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ABSTRACT 

The contrasting difference in the vegetation structure of two smallholder rubber growing 
systems, namely “rubber jungle” and “rubber garden,” has been suspected to affect nutrient 
cycling in both systems. In this study, we focused on litter production, which roughly 
reflects the rate of nutrient return to the soil. The objective of the present study has been to 
assess litter production and composition in both types of rubber growing systems. Our 
study sites were situated in a peatland area at Rimbo Panjang, Kampar Regency, Riau, 
where we selected four rubber jungle plots and four rubber garden. Three litter traps (each 1 
x 1 x 1 m) were systematically set up beneath rubber stands in a regular interval of  30 m 
within each selected plot. Trapped litter was collected weekly for 26 consecutive weeks 
between February and August 2012. Litter samples were dried up to their constant dry 
weight before weighing and analyzed after their components (leaves, flower and fruits, 
others). They were also analyzed on a monthly basis for their contents of C, N, P, K Ca, 
and Mg. In both systems, litter production was strongly correlated with monthly rainfall 
volume (r2= 0.91 and 0.95in rubber jungle and rubber garden, respectively). Litter 
production rate was 71.56 g/m2/month or 8587,2 kg/ha/yr in rubber jungle and 65.36 
g/m2/month or 7843,2 kg/ha/yr in rubber garden. There was, however, no significant 
difference between them. Litter averagely consisted of about 60% leaves, 7% flowers and 
fruits, and 33% other components. Leaf mass varied significantly between rubber jungle 
and rubber garden, while the mass of flowers and fruits and other components did not. Leaf 
mass also fluctuated following rainfall, which peaking in March and July. Flower and fruit 
mass increased from February to August, while the mass of other components decreased 
during the same period. C/N ratio in litter of both systems influenced by rainfall, in which 
litter produced during wetter months had slightly smaller C/N ratio, but the correlation 
between both variables was insignificant. Through litter production trees in both rubber 
growing systems returned N, P, K, Ca and Mg with the average rate of 125.05 kg/ha/yr, 
9.94 kg/ha/yr, 29.71 kg/ha/yr, 77.99 kg/ha/yr and 29.88 kg/ha/yr, respectively. 

Keywords: Rubber jungle – rubber garden – peatland – litter production – rainfall pattern – 
chemical content – C, N, P, K, Ca, and Mg – Riau 
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PENDAHULUAN 

Sebagai salah satu tanaman ekonomi terpenting, karet (Hevea brasiliensis Müll Arg.) 
dibudidayakan secara meluas oleh masyarakat di Riau. Pada tahun 2012 ini tercatat areal 
produksi karet yang ada di provinsi ini mencapai sekitar 500.000 ha, yang mana  sekitar 
90% diantaranya merupakan kebun-kebun berskala kecil yang dimiliki dan dikelola oleh 
masyarakat (Anonim 2012). 

Masyarakat mengelola kebun-kebun mereka dengan intensitas yang sangat 
beragam. Hal ini menyebabkan struktur kebun-kebun karet masyarakat juga sangat 
beragam. Menurut hasil penelitian Muhammad & Kono (2010), sebagian kebun-kebun ini 
dikelola dengan sangat ekstensif, seperti tanpa penyiangan sama sekali, sehingga lambat 
laun berubah menjadi “hutan karet,” yang memiliki tingkat kerapatan pohon sangat tinggi. 
Sedangkan kebun-kebun  yang dikelola cukup intensif, disertai penerapan penyiangan dan 
pemupukan, akan bertahan sebagai perkebunan berskala kecil dengan susunan pohon yang 
teratur dan tingkat kepadatan pohon kurang lebih konstan. 

Ketiadaan pengendalian proses regenerasi menyebabkan pepohonan dalam hutan 
karet tidak hanya terdiri dari pohon-pohon karet saja, melainkan juga beraneka spesies 
pohon lain (Muhammad et al. 2011). Sebaliknya pada kebun karet biasanya hanya terdapat 
pohon karet saja atau dengan kata lain merupakan sistem monokultur. Perbedaan struktur 
vegetasi diantara kedua sistem budidaya karet ini diduga mempengaruhi proses-proses 
ekologis penting, seperti misalnya dalam hal produksi serasah. 

Produksi serasah adalah tahap awal dari proses pengembalian hara yang telah 
diserap tumbuhan ke tanah (Hossain 2008) dan oleh karenanya juga merupakan satu mata 
rantai penting dalam daur hara dalam sebuah ekosistem (Zhou et al. 2007). Produksi 
serasah dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, diantaranya karakteristik vegetasi yang 
memproduksi serasah (Ruiz-Jae´n & Aide 2005) dan musim (Yang et al. 2005).  

Bagi sistem produksi seperti hutan karet, dimana tidak terdapat subsidi hara yang 
berupa pemupukan, proses pengembalian hara ke tanah kemungkinan merupakan sebuah 
faktor penting yang ikut menunjang produktifitas sistem ini, baik secara ekologis maupun 
secara ekonomis. Kumar (2008) menyebutkan bahwa pemeliharaan proses-proses ekologis 
alamiah, seperti pendauran hara, dalam sistem budidaya merupakan salah satu kunci bagi 
tercapainya sustainabilitas. Oleh karenanya, pengetahuan tentang produksi serasah akan 
dapat digunakan sebagai basis pengelolaan hara pada sistem-sistem produksi semacam ini. 
Dalam penelitian ini, kami membandingkan bagaimana produksi serasah dan karakteristik 
serasah di hutan karet dan kebun karet serta mengkaji bagaimana fluktuasi curah hujan 
mempengaruhi hal ini.    
 

METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini telah dimulai pada awal bulan Februari 2012 dan diakhiri pada akhir bulan 
Agustus di tahun yang sama.Tempat penelitian berada pada lahan gambut di Desa Rimbo 
Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pengamatan produksi 
serasah  dilaksanakan di empat lokasi hutan karet dan empat lokasi kebun karet. Umur 
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hutan-hutan karet ini diperkirakan sekitar 55 tahun, sedangkan umur kebun-kebun karet 
tersebut kurang lebih 25 tahun.  

Di masing-masing lokasi ini dibuat sebuah transek sepanjang 100 meter dan pada 
transek ini dibuat tiga plot 20 m x 20 m dengan jarak 20 m satu sama lain. Penaksiran 
tingkat kepadatan dan basal area (BA) pohon serta komposisi spesies pohon dilakukan 
dengan memeriksa setiap pohon yang terdapat dalam plot-plot ini. Sebuah perangkap 
serasah berukuran 1 m x 1 m x 1 m dan berbahan jaring nilon dibentang di dalam setiap 
plot ini. Pengambilan serasah dilakukan setiap minggu selama enam bulan berturut-turut. 
Serasah yang terkumpul dibawa ke Laboratorium Ekologi (Jurusan Biologi, FMIPA, 
Universitas Riau) untuk dikering-anginkan pada suhu kamar dan selanjutnya dalam oven 
pada suhu 75°C selama 48 jam hingga bobot keringnya konstan, sebelum akhirnya dipilah 
menurut jenisnya (daun, bunga dan buah serta komponen lain) dan ditimbang. Laju 
produksi serasah dihitung dengan rumus menurut Soerianegara (1964): 

 

Xj =
∑ ���
���

�
 gr/m2 

dimanaXj adalah rata-rata produksi serasah setiap ulangan pada periode waktu tertentu, Xi 
adalah produksi serasah setiap ulangan pada periode waktu tertentu dan n adalah jumlah 
unit perangkap serasah yang digunakan.  

Kandungan kimia serasah telah dianalisis di Laboratorium Tanah dan Sumberdaya 
Lahan, Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor. Adapun parameter yang 
diperiksa adalah kandungan C (Walkley & Black), N (Kjeldahl), P (spektrofotometer), K 
(flamephotometer), Ca dan Mg (AAS). Data dianalisis secara diskriptif dalam bentuk tabel 
dan grafik serta secara inferensial menggunakan uji t dan analisis korelasi bantuan 
Microsoft Office Exceldan SPSSSeri 16. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Karakteristik vegetasi 

Seperti dikemukakan Muhammad et al. (2011), perbedaan pengelolaan antara sistem hutan 
karet dan kebun karet berdampak terhadap karakteristik tegakan karet yang ada pada 
masing-masing sistem. Tidak adanya penyiangan memungkinkan pohon-pohon yang ada 
pada hutan karet beregenerasi secara alamiah. Hal ini menyebabkan tingkat kerapatan 
pohon meningkat dari generasi ke generasi.  

Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1, kerapatan pohon pada hutan karet 
mencapai 1.125 pohon/ha, sementara pada kebun karet hanya 589,6  pohon/ha  (αn-

1=2,201,p<0,05). Perbedaan kerapatan pohon berpengaruh terhadap basal area (BA)-nya. 
Hutan karet memiliki BA mencapai 24,98 m2/ha, sebaliknya kebun karet hanya 17,32 
m2/ha(αn-1 =2,201, p<0,05). Pohon-pohon penyusun hutan karet juga terdiri dari pohon 
karet atau Hevea brasiliensis (71,2%) dan pohon-pohon selain karet (28,8%). Jenis-jenis 
pohon lain yang dijumpai antara lain adalah mahang (Macaranga spp.), terap (Artocarpus 



4 

 

spp), tenggek burung (Euodia sp), medang (Litsea sp.), ara (Ficus spp.), pelangas (Aporosa 
sp.), leban (Vitexsp) dan redan (Nephelium sp.). 

Menurut Tata et al. (2009), kehadiran spesies-spesies pohon lain dalam hutan karet 
sangat dipengaruhi oleh jarak hutan karet dengan hutan alam yang merupakan sumber 
benih tumbuhan liar. Semakin dekat dengan hutan alam maka semakin banyak jenis-jenis 
pohon dari hutan alam yang bijinya disebarkan hewan kedalam hutan karet. Hal ini juga 
telah dibuktikan sebelumnya oleh Rasnovi (2006) yang menemukan proporsi spesies pohon 
bukan karet yang mencapai 60% dalam hutan karet yang berdekatan hutan alam di Jambi. 
 

Tabel 1.Karakteristik tegakan hutan karet dan kebun karet 

Sistem 
 

Kerapatan  
(pohon/ha) 

Basal Area 
(m2) 

Komposisi Spesies Pohon (%) 

Karet Bukan Karet 

Hutan Karet 1.125 ± 140,6a 24,98 ± 3,21a 71,2a 28,8 a
 

Kebun Karet 589,6 ± 34,5b 17,32 ± 1,67b 100b 0b
 

Keterangan: Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada taraf 5% (p<0,05) 

 
Perbedaan kerapatan dan basal area pohon serta komposisi spesies pohon dalam 

tegakan hutan karet dan kebun karet tersebut di atas, diduga mempengaruhi laju produksi 
serasah dan karakteristik serasah yang diproduksi. Seperti diungkapkan Ruiz-Jae´n & Aide 
(2005), salah satu faktor penting yang mempengaruhi produksi serasah adalah karakteristik 
vegetasi.  

 
Laju produksi serasah  

Selain karakteristik vegetasi yang memproduksi serasah, produksi serasah juga sangat 
dipengaruhi oleh curah hujan yang bersifat musiman. Umumnya produksi serasah 
berfluktuasi mengikuti curah hujan, dimana semakin besar volume hujan yang tercurah 
maka semakin besar pula serasah yang diproduksi (Das et al.2010; Martius et al. 2004; 
Triadiati et al. 2011).  

Dalam penelitian juga dijumpai hubungan yang serupa antara curah hujan dan 
produksi serasah. Produksi serasah mengikuti pola curah hujan dimana semakin tinggi 
curah hujan maka produksi serasah yang dihasilkan juga meningkat (Gambar 1), jadi 
terdapat korelasi positif antara produksi serasah dan curah hujan (r2=0.33 pada hutan karet 
dan  r2=0.44 pada kebun karet). Puncak produksi serasah rata-rata pada hutan karet dan 
kebun karet adalah pada bulan Maret (101,99 g/m2/bulan atau 1.019,9 kg/ha/bulan) dan 
pada bulan Juli (71,48 g/m2/bulan atau 714,8 kg/ha/bulan), ketika curah hujan mencapai  
324,6 mm dan 262 mm. 

Apabila diperbandingkan, secara umum hutan karet memang cenderung 
memproduksi lebih banyak serasah daripada kebun karet, meskipun perbedaan antara 
keduanya ternyata tidak signifikan (Tabel 2). Produksi serasah pada hutan karet mencapai 
71,56 g/m2/bulan atau 8587,2 kg/ha/tahun, sedangkan pada kebun karet 65,36 g/m2/bulan 
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atau 7843,2 kg/ha/tahun. Sebagaimana diungkapkan di depan, perbedaan ini tampaknya 
berkaitan dengan tingkat kelebatan tajuk pepohonan yang berbeda antara keduanya.  

 

 
Gambar 1. Hubungan antara curah hujan terhadap laju produksi serasah rata-rata  
pada hutan karet dan kebun karet 

 
Tabel 2.Perbandingan produksi serasah dalam sistem hutan karet dan kebun karet* 

 

Bulan 
Sistem 

P** Hutan Karet 
(n=12) 

Kebun Karet 
(n=12) 

Maret  91.82 ± 49.28 110.3 ± 94.45 0,55 
April  66.67 ± 35.23 64.22 ± 44.48 0,88 
Mei  73.44 ± 30.76 53.52 ± 27.56 0,11 
Juni  54.77 ± 19.93 54.10 ± 16.23 0,93 
Juli  93.92 ± 50.65 66.65 ± 21.32 0,10 
Agustus  48.75 ± 21.16 43.32 ± 22.30 0,53 
Rata-rata 71,56±18,65 65,36±23.56 0,62 
*Rerata ± SD dalam  g/m2/bulan **Pada taraf 5% 
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Ruiz-Jae´n & Aide (2005) menyebutkan vegetasi dengan tajuk yang lebih lebat 
memproduksi lebih banyak serasah. Hal ini juga dikemukakan Zamroni et. al (2008) yang 
meneliti produski serasah pada hutan mangrove. Selain itu, faktor keanekaragaman spesies 
pepohonan yang menyusun suatu vegetasi juga dapat memberikan pengaruh penting. 
Penelitian Yang et. al (2004 & 2005), membuktikan bahwa perkebunan-perkebunan 
monokultur umumnya memproduksi serasah lebih sedikit dibanding hutan-hutan alam yang 
lebih kaya akan spesies pohon.  
 
Komposisi serasah 
Karakteristik serasah yang dihasilkan hutan karet maupun kebun karet antara lain dapat 
dilihat dari komposisinya. Tabel 3a dan 3b menampilkan komposisi dan proporsi masing-
masing komponen serasah dari hutan karet dan kebun karet. Sebagaimana dapat dilihat 
dalam kedua tabel ini, serasah yang dihasilkan oleh kedua sistem budidaya karet ini 
didominasi oleh dedaunan yang rata-rata meliputi  60,56%. Perbedaan struktur vegetasi 
antara kedua sistem ini terutama sekali berdampak pada produksi serasah daun, dimana 
pada hutan karet lebih besar (46,0 g/m2/bulan atau 5520 kg/ha/tahun) dibanding pada kebun 
karet (35,79 g/m2/bulan atau 4294,8 kg/ha/tahun).   
 

Tabel 3a. Komposisi serasah menurut bobotkomponen penyusunnya* 

Penyusun Hutan Karet Kebun Karet P 
Daun 46,00±15,70 35,79±10.73 ** 
Organ Reproduksi 4,01±2,58 4,09±3.52 Ns 
Kelompok Lain 22,37±8,22 26,16±22.43 Ns 
Total 71,56±18,65 65,36±23.56 Ns 

*Rerata ± SD dalam g/m2/bulan  **Beda signifikan pada taraf 5% 
 

Tabel 3b. Komposisi serasah menurut proporsi komponen penyusunnya (%) 

Penyusun Hutan Karet Kebun Karet P 
Daun 63,78±8,15 57,34±16,88 * 
Organ Reproduksi 6,33±5,85 7,65±8,54 Ns 
Komponen Lain 31,53±9,30 36,18±17,98 Ns 

*Beda signifikan pada taraf 5% 
 

Dari pengamatan selama enam bulan dapat dilihat bagaimana fluktuasi curah hujan 
memberikan pengaruh terhadap produksi serasah, terutama sekali serasah yang berupa daun 
(Gambar 2a & Gambar 2b). Produksi serasah daun meningkat pada bulan-bulan yang 
bercurah hujan tinggi, sementara produksi serasah bunga dan buah serta komponen lain 
tidak begitu terpengaruh oleh perubahan curah hujan. Kerontokan daun dipengaruhi oleh 
dua hal, yaitu faktor umur daun dan faktor mekanik (Triadiati et al. 2011). Ketika daun 
mencapai umur tertentu, maka secara alamiah daun akan tanggal. Hal ini dapat dibantu oleh  
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Gambar 2a.Produksi serasah dalam sistem hutan karet menurut  
komponen-komponennya selama enam bulan (Maret-Agustus 2012) 

 

 
Gambar 2b.Produksi serasah dalam sistem kebun karet menurut  
komponen-komponennya selama enam bulan (Maret-Agustus 2012) 

 
guncangan yang diciptakan oleh angin, terutama sekali ketika menjelang turun hujan atau 
selama hujan turun. Penanggalan daun secara alamiah juga terkait dengan fenologi yang 
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tidak selalu sama antar spesies tumbuhan (Bhat 1992). Pohon karet secara alamiah 
menggugurkan daun pada waktu-waktu tertentu (Ahira 2012). Di lokasi penelitian ini, 
memang banyak pohon karet menggugurkan daun pada bulan Maret dan bulan Juli. Oleh 
karenanya baik pada hutan karet maupun kebun karet produksi serasah daun memuncak 
pada kedua bulan ini, yaitu rata-rata 64,54 g/m2/bulan atau 645,4 kg/ha/bulan pada bulan 
Maret dan 46,44 g/m2/bulan atau 464,35 kg/ha/bulan pada bulan Juli.  

Serasah yang berupa bunga dan/atau buah secara umum menyusun rata-rata 6,99% 
dari seluruh bobot serasah. Produksi serasah bunga dan buah pada kedua sistem cenderung 
meningkat dari bulan Maret hingga Agustus, yaitu dari rata-rata 2,6 g/m2/bulan atau 26 
kg/ha/bulan menjadi 9,6 g/m2/bulan atau 96 kg/ha/bulan. Hal ini diduga berkaitan dengan 
fenologi produksi bunga dan buah dari pepohonan yang menyusun kedua sistem. Meskipun 
hutan karet merupakan tegakan campuran, pohon karet tetap merupakan spesies yang 
dominan (71,2%), sementara tegakan kebun karet hanya tersusun oleh pohon karet saja. 
Oleh karenanya produksi bunga dan buah pada kedua sistem sangat ditentukan oleh 
fenologi perbungaan dan perbuahan pohon karet. Menurut Yeang (2007), pohon karet 
memiliki dua musim perbungaan dan perbuahan setiap tahunnya, yaitu musim utama dan 
musim kedua. Biasanya pohon-pohon karet yang tumbuh di kawasan yang sama berbunga 
dan berbuah pada saat yang bersamaan.  

Serasah yang berupa komponen lain (terutama ranting dan kulit kayu) menyusun 
rata-rata 33,86% dari seluruh bobot serasah. Berkebalikan dengan produksi serasah bunga 
dan buah, produksi komponen lain dalam kedua sistem justru cenderung menurun dari 
bulan Maret hingga Agustus, yaitu rata-rata 50,12 g/m2/bulan atau 501,2 kg/ha/bulan 
menjadi 10,83 g/m2/bulan atau 108,3 kg/ha/bulan. Tanggalnya komponen-komponen ini 
tidak berkaitan dengan fenologi, melainkan kemungkinan lebih berhubungan dengan 
faktor-faktor mekanik seperti kekuatan angin dan hujan. Tetapi menurut data dari BMKG 
Pekanbaru (2012) kecepatan angin di wilayah ini dari bulan Februari hingga Agustus 2012 
relatif stabil yaitu antara 5 hingga 7 Knot atau rata-rata 6 Knot. Hal ini mengindikasikan 
bahwa penurunan kuantitas ranting maupun kulit kayu yang telah terjadi tampaknya tidak 
terlalu berkaitan dengan perubahan kecepatan angin.  
 
Kandungan kimia serasah 

Kandungan kimia serasah merupakan tolok ukur kualitas serasah. Hal ini biasanya dilihat 
dari rasio C/N, dimana semakin kecil rasio ini maka semakin tinggi kualitasnya, demikian 
pula sebaliknya. Kualitas serasah menunjukkan seberapa mudah serasah diurai dan 
dimanfaatkan oleh organisme dekomposer sebagai makanannya, dengan demikian juga 
seberapa mudah senyawa-senyawa organik kompleks dalam serasah mengalami perubahan 
hingga akhirnya menjadi mineral (Paustian et al. 1997). Heal et al. (1997 dalam Xuluc-
Tolosa et al. 2003) mengelompokkan kualitas serasah berdasarkan rasio C/N. Serasah 
berkualitas tinggi memiliki rasio C/N <20,  sementara serasah berkualitas sedang dan 
rendah yang memiliki rasio C/N antara 20 dan 40 dan >40.   
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas serasah yang dihasilkan baik oleh 
hutan karet maupun kebun karet tidak konstan dari waktu ke waktu, melainkan mengalami 
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fluktuasi, tetapi selalu >20. Pola fluktuasi rasio C/N dalam  serasah hutan karet dan kebun 
karet boleh dikata sama, yaitu cenderung lebih rendah pada bulan-bulan dengan curah 
hujan relatif tinggi (Maret, Juli dan Agustus) (Gambar 3). Meskipun demikian, tidak 
dijumpai perbedaan signifikan rasio C/N antara bulan-bulan tersebut dengan bulan-bulan 
lain selama periode penelitian. 
 

 
 

Gambar 3.Perubahan rasio C/N rata-rata dalam serasah hutan karet dan kebun karet 
   
 

Tabel 4. Rerata rasio C/N dalam serasah hutan karet dan kebun karet  
 

Bulan Rasio C/N 
P 

Hutan Karet Kebun Karet 
Maret 34,99±3,44 44,40 ±6,36 * 
April 44,06±4,74 39,75±1,98 ns 
Mei 39,84±3,92 44,87±2,95 ns 
Juni 44,28±3,79 35,42±2,14 * 
Juli 35,09±6,85 28,49±3,97 ns 
Agustus 25,87±4,08 23,80±3,36 ns 
*Beda signifikan pada taraf 5% 

 
 Tabel 4 menunjukkan perbandingan nilai rasio C/N antara serasah hutan karet dan 
kebun karet. Meskipun serasah hutan karet bersumber dari beberapa spesies pohon, tidak 
terdapat perbedaan signifikan antara rasio C/N dalam serasah hutan karet dan kebun karet, 
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kecuali pada bulan Maret dan Juni. Belum diketahui, faktor mana yang menyebabkan 
perbedaan ini.  

Tabel 5 menampilkan kandungan C, N, P, K, Ca dan Mg dalam serasah yang 
dihasilkan hutan karet dan kebun karet. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel ini, C 
merupakan unsur yang sangat dominan dalam serasah, yaitu meliputi rata-rata 53,15% dari 
berat serasah. Sedangkan unsur-unsur lain hanya menyusun rata-rata <1% dari bobot 
serasah, yang mana unsur yang paling menonjol proporsinya adalah N (rata-rata 1,52%).  

Secara kuantitatif dijumpai perbedaan yang signifikan antara kandungan kimia 
serasah hutan karet dan kebun karet. Seperti ditunjukkan dalam tabel tersebut, yang tidak 
berbeda signifikan adalah kadar P pada bulan April saja. Dalam hal ini, serasah hutan karet 
umumnya memiliki kandungan C dan Ca yang agak lebih tinggi dibanding serasah kebun 
karet, sebaliknya serasah kebun karet mengandung N, P, K dan Mg yang lebih tinggi. 

 
Tabel 5. Rerata kandungan unsur-unsurmakro dalam serasah* 

Unsur Hutan Karet 
Maret April Mei Juni Juli Agustus 

C (%) 55,54 55,15 54,00 53,62 52,54 50,32 
N (%) 1,60 1,26 1,37 1,22 1,55 1,99 
P (%) 0,14 0,08** 0,09 0,09 0,09 0,09 
K (%) 0,52 0,32 0,31 0,26 0,28 0,26 
Ca (%) 0,82 0,93 0,86 0,98 1,06 1,18 
Mg (%) 0,37 0,38 0,32 0,32 0,37 0,36 

Unsur Kebun Karet 
Maret April Mei Juni Juli Agustus 

C (%) 55,42 53,76 53,68 53,17 51,28 49,26 
N (%) 1,27 1,38 1,20 1,51 1,83 2,10 
P (%) 0,13 0,16** 0,32 0,09 0,09 0,09 
K (%) 0,42 0,29 0,93 0,25 0,28 0,24 
Ca (%) 0,99 0,93 0,34 1,04 1,17 1,08 
Mg (%) 0,38 0,36 0,37 0,36 0,41 0,37 
Keterangan: *Semua berbeda signifikan(pada taraf 5%) antara hutan karet dan kebun karet pada bulan 
yang sama, kecuali yang diberi tanda** 

 
Berdasarkan hasil analisis kandungan kimia dalam serasah tersebut, maka dapat 

diproyeksikan, bagaimana produksi serasah dalam kedua sistem budidaya karet ini 
mengembalikan unsur-unsur hara ke tanah setiap tahunnya. Sebagaimana ditunjukkan 
dalam Tabel 6, melalui produksi serasah hutan karet dan kebun karet secara umum 
mengembalikan unsur-unsur N, P, K, Ca dan Mg ke tanah dengan laju rata-rata 125,05 
kg/ha/tahun, 9,94 kg/ha/tahun, 29,71 kg/ha/tahun, 77,99 kg/ha/tahun dan 29,88 kg/ha/tahun. 
Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan signifikan dalam laju pengembalian unsur-unsur 
tersebut.  
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Tabel 6. Perbandingan laju pengembalian unsur-unsur hara ke tanah melalui 
produksin serasah dalam sistem hutan karet dan kebun karet* 

Unsur Laju Pengembalian  P** 
Hutan Karet Kebun Karet 

N 128,66 121,44 ns 
P 8,59 11,29 ns 
K 27,91 31,50 ns 
Ca 83,44 72,55 ns 

Mg 30,34 29,41 ns 
*Rerata dalam kg/ha/tahun  **Pada taraf 5% 

 
Unsur-unsur hara yang dikembalikan oleh tanaman ke tanah tidak serta-merta dapat 

dimanfaatkan kembali oleh tanaman. Serasah yang diproduksi masih harus melewati proses 
dekomposisi yang bisa memakan waktu cukup lama. Hasil penelitian Anggrini et al. (2013) 
misalnya, menunjukkan bahwa daun karet baru kehilangan  sekitar 57% dari berat awalnya 
meskipun sudah berada di permukaan tanah selama 180 hari. Bobot serasah yang hilang 
pun kemungkinan tidak serta-merta terurai menjadi unsur-unsur hara. Kumar (2008) 
merangkum bahwa proses penguraian dan mineralisasi unsur-unsur hara ini selain 
dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi lingkungan abiotik pada tingkat 
mikro dan kekayaan biota dekomposer, juga oleh karakteristik kandungan kimia dalam 
serasah. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
(1) hutan karet cenderung memproduksi lebih banyak serasah (8587,2 kg/ha/tahun) 

dibanding kebun karet (7843,2 kg/ha/tahun), meskipun perbedaan antara keduanya 
tidak signifikan; 

(2) komposisi serasah hutan karet tidak begitu berbeda dari serasah kebun karet, yaitu 
rata-rata sekitar 60% merupakan daun, 7% bunga dan buah serta 33% komponen 
lain (ranting dan kulit kayu); 

(3) produksi serasah daun berkorelasi cukup kuat dan positif dengan curah hujan, 
sementara produksi serasah bunga dan buah serta komponen lain tidak; 

(4) serasah yang diproduksi pada bulan-bulan dengan curah hujan relatif tinggi 
cenderung memiliki rasio C/N yang lebih kecil dibanding serasah yang diproduksi 
pada bulan dimana curah hujan relatif rendah; 

(5) melalui produksi serasah hutan karet dan kebun karet mengembalikan unsur-unsur 
N, P, K, Ca dan Mg ke tanah dengan laju rata-rata 125,05 kg/ha/tahun, 9,94 
kg/ha/tahun, 29,71 kg/ha/tahun, 77,99 kg/ha/tahun dan 29,88 kg/ha/tahun.  
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Adapun hal-hal yang dapat disarankan bagi penelitian berikutnya adalah: 
(1) perlu dilakukan penelitian dengan rentang waktu yang lebih panjang, yaitu 

sekurang-kurangnya setahun penuh (12 bulan) agar terliput fenomena musiman 
yang ada; 

(2) sumber serasah dalam sistem hutan karet perlu dikenali dan serasah yang tidak 
dihasilkan oleh pohon karet perlu dipisahkan dan dikuantifikasi secara terpisah; 

(3) perlu juga dilakukan analisis kandungan unsur-unsur mikro dalam serasah yang 
dihasilkan. 
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