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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanah Gambut

Tanah gambut adalah material organik yang terbentuk dari bahan-bahan

organik, seperti dedaunan, batang dan cabang serta akar tumbuhan. Bahan organik

ini terakumulasi dalam kondisi lingkungan yang tergenang air, sangat sedikit

oksigen dan kemasaman tinggi serta terbentuk di suatu lokasi dalam jangka waktu

geologis yang lama. Gambut tersusun berlapis, membentuk susunan hingga

ketebalan belasan meter (Kaat et al., 2008).

Proses pembentukan gambut bermula dari adanya genangan di daerah

rawa belakang (back swamp) atau daerah cekungan yang drainasenya buruk,

danau dangkal atau daerah cekungan yang secara perlahan ditumbuhi oleh

tanaman air dan vegetasi lahan basah. Tanaman yang mati dan melapuk secara

bertahap membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga genangan tersebut

terpenuhi timbunan gambut (Hilman et al., 2010).

Ketebalan gambut diperkirakan rata-rata 3-5 meter di Indonesia Bagian

Barat, sementara di Indonesia Bagian Timur mencapai 1-2 meter. Tanah gambut

juga memegang peranan yang sangat penting dalam hal penyimpanan karbon,

dimana kemampuannya dalam menyerap maupun menyimpan karbon jauh lebih

tinggi dibandingkan dengan tanah mineral (Kaat et al., 2008).

Rismunandar (2003) menyatakan bahwa tanah gambut mengandung bahan

organik yang tidak kalah tinggi jika dibandingkan dengan pupuk kandang.

Penanaman langsung pada lahan gambut tidak produktif, sehingga berbagai

manipulasi terkait dengan tingkat kemasaman tanahnya, diharapkan dapat
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mengembalikan produktivitas lahan. Selain itu, tanah gambut juga sudah mulai

dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan media semai.

Menurut Agus dan Subakti (2009), berdasarkan tingkat kematangan atau

dekomposisinya, gambut dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu gambut fibrik,

hemik dan saprik. Gambut yang tingkat dekomposisinya baru dimulai atau masih

awal, disebut bahan organik fibrik yang mempunyai ciri jaringan-jaringan (fibers)

tumbuhan masih tampak jelas atau mudah dikenali. Bahan organik hemik adalah

bahan organik yang sekitar separuhnya telah mengalami dekomposisi (hemi =

separuh/ pertengahan). Bahan organik saprik adalah bahan organik yang sebagian

besar telah mengalami dekomposisi.

Sifat kimia dan fisika tanah gambut merupakan sifat-sifat yang penting

diperhatikan dalam pengelolaan lahan gambut. Sifat kimia seperti pH, kadar abu,

kadar N, P, K, kejenuhan basa (KB), dan hara mikro merupakan informasi yang

perlu diperhatikan dalam pemupukan di tanah gambut. Gambut di Indonesia

umumnya kurang dari 5% dan sisanya adalah bahan organik. Fraksi organik

terdiri dari senyawa-senyawa humat sekitar 10% hingga 20% dan sebagian besar

lainnya adalah senyawa lignin, selulosa, hemiselulosa, lilin, tannin, resin, suberin,

protein, dan senyawa lainnya (Agus dan Subakti, 2008).

Pemupukan sangat dibutuhkan pada kandungan hara gambut yang sangat

rendah. Jenis pupuk yang diperlukan adalah yang mengandung N, P, K, Ca dan

Mg. Walaupun KTK gambut tinggi, namun daya pegangnya rendah terhadap

kation yang dapat dipertukarkan sehingga pemupukan harus dilakukan beberapa

kali (split application) dengan dosis rendah agar hara tidak banyak tercuci.
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Dari hasil analisis yang dilakukan di Finlandia terhadap media gambut dan

top soil di daerah temperate, kesarangan media gambut adalah 75% - 90%

sedangkan top soil 40% - 50%, kapasitas air media gambut 40% - 50% dan top

soil 30% - 50%, untuk kapasitas udara media gambut 30% - 40% dan top soil 15%

- 20%. Ketebalan lapisan gambut bervariasi mulai dari 40 cm - 5 m (Utomo,

2010).

2.2. Tanah Mineral

Mineral adalah senyawa anorganik dengan berbagai sifat fisik dan kimia

yang digolongkan menjadi mineral primer dan sekunder. Mineral-mineral primer

mengalami pelapukan dan melepaskan sejumlah elemen-elemen ke dalam larutan

tanah. Beberapa elemen-elemen yang dilepaskan dalam proses pelapukan akan

membentuk ikatan dengan elemen lainnya membentuk mineral-mineral sekunder.

Mineral sekunder yang dihasilkan dari proses pelapukan umumnya memiliki

ukuran partikel yang kecil (Mustafa, 2009).

Tanah mineral terdiri dari empat penyusun utama : bahan mineral, bahan

organik, air dan udara. Keempat penyusun kait mengait satu sama lain dan

berhubungan erat, sehingga sukar dipisahkan satu sama lain. Kadar bahan organik

tanah mineral tidak melebihi 3 atau 5 persen dari bobot tanah. Walaupun

jumlahnya sedikit pengaruh bahan organik terhadap sifat-sifat tanah dan

selanjutnya terhadap pertumbuhan tanaman yang sangat nyata (Soepardi, 1983).

Mineral mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu tanah, antara

lain sebagai indikator cadangan sumber hara dalam tanah dan indikator muatan

tanah beserta lingkungan pembentukannya (Prasetyo, 2005). Tanah podzolik
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merupakan tanah dengan horizon argilik yang bersifat masam dengan kejenuhan

basa rendah dan tanah tersebut memiliki kadar Al yang tinggi yang dapat menjadi

racun bagi tanaman dan dapat menyebabkan fiksasi P dan unsur hara yang rendah

(Hardjowigeno, 2003).

Pemberian bahan amelioran tanah mineral dapat menurunkan asam-asam

fenolat agar tidak toksik melalui pembentukan senyawa kompleks logam organik.

Tanah mineral tersebut mengandung Fe Total 6,1% dan Aldd 4,35 cmolc kg -1

tanah yang diperlukan oleh tanah gambut sebagai sumber kation untuk

meningkatkan retensi P melalui pembentukan senyawa kompleks kation logam

organik (Hartatik dan Idris, 2008).

2.3. Sifat Kimia Tanah

Komponen kimia tanah berperan besar dalam menentukan sifat dan ciri

tanah umumnya serta kesuburan tanah pada khususnya. Bahan aktif dari tanah

yang berperan dalam menjerap dan mempertukarkan ion adalah bahan yang

berada dalam bentuk koloidal, yaitu liat dan bahan organik. Kedua bahan koloidal

ini berperan langsung atau tidak langsung dalam mengatur dan menyediakan hara

bagi tanaman. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh macam-macam faktor

antara lain, sinar matahari, suhu, udara, air dan unsur-unsur hara tanah (N, P, K,

dan lain-lain) (Hardjowigeno, 2003).

2.3.1. Reaksi Tanah (pH Tanah)

Reaksi tanah menunjukkan kemasaman dan alkalinitas tanah yang

dinyatakan dengan nilai pH. Nilai pH menunjukkan banyaknya konsentrasi ion

unsur (H+) di dalam tanah. Makin tinggi kadar ion H+ di dalam tanah maka
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semakin masam tanah tersebut. Selain ion H+ ditemukan pula ion OH-, yang

jumlahnya berbanding terbalik dengan banyaknya H+ (Hardjowigeno, 2007).

Pentingnya pH tanah menentukan mudah tidaknya unsur-unsur hara

diserap tanaman, umumnya unsur hara mudah diserap akar tanaman pada pH

tanah sekitar netral, karena pada pH tersebut kebanyakan unsur hara mudah larut

dalam air. Bakteri, jamur yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman akan

berkembang baik pada pH > 5,5, apabila pH tanah terlalu rendah, maka akan

terhambat aktivitasnya (Hardjowigeno, 2007).

Pentingnya pH tanah untuk diketahui menentukan mudah tidaknya unsur-

unsur hara diserap tanaman. Pada umumnya hara tanaman akan lebih mudah

untuk diserap pada kisaran pH netral oleh karena pada kisaran pH tersebut

kebanyakan unsur hara larut dalam air. Pada tanah masam unsur P tidak dapat

diserap tanaman karena diikat oleh Al sedangkan pada tanah alkalis, P sulit

diserap tanaman karena difiksasi oleh Ca (Mustafa, 2009). Peningkatan pH

mempengaruhi keadan unsur kalium dan magnesium ditukar, aluminium dan

unsur mikro, ketersediaan fosfor, serta perharaan yang berkaitan dengan aktivitas

jasad mikro (Susanto, 2005). Penjelasan tentang kemasaman tanah disajikan pada

Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kemasaman Tanah
pH Reaksi

4,5-5,0 Keadaan tanah masam sekali

5,0-5,5 Masam

5,5-6,0 Agak masam

6,0-6,5 Masam lemah

6,5-7,0 Netral

Sumber: Sutedjo (2008)
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2.3.2. C- Organik

Bahan organik merupakan bahan-bahan yang dapat diperbaharui, didaur

ulang, dirombak oleh bakteri-bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan

oleh tanaman tanpa mencemari tanah dan air (Hanafiah, 2005). Kandungan bahan

organik pada masing-masing horizon merupakan petunjuk besarnya akumulasi

bahan organik dalam keadaan lingkungan yang berbeda. Komponen bahan

organik yang penting adalah C dan N. Kandungan bahan organik ditentukan

secara tidak langsung yaitu dengan mengalikan kadar C dengan suatu faktor yang

umumnya sebagai berikut: kandungan bahan organik = C x 1,724. Bila jumlah C-

organik dalam tanah dapat diketahui maka kandungan bahan organik tanah juga

dapat dihitung. Kandungan bahan organik merupakan salah satu indikator tingkat

kesuburan tanah (Susanto, 2005).

C-organik tanah menunjukkan kadar bahan organik yang terkandung

didalam tanah. Tanah-tanah gambut biasanya mempunyai tingkat kadar C-organik

yang lebih tinggi dibandingkan tanah mineral. Kadar C-organik mengindifikasi

tingkat kematangan gambut. Gambut dari jenis fibrik tingkat kadar C- organiknya

akan lebih tinggi dibandingkan dengan saprik dan hemik (Soewandita, 2008).

2.3.3. Unsur Hara Nitrogen, Fosfor dan Kalium

Nitrogen merupakan unsur hara makro essensial, menyusun sekitar 1,5%

bobot tanaman dan berfungsi terutama dalam pembentukan protein (Hanafiah

2005). Menurut Hardjowigeno (2003) nitrogen dalam tanah berasal dari,

bahan organik tanah yaitu bahan organik , pengikatan oleh mikroorganisme dari N

udara, pupuk, dan air hujan.
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Sumber N yang berasal dari atmosfer merupakan sumber primer, dan yang

berasal dari aktivitas di dalam tanah sebagai sumber sekunder. Fiksasi N secara

simbiotik khususnya terdapat pada tanaman jenis leguminoseae dengan bakteri

tertentu. Bahan organik juga membebaskan N dan senyawa lainnya setelah

mengalami proses dekomposisi oeh aktivitas jasad renik tanah (Mustafa, 2012).

Hilangnya N dari tanah disebabkan karena digunakan oleh tanaman atau

mikroorganisme. Kandungan N total umumnya berkisar antara 2.000 – 4.000

kg/ha pada lapisan 0 – 20 cm, tetapi tersedia bagi tanaman < 3% dari jumlah

tersebut (Hardjowigeno, 2003).

Manfaat dari nitrogen adalah untuk memacu pertumbuhan tanaman pada

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

enzim, dan persenyawaan lain (Susanto, 2005). Kadar nitrogen tanah biasanya

sebagai indikator dasar untuk menentukan dosis pemupukan Urea. Fungsi N

adalah memperbaiki sifat vegetatif tanaman. Tanaman yang tumbuh pada tanah

yang cukup N, berwarna lebih hijau. Gejala kekurangan N, tanaman tumbuhan

kerdil dan daun-daun rontok dan gugur. N tanah pada lahan gambut biasanya lebih

besar dibandingkan pada tanah mineral (Soewandita, 2008).

Fosfor merupakan salah satu nutrisi utama yang sangat penting dalam

pertumbuhan tanaman. Fosfor tidak terdapat secara bebas di alam. Fosfor

ditemukan sebagai fosfat dalam beberapa mineral, tanaman dan merupakan unsur

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

fosfor alami dalam air berasal dari pelepasan mineral-meneral dan biji-bijian

(Sutedjo, 2008).
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Ketersediaan fosfor di dalam tanah ditentukan oleh banyak faktor, tetapi

yang paling penting adalah pH tanah. Pada tanah ber-pH rendah, fosfor akan

bereaksi dengan ion besi dan aluminium. Reaksi ini membentuk besi fosfat atau

aluminium fosfat yang sukar larut dalam air, sehingga tidak dapat digunakan oleh

tanaman. Pada tanah ber pH tinggi, fosfor akan bereaksi dengan ion kalsium.

Reaksi ini membentuk ion kalsium fosfat yang sifatnya sukar larut dan tidak dapat

digunakan oleh tanaman. Dengan demikian, tanpa memperhatikan pH tanah,

pemupukan fosfor tidak akan berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman (Sutedjo,

2008). Menurut Hartatik dan Idris (2008) fosfat alam yang mempunyai reaktivitas

tinggi memberikan kelarutan yang cukup tinggi, sehingga dapat digunakan

sebagai sumber P pada tanah gambut.

Kalium merupakan unsur hara yang ketiga setelah nitrogen dan fosfor

yang 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 lainnya. Ketersediaan kalium dapat dipertukarkan dan dapat

diserap tanaman yang tergantung penambahan dari luar, fiksasi oleh tanahnya

sendiri dan adanya penambahan dari kaliumnya (Sutedjo, 2008).

Unsur K rata-rata menyusun 1,0% bagian tanaman. Unsur ini berperan

berbeda dibading N, S, dan P karena sedikit berfungsi sebagi penyusun komponen

tanaman, seperti protoplasma, lemak, seluosa , tetapi terutama berfungsi dalam

pengaturan mekanisme (bersifat katalitik dan katalisator) seperti fotosintesis,

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

Pupuk kandang (pukan) didefenisikan sebagai semua produk buangan dari

binatang peliharaan yang dapat digunakan untuk menambah hara, memperbaiki

sifat fisik, dan biologi tanah. Beberapa petani di daerah memisahkan antara pukan

padat dan cair (Hartatik, 2006). Pupuk kandang memang dapat menambah

tersedianya bahan makanan (unsur hara) bagi tanaman yang dapat diserapnya dari

dalam tanah. Selain itu, pupuk kandang ternyata mempunyai pengaruh yang

positif terhadap sifat fisik dan kimiawi tanah, mendorong kehidupan

perkembangan jasad renik (Sutedjo, 2008).

Pupuk kandang mengandung unsur hara makro dan mikro. Pupuk kandang

padat banyak mengandung unsur fosfor, nitrogen, dan kalium. Keistimewaan

penggunaan pupuk kandang antara lain yaitu merupakan pupuk lengkap. Karena

mengandung hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu

pupuk kandang mempunyai pengaruh untuk jangka waktu yang lama dan

merupakan gudang makanan bagi tanaman yang berangsur-angsur menjadi

tersedia, memperbaiki struktur tanah, sehingga aerasi di dalam tanah semakin

baik. Pupuk kandang juga meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air

dan meningkatkan kapasitas tukar kation, sehingga hara yang terdapat di dalam

tanah mudah tersedia bagi tanaman (Mustafa, 2012).

Menurut Hardjowigeno (2008) sifat pupuk kandang pada kotoran ayam

mengandung N tiga kali lebih besar dari pada kotoran hewan lain. Kotoran

kambing mengandung N dan K masing-masing dua kali besar dari pada kotoran

sapi. Kotoran babi mengandung P dua kali lebih banyak dari pada kotoran sapi.
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Pada semua pupuk kandang, P selalu terdapat dalam kotoran padat, sedang

sebagian besar K dan N terdapat di dalam kotoran cair (urine).

Pada penelitian Ariyanto (2011) Pemberian pupuk organik hasil fermentasi

pupuk kandang dengan bioaktifator EM-4 berpengaruh terhadap peningkatan

kualitas tanah meliputi : pH tanah, C-organik, KTK, P total tanah dan ketersediaan

kalium.

Pupuk kandang memiliki kadar air yang tinggi sebesar 72,40% dan masih

relatif tinggi jika dibandingkan dengan standar kompos Indonesia (SNI 19-7030-

2004) dimana maksimal 50%. Kandungan N sebesar 1,03% jika dibandingkan

dengan SNI 19-7030-2004 (kurang dari 0,40%). Kandungan fosfor minimum

menurut SNI 19-7030-2004 adalah 0,10% pupuk kandang memiliki fosfor yang

lebih tinggi dari standar tersebut yaitu 0,27%. Kandungan kalium pupuk kandang

sebanyak 0,49 memenuhi standar SNI 19-7030-2004 (minimal 0,20%) sedangkan

C/N pupuk kandang tidak memunuhi standar yaitu sebesar 42,48 menurut SNI 19-

7030-2004 (C/N :10:20) (Indrasti et al., 2010).

2.5. Kompos

Kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran

bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai

macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembap, dan aerobik atau

anaerobik (Setyorini et al., 2006). Sedangkan pengomposan adalah proses dimana

bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-

mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat

kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos
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dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang

seimbang, pemberian air yang cukup, pengaturan aerasi, dan penambahan

aktivator pengomposan (Sutedjo, 2008).

Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan

bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk

mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat

bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos. Aktivitas mikroba ini

membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah. Aktivitas mikroba

tanah juga diketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit.

Menurut Djuarnani et al., (2008) komponen kompos yang paling

berpengaruh terhadap sifat kimiawi tanah adalah kandungan humusnya. Humus

dalam kompos mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Humus yang

menjadi asam humat atau jenis asam lainnya dapat melarutkan zat besi (Fe) dan

aluminium (Al), sehingga fosfat yang terikat besi dan aluminium akan lepas dan

dapat diserap oleh tanaman. Selain itu, humus merupakan penyangga kation yang

dapat mempertahankan unsur hara sebagai bahan makanan untuk tanaman.

Pupuk organik seperti kompos akan mengalami proses dekomposisi yang

relatif lambat di dalam tanah, sehingga kandungan C-organik yang berasal dari

kompos masih terdapat di dalam tanah pada pertanaman kedua (Ermadani et al.,

2011). Penggunaan kompos setelah beberapa minggu dapat meningkatkan kualitas

tanah dengan meningkatkan kehalusan tanah dan ketersediaan unsur hara. Dalam

jangka panjang, pemberian kompos dapat memperbaiki pH dan meningkatkan

hasil tanaman pertanian pada tanah-tanah masam (Setyorini et al., 2006).
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Menurut Intara et al. (2011) dalam penelitiannya bahan organik yang

berasal dari kompos dapat menekan laju evaporasi yang terjadi di dalam tanah.

Kompos memiliki kadar air sebesar 58,39% relatif tinggi jika dibandingkan

dengan standar SNI (19-7030-2004), N sebesar 0,88%, K sebesar 0,70%, C/N

sebesar 20,22% dimana SNI 19-7030-2004 (C/N:10-20) berarti kompos hampir

memenuhi standar (Indrastri et al., 2010).

Berdasarkan hasil penelitian Suryadinata (2009) menunjukan bahwa

perlakuan yang paling efektif adalah kompos sludge dengan dosis 50% yang dapat

meningkatkan N (0,81%), P (143,5 ppm) dan K (4,26 me/100g) ; meningkatkan

pH hingga 6,6, KTK hingga 118,8 me/100g dan KB hingga 145,64 % pada tanah

gambut Kalimantan dengan waktu inkubasi 16 hari, perbedaan tersebut tidak

memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada tanah gambut Riau.


