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ABSTRACT 

For the last 5 years, palm oil plantation in Pakning Asal village in Bengkalis were burned in 

different frequencies.There were unburned soil, once burned soil and burned soil in several 

times (2-3 times). The purpose of this study were to look the difference in the content of total 

N, P, K and C/N in the soil burnt with  the different fire frequencies. Total nitrogen content 

was analyzed using Kjeldahl method, phosphor and carbon content was determined using 

UV-VIS spectrophotometer and pottasium content was determined by Flame Photometer. 

The study showed that the total N content decreased from 0,32% to 0,25%, total P content 

increased from 0,0069% to 0,0087%, total K content decreased from 0,047% to 0,038% and 

then increased become 0,055%, while the value of C/N decreased from 16,13 to 22,32 after 

burnt for several times. 

Keywords: Burned soil, Kjeldahl method, spectrophotometer, flame photometer. 

 

ABSTRAK 

Dalam 5 tahun terakhir lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Pakning Asal Kabupaten 

Bengkalis terbakar dengan frekuensi yang berbeda, ada yang tidak pernah terbakar dan ada 

yang sekali terbakar serta yang sering terbakar (2-3 kali). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan kandungan N, P, K dan C/N total pada tanah bekas kebakaran dengan 

frekuensi kebakaran yang berbeda-beda. Analisis kandungan nitrogen total dilakukan dengan 

metode Kjeldahl. Analisis kandungan fosfor dan karbon total dilakukan dengan 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis, sedangkan analisis kandungan kalium total 

menggunakan Flame Fotometer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi kebakaran 

yang berbeda dalam 5 tahun terakhir mempengaruhi kandungan N, P, K dan C/N total, 

kandungan N total menurun dari 0,32% menjadi 0,25%, kandungan P total meningkat dari 

0,0069% menjadi 0,0087%, kandungan K total menurun dari 0,047% menjadi 0,038% 

kemudian meningkat menjadi 0,055%, sedangkan nilai C/N meningkat dari 16,13 menjadi 

22,32 setelah terbakar beberapa kali. 

 

Kata kunci: Tanah terbakar, metode Kjeldahl, spektrofotometer, flame fotometer. 
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PENDAHULUAN 

 

Provinsi Riau merupakan daerah 

yang memiliki kawasan tanah gambut 

yang cukup luas yaitu 4.360.740,2 Ha 

yang tersebar di 12 kabupaten/kota 

(Mubekti, 2011).  Kawasan tersebut 

dijadikan lahan perkebunan kelapa kelapa 

sawit sehingga menjadikan Provinsi Riau 

sebagai daerah penghasil sawit yang  

cukup luas dengan luas 1,37 ha atau 

merupakan 25,15% dari total areal kelapa 

sawit nasional (Pahan, 2006). 

Permasalahan yang sering dihadapi 

perkebunan kelapa sawit yang ada di Riau 

adalah terjadinya kebakaran lahan 

khususnya setiap musim kemarau. 

Kebakaran lahan bisa terjadi karena 

disengaja maupun tidak disengaja, tetapi 

pada musim kemarau kebakaran pada 

umumnya disengaja oleh pemilik lahan 

untuk pembukaan lahan (land clearing) 

(Adinugroho, 2005). Kebakaran yang 

terjadi dimusim kemarau menyebabkan 

kebakaran itu selalu meluas dari satu 

daerah ke daerah lain sehingga dalam satu 

areal itu lahan terbakar dengan frekuensi 

yang berbeda-beda. Seperti kebakaran 

lahan yang terjadi di Desa Pakning Asal 

Kabupaten Bengkalis, dalam 5 tahun 

terakhir dari hasil survey pada tanggal 28 

Januari, lahan perkebunan kelapa sawit di 

daerah ini ada yang tidak pernah terbakar 

dan ada yang terbakar sekali serta yang 

terbakar beberapa kali (2-3 kali). Proses 

kebakaran tersebut menyebabkan 

terjadinya perubahan terhadap tanah, baik 

secara fisika, kimia maupun biologi. 

Adapun kondisi fisik tanah yang sekali 

terbakar yaitu tanah agak kehitaman dan 

bercampur arang. Sedangkan tanah yang 

terbakar beberapa kali yaitu tanahnya 

sangat hitam dan sebagian besar berupa 

arang hingga kedalaman 60 cm dari 

permukaan tanah. 

Kebakaran lahan dapat 

menimbulkan kerugian seperti pencemaran 

udara berupa polusi asap berupa gas CO2, 

CO, NOx, SOx hasil dekomposisi senyawa 

organik, polusi asap ini tidak hanya di 

Indonesia tetapi juga dirasakan di negara-

negara tetangga. Disamping itu kebakaran 

lahan juga mengakibatkan kerugian 

lainnya seperti terjadinya erosi tanah, 

banjir dan mengubah komposisi dan 

struktur tanah (Adinugroho, 2005). 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan bahan 

 

Peralatan yang diperlukan pada 

penelitian ini adalah Spektrofotometer 

UV-VIS (Spektronik 20 Milton Roy), kuvet 

(Milton Roy), Flame Fotometer (Jenway 

Series PFP 007), neraca analitik (Mettler 

tipe AE200), Furnace (Gallenkamp muffle 

furnace), oven Heraeus Instrument D-

63450, cawan porselin, desikator, kertas 

saring Whatman 42, termometer, pH meter 

pen pH-009(I) dan peralatan gelas standar 

lainnya. Bahan yang diperlukan adalah 

sampel tanah gambut Desa Pakning Asal, 

HNO3, NH4VO3, H2SO4, KCl, NaOH, 

(NH4)6Mo7O24.4H2O, Na2B4O7.10H2O, 

H3BO3, KH2PO4, selenium, indikator 

campuran metilen red-bromocresol green, 

K2Cr2O7, BaCl2, sukrosa, C6H8O6, 

K(SbO)C4H4O6.½H2O, (NH4)6Mo7O24. 

4H2O, kertas saring Whatman No.42 

indikator fenolftalein, dan akuades. 

 

b. Persiapan sampel 

 

Pengambilan sampel pada 3 lahan 

kelapa sawit, sampel 1 yaitu lahan yang 

sering terbakar dalam 5 tahun terakhir 

(lebih dari 3 kali terbakar), sampel 2 yaitu 

lahan yang sekali terbakar dan sampel 3 

lahan yang tidak pernah terbakar. Pada 

masing-masing lahan, ditentukan  luas 

lahan sebesar 30x30 m kemudian 

ditentukan 5 titik pengambilan sampel 

yaitu ujung-ujung dan tengah lahan 

Permukaan tanah dibersihkan dari batu 

kerikil dan sisa tanaman atau bahan 

organik. Sebanyak 200 gram sampel tanah 

diambil dengan menggunakan bor gambut 

sedalam 60 cm di setiap titik. Sampel pada 

masing-masing lahan kemudian 
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dikompositkan. Sampel dikering anginkan 

pada suhu ruang. 

 

c. Pengukuran pH 

 

Pengukuran pH sampel tanah 

dilakukan dengan melarutkan 5 gram 

sampel tanah dengan 10 mL akuades di 

dalam gelas beaker 50 mL. Campuran 

tersebut kemudian diaduk selama 30 

menit. Elektroda pH meter dibersihkan 

dengan air suling, dicelupkan kedalam 

sampel, dibaca dan dicatat nilai pH 

sampel. Dilakukan tiga kali pengulangan. 

 

d. Kadar Air 

 

Sampel tanah yang akan dianalisis 

ditimbang sebanyak 1 gram. Kemudian 

tanah tersebut dimasukkan ke dalam 

cawan porselen yang sudah diketahui 

bobotnya. Lalu cawan porselen tersebut 

dimasukkan ke dalam oven yang telah 

diatur suhunya ± 105
o
C selama 3 jam. 

Setelah itu didinginkan, disimpan dalam 

desikator dan ditimbang. 

Kadar air (%) =
w1 − w2

w1
× 100% 

Keterangan :  

w1= Bobot sampel sebelum 

pemanasan (g) 

w2 = Bobot sampel setelah 

pemanasan (g) 

 

e. Penentuan nitrogen total dengan 

metode Kjeldahl secara titrasi  

 

1. Destruksi 

 

Sebanyak ± 2,5 gram sampel 

dimasukkan ke dalam labu kjeldhal dan 

ditambahkan 1 gram campuran selenium. 

Tambahkan 20 mL H2SO4 pekat sambil 

diaduk perlahan-lahan agar homogen. 

Larutan lalu dipanaskan dengan suhu 

bertahap 150
o
C hingga akhirnya suhu 

maksimum 350
o
C sampai larutan menjadi 

jernih (berwarna kebiru-biruan). 

 

 

2. Destilasi 

 

Larutan hasil destruksi diencerkan 

dengan 100 mL akuades dan dipindahkan 

ke dalam labu destilasi. Tambahkan 20 mL 

larutan NaOH 40% dan beberapa batu 

didih, kemudian larutan didestilasi pada 

suhu 350
o
C. Destilat ditampung dengan 

erlenmeyer yang berisi 5 mL H3BO3 4% 

dan beberapa tetes indikator campuran 

(campuran bromkresol hijau dan metil 

merah). Destilasi dihentikan jika volume 

destilat telah mencapai 50 mL. 

 

3. Titrasi 

 

Destilat dititrasi dengan H2SO4 

0,05 N dan dihentikan jika terjadi 

perubahan warna dari hijau menjadi merah 

muda. Ditentukan volume H2SO4 yang 

terpakai, untuk blanko digunakan akuades. 

Kadar nitrogen dalam sampel ditentukan 

dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut 

f. Penentuan Fosfor Total (SNI 06-

6989.31-2005) 

1. Destruksi 

 

Sebanyak ± 5 gram sampel kering 

difurnace pada suhu 400
o
C selama 4 jam. 

Setelah dingin, abu dilarutkan dalam 10 

mL HNO3 dan diencerkan dengan akuades 

hingga volume 50 mL kemudian larutan 

disaring dengan kertas saring Whatman 42. 

2. Penentuan waktu kestabilan warna 

 Diambil 50 mL larutan kerja fosfor 

konsentrasi 0,6 ppm (KH2PO4), kemudian 

ditambahkan 8 mL larutan campuran (50 

mL H2SO4 5 N, 5 mL larutan antimonil 

tartrat, 15 mL larutan ammpnium molibdat 

dan 30 mL larutan asam askorbat). Larutan 

kemudian dikocok agar homogen dan 

diukur serapannya pada panjang 

gelombang 680-730 nm tiap interval 2 

menit selama satu jam (sampai didapat 

waktu kestabilan warna). 
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3. Penentuan panjang gelombang 

optimum  

 Untuk menentukan panjang 

gelombang optimum dipipet 50 mL larutan 

kerja fosfor konsentrasi 0,6 ppm 

(KH2PO4),  kemudian ditambahkan 8 mL 

larutan campuran. Larutan kemudian 

dihomogenkan dan diukur serapannya 

setelah tercapai waktu kestabilan warna 

pada panjang gelombang 680-730 nm tiap 

interval 5 nm. 

4. Pembuatan kurva kalibrasi  

 Untuk menentukan kurva kalibrasi 

dipipet 50 mL larutan kerja fosfor 

konsentrasi 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 dan 1 ppm 

(KH2PO4), dimasukkan dalam erlenmeyer, 

kemudian ditambahkan 8 mL larutan 

campuran. Larutan kemudian 

dihomogenkan dan diukur serapannya 

pada panjang gelompang optimum dan 

waktu kestabilan warna, kemudian dibuat 

kurva kalibrasi absorbansi terhadap 

konsentrasi larutan. 

 

5. Pengukuran serapan larutan 

sampel 

 

 Pengukuran serapan larutan sampel 

dilakukan dengan cara memipet 1 mL 

larutan hasil destruksi dan diencerkan 

dalam labu takar 100 mL. Kemudian 

larutan tersebut dipipet sebanyak 50 mL 

dan ditambahkan 8 mL larutan campuran. 

Apabila waktu kestabilan warna telah 

tercapai maka serapan diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 

optimum. Konsentrasi fosfor ditentukan 

dengan cara membandingkan serapan 

sampel dengan standar pada kurva 

kalibrasi standar. 

 

g. Penentuan Kalium Total  

 

1. Destruksi  

 

Sebanyak ± 5 gram sampel kering 

difurnace pada suhu 400
o
C selama 4 jam. 

Setelah dingin, abu dilarutkan dalam 10 

mL HNO3 dan diencerkan dengan akuades 

hingga volume 50 mL kemudian larutan 

disaring dengan kertas saring Whatman 42. 

 

2. Penentuan kurva standar kalium 

 Kurva kalibrasi larutan standar 

kalium dibuat dengan cara mengukur emisi 

masing-masing larutan standar Kalium 

dengan konsentrasi 0, 2, 4, 6, 8 dan 10 

ppm (KCl) dengan flame fotometer 

menggunakan filter K. 

3. Pengukuran emisi larutan sampel 

 Kandungan kalium dalam sampel 

diukur dengan memipet 2 mL sampel 

diencerkan dengan akuades sampai tepat 

10 mL dengan labu takar. Konsentrasi 

kalium ditentukan berdasarkan persamaan 

regresi kurva kalibrasi standar. 

 

h. Penentuan karbon organik metode 

Walkley and Black secara 

Spektrofotometri  

 

1. Penentuan panjang gelombang 

optimum 

 

Panjang gelombang optimum 

ditentukan dengan memipet 2 mL larutan 

standar karbon 7,5 ppm (sebagai blanko 

digunakan akuades), dimasukkan kedalam 

Erlenmeyer 250 mL, ditambahkan 

K2Cr2O7 1 N sebanyak 5 mL dan 10 mL 

H2SO4 pekat. Larutan dikocok dan 

dibiarkan 30 menit. Ditambahkan 50 mL 

BaCl2 0,5% dan dibiarkan semalam untuk 

memperoleh larutan yang jernih. Dipipet 

larutan yang jernihnya dan disaring dengan 

kertas saring Whattman no. 42. Larutan 

diukur serapannya pada panjang 

gelombang 530-610 nm dengan interval 5 

nm. Panjang gelombang optimum 

merupakan panjang gelombang dengan 

absorbansi maksimum. 

 

2. Pembuatan kurva kalibrasi 

 

Pengukuran kurva kalibrasi larutan 

standar dilakukan dengan memipet 
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masing-masing 2 ml larutan standar 

karbon konsentrasi 2,5; 7,5; 10 dan 12,5 

ppm dan dimasukkan kedalam Erlenmeyer 

250 mL, kemudian ditambahkan 5 mL 

K2Cr2O7 1 N dan 10 mL H2SO4 pekat. 

Larutan dikocok dan dibiarkan 30 menit. 

Ditambahkan 50 mL BaCl2 0,5% dan 

dibiarkan semalam untuk memperoleh 

larutan yang jernih. Dipipet larutan yang 

jernihnya dan disaring  dengan kertas 

saring Whattman no. 42 kemudian diukur 

serapannya pada panjang gelombang 

optimum. Dibuat kurva kalibrasi untuk 

larutan standar karbon. 

 

3. Pengukuran absorbansi larutan 

sampel 

 

 Sampel sebanyak 0,5 gram 

ditempatkan dalam Erlenmeyer. 

Ditambahkan 5 mL K2Cr2O7 1 N dan 10 

mL H2SO4 pekat. Larutan dikocok dan 

dibiarkan selama 30 menit. Ditambahkan 

50 mL BaCl2 0,5% dan dibiarkan semalam 

untuk memperoleh larutan yang jernih. 

Dipipet larutan yang jernihnya dan 

disaring dengan kertas saring Whattman 

no. 42 kemudian diukur serapannya pada 

panjang gelombang optimum. Kandungan 

karbon dihitung menurut persamaan 

regresi linier kurva standar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. pH dan Kadar Air 

 

Hasil analisis pengukuran kadar air 

dan pH tanah perkebunan kelapa sawit di 

Desa Pakning Asal Kabupaten Bengkalis 

berdasarkan perbedaan frekuensi 

kebakaran dapat dilihat dalam Tabel 1 

dibawah ini. 

 

Tabel 1. Analisis kadar air dan pH tanah gambut di Desa Pakning Asal 

Sampel Kadar Air (%) pH 

T0 58,12 3,73 

T1 60,23 5,42 

T2 71,53 6,15 
T0 : Tanah Tidak Terbakar 

T1 : Tanah Sekali Terbakar 

T3 : Tanah Sering Terbakar 

Dari hasil analisis, diketahui bahwa 

kadar air pada tanah yang tidak terbakar 

cukup rendah yaitu 58,12%. Hal ini 

disebabkan pembuatan kanal-kanal untuk 

pengairan membuat lahan gambut 

kehilangan kemampuannya menampung 

air pada musim hujan sehingga 

menyebabkan gambut mengalami 

pengeringan yang berlebihan di musim 

kemarau, karena airnya lari ke kanal 

(Adinugroho, 2005). Kebakaran 

mempengaruhi kadar air, semakin sering 

terbakar mengakibatkan kadar air 

meningkat yaitu dari 58,12% menjadi 

71,53%. Hal ini dikarenakan proses 

pembakaran mengakibatkan terjadinya 

dekomposisi senyawa organik 

menghasilkan arang. Arang mempunyai 

kemampuan sebagai adsorben sehingga 

mampu menyerap air. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Sutono (2012), 

arang tempurung sawit mampu menyerap 

air sampai >50% volume, sehingga dapat 

meningkatkan kadar air tanah pada tanah 

bertekstur pasir. 

Analisis pH tanah yang tidak 

terbakar menunjukkan bahwa tanah 

bersifat asam yaitu sebesar 3,73. Gambut 

bersifat asam karena hidrolisis asam-asam 

organik, yang didominasi oleh asam fulvat 

dan humat. Asam organik yang telah 

terdekomposisi mempunyai gugus reaktif, 

antara lain: karboksilat (-COOH) dan 

fenolat (C6H4OH) yang bersifat sebagai 

asam lemah sehingga dapat terdisosiasi 

dan mengasilkan ion H
+
 dalam jumlah 

banyak. 
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Hal yang sama juga terjadi pada 

pH, bahwa semakin sering terbakar pH 

tanah semakin meningkat yaitu dari 3,73 

menjadi 5,42. Pembakaran cenderung 

menaikkan pH tanah karena penambahan 

oksida basa yang berasal dari abu sisa 

pembakaran yang akan melepaskan OH
-
 

apabila bereaksi dengan air, sehingga 

menyebabkan tanah menjadi semakin basa.  

 

b. Analisis N, P, K dan C/N Total 

 

Pada penelitian ini frekuensi 

kebakaran yang berbeda-beda juga 

mempengaruhi kandungan nitrogen, fosfor 

dan kalium total serta C/N  pada tanah. 

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa dengan 

seringnya terbakar kandungan N total 

semakin menurun yaitu dari 0,32% 

menjadi 0,25 %. Dekomposisi bahan 

organik merupakan sumber utama nitrogen 

tanah.  Indrayanti (2005) menyatakan 

mikroorganisme seperti bakteri pengurai 

yang ada pada lapisan serasah saat 

kebakaran akan mati sehingga 

mengakibatkan proses dekomposisi 

menjadi terganggu dan pada akhirnya 

produktivitas nitrogen oleh bakteri 

pengurai menjadi terhenti. Efek ini 

biasanya bersifat sementara dan populasi 

organisme tanah akhirnya kembali menjadi 

banyak lagi dalam beberapa tahun. Selain 

itu, nitrogen juga dapat berasal dari hujan 

dan kilat. Penurunan kandungan N-total 

juga dapat diakibatkan karena proses 

denitrifikasi oleh bakteri anaerob seperti 

Thiobacillusdenitrificans, sehingga 

nitrogen akan dibebaskan ke udara dalam 

bentuk gas N2. 

Dari hasil analisis kimia, diketahui 

bahwa terjadi peningkatan kandungan C 

total yaitu dari 5,16% menjadi 5,58%, 

dapat dilihat pada Tabel 2. Peningkatan C 

total ini dapat dipengaruhi oleh adanya 

penumpukan bahan-bahan organik dalam 

tanah karena pemindahan bahan-bahan 

organik dari bahan bakar yang terbakar 

pada saat terjadi kebakaran. Tanah yang 

sering terbakar berwarna gelap yang 

menunjukkan tingginya kandungan bahan 

organik tanah di tanah tersebut. Njurumana 

dkk., (2008) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa semakin tinggi 

kandungan bahan organik, warna tanah 

semakin gelap. Kandungan C-organik 

yang tinggi merupakan indikator tingginya 

jumlah bahan organik di dalam tanah. 

Selain itu, peningkatan bahan 

organik juga berasal dari bahan bakar sisa 

pembakaran yang komponen utamanya 

berupa hemiselulosa, selulosa, dan lignin 

yang menjadi senyawa karbon dioksida 

(CO2) dan karbonat (CO3), CO2 dilepas 

dalam bentuk gas, sedangkan CO3 akan 

terakumulasi pada abu sehingga 

kandungan karbon di tanah akan 

meningkat (Lutz dan Chandler, 1961 

dalam Sagala, 2014). 

Pada penelitian ini diketahui bahwa 

semakin sering terbakar nilai C/N semakin 

tinggi yaitu dari 16,13 menjadi 22,32 dapat 

dilihat pada Tabel 2. Menurut Broadbent 

(1957) dan Schroeder dalam Widyasari 

(2008), nilai C/N berguna sebagai penanda 

kemudahan perombakan bahan organik 

dan kegiatan jasad renik tanah. Bila nilai 

C/N lebih besar dari 30 akan terjadi 

immobilisasi N oleh mikrobiologi tanah 

untuk memenuhi kebutuhan 

metabolismenya sehingga N pada tanah 

gambut sukar tersedia bagi tanaman.  

Sedangkan, bila rasio C/N anatara 20-30, 

dapat terjadi immobilisasi maupun 

pembebasan N ke dalam tanah gambut. 

Meskipun kandungan N-total gambut 

terkategori tinggi, namun unsur hara N 

relatif kurang tersedia bagi tanaman karena 

N dalam bentuk N-organik dan pada 

tingkatan C/N rasio yang tinggi tersebut, 

terjadi proses immobilisasi N oleh 

mikroorganisme tanah. 

Proses pembakaran juga 

mengakibatkan perubahan kandungan 

fosfor (P) total dalam tanah. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa semakin sering 

terbakar kandungan P total meningkat 

yaitu dari 0,0069% menjadi 0,0087%, 

dapat dilihat pada Tabel 2. Namun 

peningkatan ini tidak terlalu berarti karena 

masih termasuk dalam kategori sangat 
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rendah. Peningkatan fosfor ini dapat 

disebabkan karena adanya dekomposisi 

bahan-bahan organik dari proses 

pembakaran (Sagala dan Delvianb, 2005). 

Proses pembakaran mengakibatkan 

perubahan kandungan K total. Pada 

penelitian ini kandungan K total menurun 

dari 0,047% menjadi 0,038% setelah 

terbakar sekali kemudian meningkat 

menjadi 0,055% setelah terbakar beberapa 

kali. Peningkatan kandungan kalium pada 

tanah yang terbakar disebabkan adanya 

suplai kalium dari abu sisa hasil 

pembakaran yang meresap ke dalam tanah. 

Suplai kalium berasal dari jaringan-

jaringan bahan bakar yang ada di 

permukaan tanah (Hakim, 1986). Kenaikan 

dan penurunan kandungan kalium pada 

tanah juga dapat terjadi karena adanya 

aktivitas mikroorganisme yang mensintesis 

dan mendegradasi kalium seperti 

Pseudomonas dan Mikoriza (Indrayanti, 

2005). 

 

Tabel 2. Hasil analisis kandungan Nitrogen, Fosfor, Kalium dan C/N total 

Tanah 
% Kandungan 

C/N 
Nitrogen Fosfor Kalium Karbon 

T0 

0,39 0,0075 0,048 5,04 12,92 

0,28 0,0053 0,035 5,34 19,07 

0,29 0,0080 0,057 5,09 17,55 

Rata-rata: 0,32 0,0069 0,047 5,16 16,13 

T1 

0,27 0,0082 0,040 5,23 19,37 

0,27 0,0070 0,031 5,86 21,70 

0,25 0,0058 0,042 5,18 20,72 

Rata-rata: 0,26 0,0070 0,038 5,42 20,85 

T2 

0,24 0,0065 0,059 5,00 20,83 

0,27 0,0125 0,058 6,03 22,33 

0,23 0,0072 0,047 5,71 24,83 

Rata-rata: 0,25 0,0087 0,055 5,58 22,32 

T0 : Tanah Tidak Terbakar 

T1 : Tanah Sekali Terbakar 
T3 : Tanah Sering Terbakar 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dapat 

diambil kesimpulan bahwa frekuensi 

kebakaran yang berbeda dalam 5 tahun 

terakhir mempengaruhi kandungan N, P, K 

dan C/N total tanah. Kandungan N total 

pada tanah yang tidak terbakar hingga 

beberapa kali terbakar (minimal 2-3 kali) 

menurun dari 0,32% menjadi0,25% 

sedangkan kandungan P total dan C/N 

total meningkat, untuk P total yaitu dari 

0,0069% menjadi 0,0087%, C/N total 

yaitu dari 16,13% menjadi 22,32%, adapun 

kandungan kalium total menurun setelah 

terbakar sekali yaitu dari 0,047% menjadi  

 

 

0,038% dan meningkat menjadi 0,055% 

setelah terbakar beberapa kali. 
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