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ABSTRACT 

Bengkalis district is one of the area dominated by peatlands. Most of peatland areas are 

found along the coast and influenced by tides and low tides. Tides and low tides can cause 

abrasion, affecting the microbial cells number and microbial diversity. This research aimed 

to calculate the microbial cells number on abrasion peat soil on the coast of Bengkalis 

Island. Soil samples were taken from shrubs (SM), peat boulder (BK), peatball (BG) and 

sesai (SS). Calculation of the microbial cells number using the plate count method by pour 

plate. Result showed that bacterial cells number ranged from 2,1-14,1 x105 CFU/g soil. The 

fungi cells number ranged from 0,4-6,6 x104 CFU/g soil. Based on the result, it can be 

concluded that the microbial cells number in locations that have not been affected by 

abrasion is higher than that of post-abrasion areas. 

 

Key findings : abrasion, microbial cells number, peat. 

  

ABSTRAK 

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu wilayah yang didominasi oleh lahan gambut. 

Sebagian besar penyebarannya di sepanjang pantai dan dipengaruhi oleh pasang dan surut. 

Pasang dan surut dapat menyebabkan peristiwa abrasi, sehingga mempengarahi total 

populasi dan keragaman mikroba. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung total populasi 

mikroba pada tanah gambut abrasi di pesisir Pulau Bengkalis. Sampel tanah diambil dari 

lokasi semak (SM), bongkahan gambut (BK), bola-bola gambut (BG), dan sesai (SS). 

Perhitungan total total populasi menggunakan metode plate count secara pour plate. Hasil 

menunjukkan bahwa total populasi bakteri berkisar antara 2,1-14,1 x105 CFU/g tanah. Total 

populasi jamur berkisar antara 0,4-6,6 x104 CFU/g tanah. Dari hasil penelitian, disimpulkan 

bahwa total populasi mikroba pada lokasi pengambilan sampel yang belum terdampak 

abrasi cenderung lebih tinggi dibandingkan lahan paska abrasi. 

Kata penelusuran: abrasi, gambut, total populasi mikroba. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki lahan gambut 

sekitar 14,95 juta hektar yang tersebar di 

Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua 

serta sebagian kecil di Sulawesi. Riau 

merupakan provinsi di Pulau Sumatera 

yang mempunyai lahan gambut terluas 

yakni 3,89 juta hektar dari 6,49 juta 

hektar total luas lahan gambut di Pulau 

Sumatera (Suyanto et al. 2020; Wahyunto 

et al. 2013). 

Bengkalis merupakan salah satu 

wilayah yang memiliki sebaran lahan 

gambut terluas kedua di Provinsi Riau 

setelah Kabupaten Indragiri Hilir 

(Mubekti 2011). Luas lahan gambut 

Bengkalis yaitu sekitar 522.799,2 ha atau 

67,25% dari total luas daratannya 

(Maulana et al. 2019). Gambut di 

Kabupaten Bengkalis merupakan gambut 

dataran rendah yang sebagian besar 

penyebarannya di sepanjang pantai, 

sehingga dipengaruhi oleh pasang dan 

surut. Pasang dan surut dapat 

menyebabkan peristiwa abrasi dan 

sedimentasi (Rieley 2000). Panggabean et 

al. (2015) melaporkan bahwa pantai utara 

Pulau Bengkalis memiliki tingkat 

kerentanan abrasi yang bervariasi. Desa 

Simpang Ayam merupakan daerah yang 

memiliki nilai indeks kerentanan paling 

tinggi yaitu 150.  

Adanya abrasi dapat mempengaruhi 

kualitas tanah. Kualitas tanah merupakan 

kapasitas tanah untuk berfungsi  (Lehman 

et al.  2015). Indikator yang dapat 

digunakan dalam penilaian kualitas tanah 

yaitu sifat fisik, kimia dan biologi tanah 

(Rasyid 2004). Total populasi dan 

keragaman mikroba dari suatu ekosistem 

merupakan salah satu karakteristik 

biologi tanah (Lin et al. 2012). Menurut 

Paul dan Clark (1989), mikroba tanah 

merupakan faktor penting dalam 

ekosistem tanah karena berpengaruh 

terhadap siklus dan ketersediaan hara 

tanaman serta stabilitas struktur tanah.  

Total mikroba dalam tanah dapat 

digunakan sebagai indeks kesuburan 

tanah (fertility index). Populasi mikroba 

tanah yang tinggi menggambarkan 

adanya suplai makanan atau energi yang 

cukup, didukung dengan temperatur yang 

sesuai, ketersediaan air yang cukup, dan 

kondisi ekologi lain yang menyokong 

perkembangan mikroba pada tanah 

tersebut (Widyati 2013). pH tanah sangat 

mempengaruhi perkembangan mikroba di 

dalam tanah. Pada pH 5-5,7 bakteri dan 

fungi pengurai bahan organik dapat 

berkembang dengan baik. Tanah yang 

terlalu masam dapat menghambat 

perkembangan mikroba dalam tanah 

(Novizan 2002). Penelitian ini bertujuan 

untuk menghitung total populasi mikroba 

pada tanah gambut abrasi di pesisir Pulau 

Bengkalis. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan November 2021-Maret 2022 di 

Laboratorium Mikrobiologi dan 

Bioproses Jurusan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Riau. 

2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Autoklaf (GEA R 

Medical YX-24LDJ), microwave 

(Samsung), hot plate, magnetic stirrer, 

timbangan analitik, oven (Cosmoven), 
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colony counter (Stuart Scientific), vortex 

(Fisons; Whirli Mixer), cawan petri 

(Pyrex), tabung reaksi (Pyrex), rak tabung 

reaksi, gelas beaker (Pyrex), gelas ukur 

(Pyrex), erlenmeyer, bunsen, mikropipet 

(Eppendorf), tip mikropipet, pipet tetes, 

spatula.  

Bahan yang digunakan pada 

penelitian ini antara lain yaitu sampel 

tanah gambut, medium nutrien agar 

(NA), medium potato dextrose agar 

(PDA), aquades dan natrium klorida 

(NaCl). 

3. Deskripsi Lokasi dan Metode 

Pengambilan Sampel Tanah 

Lokasi pengambilan sampel tanah 

gambut terletak di Pantai Sesai Panjang, 

Desa Simpang Ayam, Kecamatan 

Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. 

Sampel tanah diambil pada 4 tipe gambut 

yaitu semak yang belum mengalami 

abrasi sebagai kontrol dan 3 bentuk 

gambut yang terbentuk karena abrasi 

yaitu bongkahan gambut, bola-bola 

gambut, dan sesai. Pengambilan sampel 

tanah dilakukan menggunakan metode 

purposive sampling pada 4 titik sampling 

berbeda di sepanjang pantai. Jarak antar 

titik sampling adalah 100 m. Pada setiap 

titik sampling diambil 4 tipe bentuk 

gambut sehingga total sampel yang 

diperoleh 16 sampel tanah (4 tipe bentuk 

gambut x 4 ulangan). 

4. Cara Kerja 

4.1 Pembuatan Medium Nutrien Agar 

(NA), Medium Potato Dextrose Agar 

(PDA) dan Larutan Garam Fisiologis 

Medium NA sebanyak 28 g 

dilarutkan dengan akuades sebanyak 1000 

ml. sementara itu medium PDA sebanyak 

39 g dilarutkan dengan 1000 ml. Larutan 

garam fisiologi 0,85% sebanyak 100 ml 

dibuat dengan melarutkan NaCl sebanyak 

0,85 g ke dalam 100 ml akuades. Masing-

masing medium dihomogenkan 

menggunakan hot plate dan magnetic 

stirrer. Selanjutnya medium dan larutan 

garam fisiologis disterilisasi 

menggunakan autoklaf pada suhu 121°C 

dengan tekanan 15 Psi selama 15 menit 

(Ismail et al. 2017). 

4.2 Total Populasi Bakteri  

Total populasi bakteri dihitung 

menggunakan metode plate count dengan 

medium NA. Sampel tanah ditimbang 

sebanyak 1 g,  kemudian dilarutkan ke 

dalam 9 ml larutan NaCl 0,85% steril (10-

1) lalu dihomogenkan menggunakan 

vortex. Selanjutnya, dilakukan serial 

dilution dengan cara mengambil suspensi 

larutan tanah sebanyak 1 ml dan 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang 

berisi 9 ml larutan NaCl 0,85%, sehingga 

diperoleh pengenceran 10-2 dan 

seterusnya hingga pengenceran 10-5. 

Suspensi larutan tanah sebanyak 1 ml 

pada pengenceran 10-4 dan 10-5 

diinokulasi ke dalam medium NA dengan 

metode pour plate. Kemudian diinkubasi 

selama 24 jam pada suhu ruang. Total 

populasi bakteri yang tumbuh dihitung 

menggunakan quebec colony counter 

(Richard 2011).  

4.3 Total Populasi Jamur 

Total populasi jamur dihitung 

menggunakan metode plate count dengan 

medium PDA. Sampel tanah ditimbang 

sebanyak 1 g, kemudian dilarutkan ke 

dalam 9 ml larutan NaCl 0,85% steril lalu 

dihomogenkan menggunakan vortex. 

Selanjutnya, dilakukan serial dilution 

dengan cara mengambil suspensi larutan 

tanah sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml 

larutan NaCl 0,85%, sehingga diperoleh 

pengenceran 10-2 dan seterusnya hingga 
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pengenceran 10-4. Suspensi larutan tanah 

sebanyak 1 ml pada faktor pengenceran 

antara 10-3-10-4 diinokulasikan pada 

medium PDA dengan metode pour plate. 

Lalu diinkubasi pada suhu ruang selama 

3-5 hari. Total populasi jamur yang 

tumbuh dihitung menggunakan quebec 

colony counter (Richard 2011). 

5. Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan 

One-Way ANOVA dan apabila terdapat 

perbedaan yang signifikan maka 

dilakukan uji lanjut dengan uji LSD 

(Least Significant Difference) pada taraf 5 

%. Hasil disajikan dalam bentuk gambar 

dan grafik.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Total Populasi Bakteri 

Berdasarkan hasil pengukuran 

total populasi bakteri pada sampel 

ditemukan bahwa total populasi bakteri 

tertinggi terdapat pada semak dan total 

populasi bakteri terendah terdapat pada 

sesai. Total populasi bakteri pada sampel 

disajikan pada Gambar 1. Hasil uji One-

Way ANOVA menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05), 

artinya terdapat perbedaan rata-rata total 

populasi bakteri pada sampel. Hasil uji 

LSD menunjukkan bahwa total populasi 

bakteri pada bongkahan gambut, bola-

bola gambut, dan sesai berbeda nyata 

dengan semak. Koloni bakteri pada 

medium NA disajikan pada Gambar 2. 

Tingginya populasi bakteri pada 

semak diduga disebabkan karena vegetasi 

yang mendukung tercukupinya suplai 

makanan. Sahara et al (2019) menyatakan 

bahwa kondisi lingkungan yang 

mendukung dan tersedia cukup nutrisi 

menyebabkan populasi bakteri tumbuh 

sangat cepat. Selain itu, keberagaman 

bakteri juga dipengaruhi oleh kemampuan 

akar semak untuk menghasilkan makanan 

bagi bakteri berupa eksudat akar. Sari 

(2015) menyatakan bahwa akar 

mengeluarkan bahan organik berupa 

eksudat akar, gula, asam amino, asam 

organik dan asam lemak. Setiap tanaman 

menghasilkan eksudat akar yang berbeda-

beda sehingga menyebabkan tanah 

mengandung banyak mikroba yang 

beragam. Eksudat akar yang dilepaskan 

tanaman ke rizosfir menjadi sumber 

makanan dan energi bagi mikroba tanah 

seperti bakteri, fungi dan lainnya 

(Widyati 2013). 

 
Gambar 1 Total populasi bakteri pada sampel. 

SM (semak), BK (bongkahan 

gambut), BG (bola-bola gambut), SS 

(sesai). 

Rendahnya populasi bakteri pada 

sesai diduga disebabkan karena tingginya 

salinitas. Menurut Mufaidah et al. (2016), 

parameter fisikokimia sangat 

mempengaruhi kehidupan pertumbuhan 

bakteri. Hasil penelitiannya pada sedimen 

dasar Muara Sungai Wiso menunjukkan 

bahwa salinitas yang tinggi pada stasiun 

tiga yang berbatasan langsung dengan 

laut yaitu berkisar 23-25 ‰ memiliki 

populasi yang lebih rendah dibandingkan 

stasiun lain. Hal ini juga didukung oleh 

Oktaviana (2014), melaporkan bahwa 
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terjadi hubungan negatif antara salinitas 

dan total bakteri. Semakin tinggi salinitas 

maka semakin berkurang total bakteri. 

 
Gambar 2 Koloni bakteri yang ditumbuhkan 

pada medium NA. (A) semak, (B) 

bongkahan gambut, (C) bola-bola 

gambut, (D) sesai. 

2. Total Populasi Jamur 

Berdasarkan hasil pengukuran 

total populasi jamur didapatkan bahwa 

total populasi jamur tertinggi terdapat 

pada semak dan total populasi jamur 

terendah terdapat pada sesai (Gambar 3). 

Hasil uji One-Way ANOVA 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,000 (p<0,05), artinya terdapat 

perbedaan rata-rata total populasi jamur 

pada sampel. Hasil uji LSD menunjukkan 

bahwa total populasi jamur pada 

bongkahan gambut, bola-bola gambut dan 

sesai berbeda nyata dengan semak. 

Koloni jamur pada medium PDA 

disajikan pada Gambar 4. 

Tingginya populasi jamur pada 

semak diduga disebabkan karena adanya 

vegetasi di areal tersebut. Dengan 

demikian, tercukupinya nutrisi yang 

membantu dalam pertumbuhan jamur. 

Menurut Widyati (2013), eksudat yang 

dikeluarkan oleh tanaman berupa 

karbohidrat, asam amino dan asam-asam 

organik lainnya merupakan kebutuhan 

utama untuk proses pertumbuhan dan 

perkembangan jamur. Eksudat akar yang 

merupakan sumber energi akan 

mempengaruhi perkecambahan spora 

jamur. Selain itu, tingginya mikroba pada 

semak kemungkinan disebabkan karena 

pengaruh pengolahan lahan sebelumnya 

yang masih memberikan dampak hingga 

saat ini. Semak merupakan lokasi yang 

awalnya dimanfaatkan oleh masyarakat 

untuk perkebunan kelapa, ubi kayu dan 

nanas. Namun karena terkikisnya tanah 

secara dinamis akibat abrasi, lokasi ini 

tidak diolah kembali dan banyak 

ditumbuhi rerumputan, tumbuhan paku, 

dan sisa-sisa perkebunan nanas. Menurut 

Solihin dan Fitriatin (2017), pengolahan 

pada sistem pertanian seperti pemupukan 

baik anorganik maupun organik dapat 

memicu pertumbuhan mikroba tanah. 

 
Gambar 3 Total populasi jamur pada sampel. 

SM (semak), BK (bongkahan 

gambut), BG (bola-bola gambut), SS 

(sesai). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

populasi jamur tanah yaitu ketersediaan 

makanan, ketersediaan air, dan ekologi 

lain yang mendukung (Winarso 2005). 

Menurut Sahara et al. (2019), kelimpahan 

mikroorganisme sangat ditentukan oleh 
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kadar bahan organik tanah, pH, 

kelembaban tanah, suhu dan vegetasi. 

Menurut Sudhakaran et al. (2013), 

apabila kebutuhan nutrisi jamur dalam 

tanah terpenuhi maka populasinya akan 

meningkat. 

 
Gambar 4 Koloni jamur yang ditumbuhkan pada 

medium PDA. (A) semak, (B) 

bongkahan gambut, (C) bola-bola 

gambut, (D) sesai. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

Total populasi bakteri berkisar antara 2,1-

14,1 x105 CFU/g tanah. Total populasi 

jamur berkisar antara 0,4-6,6 x104 CFU/ g 

tanah. Total populasi mikroba pada lokasi 

pengambilan sampel yang belum 

terdampak abrasi cenderung lebih tinggi 

dibandingkan lahan paska abrasi. 

2. Saran 

Saran dari penelitian ini yaitu perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai dampak abrasi terhadap total 

populasi mikroba pada lokasi yang sama 

atau berbeda untuk mengetahui fluktuasi 

atau perbandingan total populasi mikroba 

pada tanah gambut abrasi. 
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