilan Sampel 

Media yang dipersiapkan untuk analisis kimia tanah yaitu tanah gambut 

yang diambil di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Tanah 

yang digunakan yaitu tanah gambut yang belum pernah diolah kedalaman 0-20 cm, 

kemudian dibersihkan dari akar dan kotoran yang ada. Tanah dikering anginkan 

sampai kondisi lembab. Setelah itutanah dimasukkan kedalam polybag sebanyak 5 

kg dan ditambahkan abu 25 g sesuai dengan perlakuan masing- masing dan 
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diinkubasi selama 2 minggu. Pengambilan sampel tanah yang akan dianalisis di 

laboratorium diambil sebanyak 100 g. 

 

3.5.  Analisis Laboratorium 

Analisis di laboratorium merupakan tahap penelitian setelah pengambilan 

sampel dilapangan. Analisis ini merupakan sifat kimia tanah dan beberapa jenis abu 

yang digunakan meliputi analisis N, P, K dan pH tanah sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan. 

a.   Analisis N-total (Metode Kjeldhl) 

 Metode analisis N-total yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

Kjeldhl yang mengkonverensikan nitrogen dalam bentuk (NH4)
2 SO4 (Utami dan 

Handayani,2003). 

 Timbang 500 mg tanah (lolos saringan 0,5 mm) dimasukkan ke dalam labu 

Kjeldahl 25 mL. Setelah itu ditimbang 1,9 g Se, CuSO4dan Na2SO4, 5 ml 

H2SO4pekat dan 5 tetes parafin cair kedalam labu, kemudian panasi labu dikamar 

asap dengan api kecil hingga diperoleh cairan berwarna terang (hijau biru) lalu 

tambahkan aquades kira-kira 50 mL dan 5 mL NaOH 50% dan lakukan destilasi, 

kemudian hasil destilasi ditampung dalam elenmeyer 125 mL yang berisi campuran 

10 mL H3BO4 4% dan 5 tetes indikator Conway. Terakhir titrasi destilasi dengan 

HCl 0,01 N sampai terjadi perubahan warna dari hijau ke merah. 

a. Analisis P-tersedia (Metode Bray) 

 Penentuan nilai P-tersedia menggunakan metode Bray, Fosfat dalam 

keadaan asam akan diikat sebaga senyawa Fe, Al-fosfat yang sukar larut, NH4F 

yang terkandung dalam pengekstrak Bray akan membentuk senyawa rangkaian 

dengan Fe & Al dan membebaskan ion PO4
3-.(Sulaeman dkk, 2005). 

 Timbang 2,5 g contoh tanah <2 mm, ditambah pengekstrak Bray dan Kurt I 

sebanyak 25 mL, kemudian dikocok selama 5 menit. Saring dan bila larutan keruh 

kembalikan ke atas saringan semula (proses penyaringan maksimum 5 menit). 

Dipipet 2 ml ekstrak jernih ke dalam tabung reaksi. Contoh dan deret masing-

masing ditambah pereaksi pewarna fosfat sebanyak 10 mL, dikocok dan dibiarkan 

30 menit. Diukur absorbsinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 

693 mm. 
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b. Analisis Kalium (K) 

 Penentuan nilai K dengan menggunakan Ekstrak HCl 25%. Pengekstrak ini 

akan melarutkan bentuk-bentuk senyawa fosfat dan kalium mendekati kadar P dan 

K-total dengan cara menimbang 2,00 g contoh tanah ukuran <2mm, dimasukkan ke 

dalam botol kocok dan ditambahkan 10 mL HCl 25% lalu kocok dengan mesin 

kocok selama 5 jam. Masukkan ke dalam tabung reaksi dibiarkan semalam atau 

disentrifuse. Pipet 0,50 mL ekstrak jernih contoh dalam tabung reaksi. Tambahkan 

9,50 mL air bebas ion (pengenceran 20x) dan dikocok. Pipet 2 ml ekstrak contoh 

encer dan deret standar, dimasukkan kedalam tabung reaksi dibiarkan selama 30 

menit diukur langsung dengan alat flamefotometer (Sulaeman dkk., 2005).  

 

c. Analisis pH (Metode pH Meter) 

 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 dan dikonversi dalam skala pH. Elektrode gelas 

merupakan elektrode selektif khusus H+, hingga memungkinkan hanya untuk 

mengukur potensial yang disebabkan kenaikan konsentrasi H+. Dan H+ yang 

diekstrak dengan air menyatakan kemasaman aktif (aktual) sedangkan pengekstrak 

KCl 1 N menyatakan kemasaman cadangan (potensial) dengan cara menimbang 

sebanyak 10 g tanah (lolos saringan 0,5) dimasukkan kedalam botol kocok, lalu 

ditambahkan 50 mL H2Odan dikocok selama 30 menit di atas shaker, kemudian 

diamkan selama 5 menit setelah itu diukur dengan menggunakan pH-meter 

(Sulaeman dkk., 2005). 

 

3.6. Analisis Data 

  Data yang diperoleh dibandingkan dengan Badan Pusat Penelitian 

Tanah (Tabel 3.2) dan diolah secara statistik dengan menggunakan sidik ragam 

(Tabel 3.1) jika hasil uji lanjut menunjukkan perbedaan yang nyata maka akan 

dilakukan uji lanjut menggunakan Uji Jarak Duncan pada taraf 5% selain itu data 

yang di peroleh akan dibandingkan dengan kriteria kesuburan tanah di laboratorium 

Kimia Hasil Perikanan Universitas Riau. 
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Yij = µ + Ti + €ij 

i = 1, 2, ......., t 

j = 1, 2, ......., n 

Yij = nilai pengamatan pada perlakuan i, ulangan ke j 

µ = nilai tengah umum 

Ti = pengaruh perlakuan ke i 

€ij = pengaruh acak pada perlakuan ke i dan ulangan ke j 

t = banyaknya perlakuan 

n = banyaknya ulangan 

 

Tabel 3.1. Analisis Ragam 

SumberKera

gaman 

(SK) 

DerajatB

ebas 

(DB) 

Jumlah

Kuadra

t 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F hitung 

F table 

5% 1% 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG   

Galat t (r-1) JKG KTG   

Total tr-1 JKT     

 

Keterangan : 

FK  = FaktorKoreksi 

  = 
𝑌−2

𝑡𝑟
 

JKP  = JumlahKuadratPerlakuan 

  =  Σ
𝑌2

𝐼
– - FK 

JKG  = JumlahKuadratGalat 

  =  JKT-JKP 

JKT  = JumlahKuadrat Total 

  =  ΣYij
2-FK 

KTP  = Kuadrat Tengah Perlakuan 

  = 
𝐽𝐾𝑃

𝐷𝐵𝑃
 

KTG  = Kuadrat Tengah Galat 

  =  
𝐽𝐾𝐺

𝐷𝐵𝐺
 

F Hitung =  
𝐾𝑇𝑃

𝐾𝑇𝐺
 

Uji lanjut akan dilakukan dengan pengujian uji jarak Duncan (UJD) pada 

taraf 5%. Model uji jarak Duncan menurut Sastro supadi (2000), yaitu: 

 UJD α = Rα (ρ, dbgalat) ×  
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Keterangan: 

α : Taraf uji nyata 

ρ : Banyaknya perlakuan 

 

Tabel 3.2. Kriteria penilaian sifat-sifat kimia tanah 

Kimia  

Tanah 

Sangat  

Rendah 

Rendah Sedang  tinggi Sangat  

Tinggi 

 Ph <4,5  

Sangat Masam 

4,5-5,5 

Masam 

5,5-6,5 

Agak Masam 

6,6-7,5 

Netral 

>8,5 

Alkalis 

N (%) <0,10 0,11-0,20 0,21-0,0,50 0,51-0,75 > 0,75 

P (%) <10 10-20 21-40 41-60 >60 

K (%) <10 10-20 21-40 41-60 >60 

Sumber: ( BPTP, 1983) 


