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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan

yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan

adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi

baik disengaja maupun tanpa sengaja (Hatta, 2008).

Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau

mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak

dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan. Proses alami

sebagai contohnya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung

api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan

kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan

panas atau percikan api (Notohadinegoro, 2006). Kebakaran yang terjadinya

akibat kesengajaan manusia dikarenakan oleh beberapa kegiatan, seperti kegiatan

ladang, perkebunan (PIR), Hutan Tanaman Industri (HTI), penyiapan lahan untuk

ternak sapi, dan sebagainya (Hatta, 2008).

Menurut Darwiati dan Tuheteru (2010) di Indonesia, kebakaran hutan dan

lahan hampir 99% diakibatkan oleh kegiatan  manusia baik disengaja maupun

tidak (unsur kelalaian). Diantara angka persentase tersebut, kegiatan konversi

lahan menyumbang 34%, peladangan  liar 25%, pertanian 17%, kecemburuan

sosial 14%, proyek transmigrasi 8%; sedangkan hanya 1% yang disebabkan oleh

alam. Faktor lain yang menjadi penyebab semakin hebatnya kebakaran hutan dan

lahan sehingga menjadi pemicu kebakaran adalah iklim yang ekstrim, sumber

energi berupa kayu, deposit batubara dan gambut.

2.2. Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan

Setiap tahun kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan yang

sering terjadi sebagian besar diakibatkan oleh faktor kelalaian ataupun

kesengajaan manusia dalam rangka pembukaan lahan secara besar besaran yang
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dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan secara ilegal, baik untuk

usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan hanya sebagian kecil saja

yang disebabkan oleh alam (petir atau lava gunung berapi) (Qodriyatun, 2014).

Kebakaran hutan terjadi akibat adanya pembersihan lahan (land clearing)

dan konservasi hutan menjadi perkebunan dengan cara membakar seresah, daun

dan sisa tumbuhan. Metode pembakaran ini merupakan metode yang paling

murah, mudah dan efisien. Namun akibat tidak terkendalinya pembakaran

tersebut, api merambat kemana-mana dan menimbulkan kebakaran

(Nugroho, 2000).

Faktor cuaca juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kebakaran

hutan, meliputi: angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembaban

relatif. Waktu juga mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan, karena waktu

sangat terkait dengan kondisi cuaca yang menyertainya. Waktu dipisahkan atas

waktu siang dan malam hari. Terdapat hubungan antara waktu dengan kondisi

kebakaran hutan dan lahan. Faktor topografi yang mempengaruhi kebakaran hutan

dan lahan mencakup tiga hal yaitu kemiringan, arah lereng dan medan. Masing-

masing faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku api kebakaran hutan dan

lahan (Hatta, 2008).

Kebakaran hutan telah menjadi masalah tahunan yang serius di Indonesia,

terutama pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya

berdampak pada daerah kejadian saja, tetapi juga berdampak kepada negara

tetangga (Nasution et al., 2013). Penyebaran konsentrasi asap akibat kebakaran

hutan dan lahan sangat luas hingga menutupi beberapa wilayah di negara ASEAN,

seperti Singapura, Malaysia dan Brunai Darrusalam. Akibat yang ditimbulkan

adalah berkurangnya jarak pandang (visibility), transportasi udara dan darat yang

terganggu, meningkatnya penderita infeksi saluran pernapasan atas, dan masalah-

masalah sosial ekonomi di masyarakat (Nugroho, 2000). Dampak asap akibat

kebakaran menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan

akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata dan

kulit. Hal ini akibat tingginya kadar debu di udara yang telah melampaui ambang

batas (Perwitasari dan Sukana, 2012).
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Selain asap akibat kebakaran yang mengganggu kesehatan masyarakat,

serta sarana transportasi baik darat, perairan, maupun udara, yaitu dampak negatif

yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan juga cukup besar mencakup kerusakan

ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan

dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global (Saharjo dan

Gago, 2011).

Berbicara mengenai produktivitas tanah, kebakaran hutan biasanya

menimbulkan dampak langsung terhadap kematian populasi dan organisme tanah

serta dampak yang lebih signifikan lagi yaitu merusak habitat dari organisme itu

sendiri. Perubahan suhu tanah dan hilangnya lapisan serasah, juga bisa

menyebabkan perubahan terhadap karakteristik habitat dan iklim mikro.

Kebakaran hutan menyebabkan bahan makanan untuk organisme menjadi sedikit,

kebanyakan organisme tanah mudah mati oleh api dan hal itu dengan segera

menyebabkan perubahan dalam habitat, hal ini kemungkinan menyebabkan

penurunan jumlah mikroorganisme yang sangat besar dalam habitat. Efek negatif

ini biasanya bersifat sementara dan populasi organisme tanah akhirnya kembali

menjadi banyak lagi dalam beberapa tahun (Hatta, 2008).

2.3. Mikroorganisme Tanah

Tanah merupakan tempat bermukimnya berbagai kehidupan tumbuhan,

hewan, dan jasad renik yang tidak terhitung banyaknya. Kehidupan di dalam

tanah sangat beranekaragam, berkisar dari organisme bersel tunggal yang

mikrokopis sampai hewan besar yang menggali liang. Masing masing ekosistem

mempunyai kombinasi makhluk hidup dan sumberdaya abiotik yang unik yang

berfungsi mempertahankan aliran energi dan hara yang berkesinambungan

(Foth et al., 1994). Mikroorganisme yang menghuni tanah dapat dikelompokkan

menjadi bakteri, aktinomysetes, jamur, alga, dan protozoa (Rao, 1994).

Setiap tanah mempunyai populasi organisme yang berbeda. Berbagai

populasi dan habitat dalam tanah bersama sama membentuk ekosistem. Dalam

suatu ekosistem tanah, berbagai mikroba hidup, bertahan hidup, dan berkompetisi

dalam memperoleh ruang, oksigen, air, hara, dan kebutuhan hidup lainnya, baik

secara simbiotik maupun nonsimbiotik sehingga menimbulkan berbagai bentuk

interaksi antar mikroba (Yulipriyanto, 2010).
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Tanah yang subur mengandung lebih dari 100 juta mikroorganisme per

gram tanah. Produktivitas dan daya dukung tanah tergantung pada aktivitas

mikroorganisme tersebut. Selain itu, sebagian besar mikroorganisme tanah

memiliki peranan yang menguntungkan, yaitu berperan dalam menghancurkan

limbah organik, siklus hara tanaman, fiksasi nitrogen, pelarut posfat, merangsang

pertumbuhan, biokontrol patogen, dan membantu penyerapan unsur hara. Jumlah

total mikroorganisme yang terdapat didalam tanah digunakan sebagai indeks

kesuburan tanah (fertility indeks), tanpa mempertimbangkan hal-hal lain (Utami,

2009).

Populasi mikroorganisme tanah terbagi dalam tiga golongan, yaitu: 1)

Autochthonous: golongan ini dapat dikatakan sebagai mikroba setempat atau

pribumi pada tanah tertentu, selalu hidup dan berkembang  di tanah tersebut dan

atau selalu diperkirakan ada ditemukan di dalam tanah tersebut. 2) Mikroba

zimogenik: golongan mikroba yang berkembang di bawah pengaruh perlakuan

perlakuan khusus pada tanah, seperti penambahan bahan bahan organik,

pemupukan. 3) Mikroba transient (penetap sementara): terdiri dari organisme

organisme yang ditambahkan ke dalam tanah, secara disengaja seperti dengan

inokulasi leguminosa, atau yang tidak secara disengaja seperti dalam kasus unsur

unsur penghasil penyakit tanaman dan hewan, organisme ini kemungkinan akan

segera mati atau bertahan untuk sementara waktu setelah berada di dalam tanah

(Campbel et al., 2003).

2.3.1. Manfaat  Mikroorganisme Tanah

Mikroorganisme di alam secara umum berperan sebagai produsen,

konsumen maupun dekomposer. Jasad produsen menghasilkan bahan organik dari

bahan anorganik dengan energi sinar matahari, mikroorganisme yang berperan

adalah algae dan bakteri fotosintetik. Jasad konsumen menggunakan bahan

organik yang dihasilkan oleh produsen, contoh mikrobanya adalah protozoa.

Sedangkan dekomposer menguraikan bahan organik dan sisa-sisa jasad hidup

yang mati menjadi unsur-unsur kimia, contoh mikrobanya adalah bakteri dan

fungi (Sumarsih, 2003).
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Menurut Saraswati dan Sumarno (2008) fungsi mikroorganisme di dalam

tanah digolongkan menjadi empat, yaitu sebagai penyedia unsur hara dalam tanah,

perombak bahan organik dan mineralisasi organik, memacu pertumbuhan

tanaman, dan sebagai agen hayati pengendali hama dan penyakit tanaman.

Dengan demikian peranan mikroba juga berpengaruh terhadap sifat kimia dan

fisik tanah serta pertumbuhan tanaman. Sedangkan menurut Subowo (2010)

beberapa organisme tanah juga mampu meningkatkan kesuburan tanah melalui

hasil samping yang dihasilkan, seperti organisme pelarut fosfat ataupun penambat

N-bebas yang hidup bebas/soliter ataupun yang hidup bersimbiosis secara

mutualisme dengan tanaman.

Mikroorganisme tanah berperan penting dalam mempercepat penyediaan

hara dan juga sebagai sumber bahan organik tanah. Mikroorganisme tanah sangat

nyata perannya dalam hal dekomposisi bahan organik pada tanaman tingkat

tinggi. Dalam proses dekomposisi sisa tumbuhan dihancurkan atau dirombak

menjadi unsur yang dapat digunakan tanaman untuk tumbuh (Saragih, 2009).

2.3.2. Bakteri

Bakteri merupakan jasad bersel satu, berkembangbiak melalui pembelahan

sel. Pada kondisi ideal pembelahan sel inti dapat terjadi setiap periode 20 menit,

sehingga dalam satu hari saja dari 1 sel dengan waktu pembelahan 1 jam dapat

berkembang menjadi 17 juta bakteri, massa sebesar bumi dapat dihasilkan hanya

dalam waktu 6 hari. Namun kondisi ideal ini tergantung pada ketersediaan hara

dan faktor tumbuh lainya yang menjadi pembatas perkembangbiakan bakteri

(Hanafiah, 2010).

Dalam keadaan yang menguntungkan, bakteri dapat berkembang dengan

cepat tetepi keadaan ini tidak dapat bertahan lama sebab lama kelamaan nutrisi

yang ada di sekitarnya juga berkurang jumlahnya, padahal barang-barang atau

bahan-bahan tersebut sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan

perkembangannya. Sekalipun demikian ada petunjuk kuat bahwa reproduksi yang

kuat pada bakteri berarti mereka dapat berkompetisi dengan baik terhadap

organisme lain dengan memperoleh sumber-sumber makanan yang baru

(Yulipriyanto, 2010).
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Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri tanah dapat dibagi

menjadi dua kelompok yaitu autotrof dan heterotrof. Kelompok autotrof

memperoleh persediaan karbon dari sinar matahari. Pada bentuk heterotrof,

menggunakan bahan-bahan organik yang berbeda-beda yang meliputi gula-gula,

cellulosa, asam-asam organik dan hidrokarbon untuk memenuhi kebutuhan energi

dan karbon. Menurut Buckman dan Brady (1982), menyatakan bahwa bakteri

tanah berdasarkan sumber energi terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu

bakteri autotropik dan bakteri heterotropik. Bakteri autotropik mendapat energi

dari oksidasi unsur mineral, seperti ammonium, sulfur dan besi serta

karbondioksida. Sedangkan bakteri heterotropik menghasilkan energi dan karbon

berasal dari bahan organik tanah.

Jenis bakteri yang ditemukan di dalam tanah pada umumnya bakteri

berbentuk batang (bacillus) dengan panjang 2-3 µm dan lebar 1 µm. Beberapa

diantaranya ada yang mempunyai flagela-flagela yang berguna untuk berenang

bila berada di dalam tanah. Di samping itu pada bakteri sering dijumpai adanya

pembungkus yang berupa kapsul yang merupakan sisa-sisa senyawa kompleks

yang disekresikan pada luar dinding sel yang baru terbentuk. Kapsul berfungsi

untuk melindungi bakteri dari serangan protozoa. Tetapi adanya sejumlah besar

timbunan kapsul bakteri dalam tanah akan meningkatkan stuktur tanah yang

remah, karena adanya peningkatan-peningkatan partikel-partikel humus dan

bahan-bahan mineral. Sel-sel bakteri pada umumya tidak tahan terhadap

temperature yang tinggi dan pengerigan. Tetapi ada beberapa spesies bakteri yang

mampu membentuk endospora yang resisten / tahan sehingga mampu bertahan

terhadap panas dan musim kemarau yang berkepanjangan (Yulipriyanto, 2010).

Menurut Rao (1994) dalam tanah subur yang normal, terdapat 10 – 100

juta bakteri per gram tanah. Angka ini meningkat tergantung dari kandungan

bahan organik suatu tanah tertentu. Fungsi bakteri tanah yaitu turut serta dalam

semua perubahan bahan organik, memegang monopoli dalam reaksi enzimatik

yaitu nitrifikasi dan pelarut fosfat. Jumlah bakteri dalam tanah bervariasi karena

perkembangan mereka sangat bergantung dari keadaan tanah. Pada umumnya

jumlah terbanyak dijumpai di lapisan atas (Utami, 2009).
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2.3.3. Cendawan
Cendawan merupakan organisme mikro tanah yang berupa filamen atau

hifa. Karena banyaknya spesies dan genus dari fungi, maka sampai sekarang

belum dapat diketahui jumlah genusnya. Namun demikian keanekaragaman

spesies cendawan yang berfilamen tak disangsikan lagi (Yulipriyanto, 2010).

Cendawan dapat dibedakan menjadi yang bersifat parasitik, saprophitik dan

simbiotik. Cendawan parasitik adalah yang menyebabkan penyakit tanaman

seperti bercak akar kapas (cotton root rot). Cendawan saprophitik mendapatkan

makanan (energi) dari dekomposisi bahan organik. Cendawan simbiotik hidup

pada akar-akar tanaman di mana tanaman manapun cendawan saling beruntung.

Cendawan penting dalam tanah terutama dalam penghancuran cellulosa dan lignin

di samping aktif juga dalam penghancuran bahan mudah hancur seperti gula, pati,

protein (Hardjowigeno, 1995).

Cendawan di dalam tanah adalah dekomposer bahan-bahan organik yang

sangat penting terutama dalam menguraikan senyawa-senyawa yang tahan,

terutama senyawa-senyawa yang tidak segera digunakan oleh bakteri. Organisme

berfilamen ini menguraikan senyawa-senyawa nitrogen kompleks yang berlimpah

dalam tanah, dan mengubahnya menjadi ammonium yang merupakan proses yang

sangat berarti bagi tumbuhan tingkat tinggi yang menghendaki bentuk-bentuk

nitrogen organik. Cendawan juga penting memecah cellulose dan beberapa

hemicellulose yang menjadi komponen penyusun tumbuhan tingkat tinggi dan

banyak terdapat di tanah. Cendawan juga penting dalam menghancurkan dan

membentuk humus serta fraksi organik asli dalam tanah (Yulipriyanto, 2010).

Dalam beberapa perilaku kehidupan, cendawan mempunyai persamaan dengan

bakteri, misalnya:

a. Dalam hal mendapatkan bahan makanan, cendawan tidak berhijau daun

kerena itu untuk mendapatkan bahan makanannya harus melakukan

pelapukan sisa-sisa tanaman atau binatang. Jadi cendawan adalah

termasuk mikroflora yang heterotrop.

b. Dalam hal pembiakannya, cendawan membentuk cabang-cabang yang

selanjutnya terpisah satu dengan yang lainnya dan selanjutnya masing-

masing akan hidup secara vegetatif, tetapi selain pembiakan demikian

ternyata cendawan dapt membentuk spora-spora yang setiap spora kelak
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setelah bertahan lama di dalam tanah akan muncul kembali sebagai

cendawan-cendawan muda. Jadi cendawan dapat membentuk tubuh buah

yang menghasilkan spora dalam kegiatan berkembangbiaknya.

c. Dalam hal resistensinya, sama seperti halnya dengan bakteri, ternyata

cendawan dapat resisten dalam kehidupannya pada suhu minimum 0-130C

dan maksimum antara 19-45oC.

Menurut Sutedjo dan Kastasapoetra (2002) cendawan mempunyai peranan

yang penting dalam pembentukan tanah karena ternyata berbagai jenis cendawan

dapat melapukkan atau mempunyai daya lapuk yang kuat terhadap sisa-sisa

tanaman yang mengandung bahan karbohidrat dan ternyata tidak mudah

dilapukkan atau dihancurkan oleh bakteri. Bagi berbagai jenis cendawan

walaupun secara agak lambat bahan-bahan seperti sellulosa atau lignin akan dapat

dilapukkan dan dimanfaatkannya. Apabila cendawan-cendawan itu telah sampai

pada siklus hidupnya yang terakhir maka bahan-bahan yang dikandungnya akan

sangat bermanfaat dalam memperkaya tanah dengan bahan-bahan organik. Di

dalam tanah, hifa jamur mempunyai peranan dalam mengikat partikel-partikel

tanah sehingga tanah menjadi solid dan mampu menyerap air lebih banyak.

Cendawan juga berperan dalam proses dekomposisi bahan organik untuk semua

jenis tanah. Cendawan toleran pada kondisi tanah yang asam, misalnya pada tanah

gambut yang memiliki karakteristik bahan organik yang tinggi cendawan mampu

hidup dengan baik. Semakin tinggi populasi mikroorganisme tanah maka semakin

subur tanah tersebut. Populasi cendawan dalam tanah pertanian yang subur bisa

mencapai 400 ribu per gram tanah (Ariningsih, 2009).

Pengolahan tanah yang tidak tepat akan menyebabkan berkurangnya

populasi bahkan kematian pada jasad renik yang ada di dalam tanah. Salah

satunya yaitu dalam proses pembukaan/ penyiapan lahan dengan metode

pembakaran. Menurut Utami (2009) penurunan jumlah fungi tanah diakibatkan

oleh pembakaran hutan dalam proses penyiapan lahan telah mematikan fungi

tanah dan mengakibatkan menurunnya jumlah fungi tanah. Selain itu penurunan

jumlah fungi tanah juga diakibatkan karena semakin berkurangnya ketersediaan

unsur hara tanah yang membantu perkembangan fungi tanah akibat diserapnya

unsur hara tersebut oleh tanaman kelapa sawit demi mendukung pertumbuhannya.
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Penelitian Wasis (2003) menjelaskan bahwa berdasarkan analisa laboratorium

pembakaran lahan telah menyebabkan menurunnya sifat biologi tanah seperti total

mikroorganisme, total fungi dan C-mic hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.2. di

bawah ini.

Tabel 2.1. Pembakaran Lahan Menyebabkan Menurunnya Sifat Biologi Tanah
Seperti Total Mikroorganisme, Total Fungi dan C-mic

Lokasi Total M.O CFU
Sel/g Tanah

Total Fungi CFU
Sel/g Tanah

C-mic (ppm)

WNL A 6,4 x 106 8,4 x 104 15,84
WNL B 6,7 x 106 1,2 x 104 126,72
MS A 1,8 x 107 1,4 x 105 47,52
MS B 2,3 x 107 1,5 x 105 95,04

Garut A2 2,4 x 106 0,7 x 104 7,08
Garut B2 6,9 x 106 1,3 x 105 8,64

Sumber: Wasis (2003)
Keterangan : WNL A : Gambut belum lama terbakar

WNL B : Gambut sudah lama terbakar
MS A : Podsolik hutan alam terbakar
MS B : Podsolik tanaman 2002 sudah lama terbakar
Garut A : Terbakar
Garut B : Tidak terbakar


