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ABSTRACT 

 

The effect of burnt on structure and component (calsium, magnesium, sulphate and total 

C/N) in peat swamp soil was investigated in the Pakning Asal of Bengkalis. The 

analysis were conducted on the burnt and unburnt soil in the last five years. The content 

of available calsium and magnesium were determined using complexometry titration 

method, sulphate content was determined by turbidimetry method and the C/N was by 

visible spectrophotometry method that for carbon, while for total of nitrogen was by 

titrimetric method.  Based on the results, the fires could change the content of available 

calsium, magnesium, sulphate and total of C/N. The contain of calsium 0,27-0,30% in 

unburnt soil and  increased to 0,34-0,42% in burnt soil. The magnesium content was 

0,06-0,08% in burnt soil and increased to 0,11-0,15%. While to sulphate contain was 

decreased from 0,23-0,24% in unburnt soil to 0,10-0,11% in burnt soil. The C/N also 

increased from 16,67 on the unburnt soil to 25,31 in burnt soil. 

 

Keywords : Burned soil, complexometry method, titrimetric method, spectrophotometry 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian tentang pengaruh kebakaran tanah gambut terhadap struktur dan komponen 

(kalsium, magnesium, sulfat dan C/N total) dilakukan di desa Pakning Asal Kabupaten 

Bengkalis. Analisis dilakukan pada tanah terbakar dan tidak terbakar lima tahun 

terakhir. Kandungan dari kalsium dan magnesium tersedia ditentukan dengan 

menggunakan metode titrasi kompleksometri, kandungan sulfat ditentukan dengan 

metode turbidimetri dan C/N menggunakan metode spektrofotometri untuk analisis 

karbon dan metode titrimetri untuk analisis nitrogen. Berdasarkan hasil penelitian, 

kebakaran dapat merubah kandungan kalsium, magnesium, sulfat tersedia dan C/N total. 

Kandungan kalsium berkisar antara  0,27%-0,30% pada tanah tidak terbakar meningkat 

menjadi 0,34-0,42% pada tanah terbakar. Kandungan magnesium berkisar antara 0,06-

0,08% pada tanah tidak terbakar meningkat menjadi 0,11-0,15%. Sementara kandungan 

sulfat menurun dari 0,23-0,24% pada tanah tidak terbakar menjadi 0,10-0,11% pada 

tanah terbakar. Nilai C/N juga mengalami peningkatan dari 16,67 pada tanah tidak 

terbakar menjadi 25,31 pada tanah yang terbakar.  

Kata kunci : Tanah terbakar, metode kompleksometri, metoda titrasi, spektrofotometri
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia memiliki lahan gambut 

terluas di antara negara tropis lainnya, yaitu 

sekitar 21 juta ha atau 10,8% dari luas 

daratan Indonesia (Ratmini, 2012). Hutan 

gambut yang cukup luas tersebut, banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

membuka lahan pertanian dan perkebunan 

khususnya perkebunan kelapa sawit, hal ini 

terkhusus untuk daerah Riau yang 

mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah 

pengusaha perkebunan kelapa sawit 

(Pemkab Bengkalis, 2016).  

Kandungan kimia pada tanah gambut 

tersebut dapat berubah salah satunya 

disebabkan oleh intervensi manusia. 

Bentuk intervensi manusia yang sangat 

mempengaruhi fungsi lingkungan lahan 

gambut diantaranya adalah pembakaran 

hutan gambut untuk membuka lahan 

perkebunan. Apabila biomassa tanaman 

hutan gambut terbakar maka tidak hanya 

biomassa tanaman saja yang akan terbakar, 

tetapi juga beberapa centimeter lapisan 

gambut bagian atas yang berada dalam 

keadaan kering. Lapisan gambut ini akan 

rentan kebakaran apabila muka air tanah 

lebih dalam dari 30 cm (Widyati, 2011). 

Pengaruh pembakaran ini berdampak bagi 

keadaan fisik maupun kimia tanah yakni 

unsur hara makro dan mikro tanah, 

keasaman tanah dan kelembapan tanah. 

Terjadinya kebakaran tanah gambut akan 

menghilangkan vegetasi di atas tanah, 

sehingga apabila terjadi hujan, maka hujan 

akan langsung mengenai permukaan atas 

tanah, sehingga tanah akan mendapat 

energi pukulan air hujan lebih besar, karena 

tidak lagi tertahan oleh vegetasi penutup 

tanah. Kondisi ini akan menyebabkan 

rusaknya struktur tanah, yang 

menyebabkan massa tanah dan bahan 

organik yang terkandung di dalamnya 

terbawa oleh limpasan air permukaan atau 

dengan kata lain munculnya erosi pada 

musim penghujan. Pengaruh yang 

merugikan pada sifat fisik tanah akan jelas 

nampak, seperti perubahan kadar air, 

sedangkan pengaruh pada sifat kimia tanah 

biasanya tidak merugikan tetapi 

menguntungkan. Pembakaran cenderung 

meningkatkan pH tanah karena endapan 

abu yang bersifat basa. Abu umunya terdiri 

atas unsur – unsur kalsium, magnesium 

(Sagala dkk, 2014).   

Kebakaran hutan dan lahan di 

Provinsi Riau didominasi oleh kebakaran 

lahan gambut yang tersebar di seluruh 

Kabupaten/Kota. Badan Lingkungan Hidup 

Tahun 2013 menyatakan bahwa Bengkalis 

merupakan Kabupaten terluas yang 

mengalami kebakaran hutan (Syaufina, 

2014). Kabupaten Bengkalis merupakan 

salah satu daerah rawan kebakaran di 

Provinsi Riau. Sebagian besar lahan di 

Kabupaten ini merupakan lahan gambut 

yang telah dikonversi menjadi areal 

budidaya seperti perkebunan (Thoha, 

2006). 

Penelitian ini akan melihat dampak 

kebakaran lahan gambut terhadap sifat fisik 

dan kimia tanah agar nantinya mampu 

membuktikan bahwa dampak kebakaran 

pada lahan gambut sangat berpengaruh bagi 

tanah gambut dengan membandingkan hasil 

analisis nilai pH, kandungan air serta 

ketersediaan hara di dalamnya melalui 

analisis kadar kalsium, magnesium, sulfat 

dan rasio C/N sebelum dan setelah proses 

kebakaran. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain adalah 

Spektrofotometer UV-Vis (Thermo 

Scientific Genesys 20), neraca analitik 

(Mettler tipe AE200), oven (Gallenkamp 

Hotbox Oven Size 1), hot plate B290, pH 

meter (Martini Instrument Bante), 

desikator, seperangkat alat titrasi, magnetic 

stirrer dan peralatan gelas lainnya yang 

biasa digunakan di Laboratorium. 

Bahan-bahan yang digunakan antara 

lain adalah Sampel tanah gambut, amonium 

asetat (CH3COONH4), seng sulfat 

heptahidrat (ZnSO4.7H2O), barium klorida 

dihidrat (BaCl2.2H2O), asam sulfat 
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(H2SO4)(Merck), kalium bikromat 

(K2Cr2O7), larutan standar karbon, larutan 

kondisi (gliserol, asam klorida (HCl), 

etanol (C2H5OH), akuades) , indikator 

EBT, indikator meureksid, disodium 

ethylendiamin tetraacetic acid(Na2EDTA), 

asam borat (H3BO3), indikator methylen 

red, indikator bromocresol, selenium dan 

kertas saring whatman no. 42. 

 

b. Teknik Pengambilan sampel 
 

Sampel tanah gambut diambil di Desa 

Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu 

Kabupaten Bengkalis. Teknik sampling 

yang dilakukan adalah secara purposive 

sampling. Sampel tanah gambut diambil 

dari dua lahan gambut yang berbeda yakni 

tanah tidak terbakar yang diberi simbol 

(TT) (sebagai pembanding) dan tanah 

terbakar (TB) dengan masing – masing 

lahan tersebut di petakkan dengan ukuran   

30×30 m. Titik pengambilan sampel yakni 

satu di tengan lahan dan 4 titk dibagian 

ujung sisi lahan.  

 

c. Pengambilan sampel 

 

Masing – masing titik pengambilan 

sampel tanah di bor menggunakan bor 

gambut pada kedalaman 60 cm. Tanah di 

satu lahan dihomogenkan dan dilakukan 

analisis nilai pH secara in-situ. Sampel 

tanah yang telah diperoleh dikemas dalam 

plastik sampel dan dibawa ke laboratorium 

untuk dilakukan analisis lebih lanjut 

 

d. Pengolahan sampel 

 

Sampel tanah gambut yang diperoleh 

dikering anginkan pada suhu ruang dan 

dipisahkan dari serat – serat kasarnya dan 

kemudian siap untuk dianalsis. 

 

Tabel 1. Pengolahan sampel untuk analisis Ca, Mg, SO4
2- tersedia dan C/N total. 

No. Pengolahan sampel Analisis 

1. Ekstraksi  

sampel tanah dengan menimbang sebanyak 5 gram 

tanah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL dan 

ditambahkan 100 mL (CH3COONH4) 1 N pH 7. 

Larutan diaduk selama 30 menit dengan menggunakan 

stirrer. Larutan disaring dengan menggunakan kertas 

saring Whatman No.42.  

Hasil Ekstraksi digunakan 

untuk analisis kandungan Ca 

dan Mg dengan tiga kali 

pengulangan. 

 

2. Ekstraksi  

sampel tanah dengan menimbang sebanyak 5 g sampel 

dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL. 

Sampel dilarutkan dengan 150 mL larutan 

(CH3COONH4) 1 N pH 7 dan diaduk selama 30 menit 

dengan stirer magnetik. Kemudian ditambahkan 0,5 g 

karbon aktif ke dalam sampel selama 3 menit dan 

disaring dengan kertas Whatman No. 42.  

Hasil Ekstraksi digunakan 

untuk analisis kandungan 

sulfat. 

3. Destruksi 

Ditimbang sebanyak 2,5 gram sampel yang telah 

dikering anginkan dimasukkan ke dalam labu 

Kjehdahl dan ditambahkan 1 gram campuran 

selenium. Tambahkan 20 mL H2SO4 pekat sambil 

diaduk perlahan-lahan agar homogen. Larutan 

dipanaskan dengan suhu bertahap 150°C hingga 

akhirnya suhu maksimum 350°C sampai larutan 

menjadi jernih (berwarna kebiru-biruan). 

Hasil destruksi digunakan 

untuk analisis nitrogen total. 
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e. Analisis pH Tanah (Menon, 1979) 
 

Ditimbang 5 gram sampel tanah 

dicampurkan dengan 10 mL akuades di 

dalam gelas piala 50 mL. Campuran 

kemudian diaduk selama 30 menit. 

Elektroda pH meter dibersihkan dengan air 

suling, dicelupkan ke dalam sampel, dibaca 

dan dicatat nilai pH sampel. Analisis nilai 

pH ini dilakukan tiga kali pengulangan. 

 

f. Analisis Kandungan Air Sampel 

(SNI 06-3730-1995) 

 

Dimasukkan 5 gram sampel ke dalam 

cawan porselin yang berat konstannya telah 

diketahui. Cawan berisi sampel ditimbang 

dan dimasukkan ke dalam oven pengering 

pada suhu 115 ̊ C selama 3 jam. Cawan 

didinginkan dipindahkan ke dalam 

desikator, kemudian ditimbang. 

 

g. Analisis Kandungan Kalsium Dan 

Magnesium yang Tersedia (SNI 06-

6989.12-2004) 
 

1. Analisis Kandungan Kalsium 

Sebanyak 5 mL larutan sampel tanah 

hasil ekstraksi dimasukkan ke dalam 

Erlenmeyer 100 mL. Kemudian 

ditambahkan 10 mL larutan buffer pH 10 

dan 0,5 gram indikator meureksid. Larutan 

di dalam Erlenmeyer kemudian dititrasi 

dengan larutan Na2EDTA yang telah 

distandarisasi hingga terjadi perubahan 

warna dari merah muda menjadi ungu. 

Volume larutan Na2EDTA yang digunakan 

dicatat dan titrasi diulangi sebanyak dua 

kali lagi. Setelah dilakukan tiga kali titrasi, 

volume rata-rata Na2EDTA yang digunakan 

dihitung.. 

 

2. Analisis Kandungan Magnesium 

Sebanyak 5 mL larutan sampel tanah 

hasil ekstraksi dimasukkan ke dalam 

Erlenmeyer 100 mL. Kemudian ke dalam 

Erlenmeyer di tambahkan 10  mL buffer 

pH 10 dan ditambahkan 0,5 gram indikator 

EBT. Larutan di dalam Erlenmeyer 

kemudian dititrasi dengan Na2EDTA yang 

telah distandarisasi hingga terjadi 

perubahan warna dari merah muda menjadi 

biru.Volume larutan Na2EDTA yang 

digunakan dicatat dan titrasi diulangi 

sebanyak dua kali lagi. Setelah dilakukan 

tiga kali titrasi, volume rata-rata Na2EDTA 

yang digunakan dihitung sebagai 

kandungan (Ca dan Mg) dalam sampel. 

Kandungan Mg ditentukan dengan 

hasil pengurangan kandungan (Ca dan Mg) 

dengan kandungan Ca. Selisih pemakaian 

Na2EDTA pada penentuan (Ca dan Mg) 

dengan pemakaian EDTA pada penentuan 

Ca sama dengan yang diperlukan untuk 

penentuan Mg. 

 

h. Analisis Sulfat dengan Metode 

Turbidimetri (SNI 06-2426-1991) 

 

1. Pengukuran Sulfat Larutan Sampel  

 

Sebanyak 50 mL larutan sampel tanah 

hasil ekstraksi diencerkan dalam labu takar 

100 mL. Kemudian 100 mL larutan hasil 

pengenceran dimasukkan ke dalam 

Erlenmeyer 250 mL. Ditambahkan 5 mL 

larutan kondisi dan 0,5 gram kristal 

BaCl2.2H2O kemudian diaduk 

menggunakan magnetik stirrer selama 1 

menit. Dimasukkan ke dalam kuvet pada 

alat spektrofotometer dan diukur 

serapannya pada panjang gelombang 

optimum. Dihitung kandungan sulfat dalam 

sampel dengan menggunakan kurva 

kalibrasi. 

 

i. Analisis Karbon Organik Metode 

Walkey and Black (Schumacher,     

2002 
 

1. Pengukuran Absorbansi Larutan 

Sampel 

 

Sampel gambut sebanyak 0,5 gram 

ditimbang dan 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 
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dibiarkan semalam untuk memperoleh 

larutan jernih. Dipipet 2 mL larutan yang 

jernihnya dan disaring dengan kertas saring 

whatman no.42, kemudian diencerkan 

hingga 100 mL dan diukur serapannya pada 

panjang gelombang optimum. Kandungan 

karbon dihitung menurut persamaan regresi 

linier kurva standar. 

 

j. Analisis Nitrogen Total Metode 

Kjehdahl secara Titrasi (Sudarmadji 

dkk, 1997) 

 

1. Destilasi 

 

Larutan hasil destruksi yang telah 

dingin diencerkan dengan 100 mL akuades 

dan dipindahkan ke dalam labu destilasi. 

Tambahkan larutan NaOH 40% sebanyak 

20 mL dan beberapa buah batu didih. 

Larutan kemudian didestilasi pada suhu 

350°C. Destilat ditampung dengan 

Erlenmeyer yang berisi 5 mL asam borat 

(H3BO3) 4 % dan beberapa tetes indikator 

campuran (campuran bromocresol hijau 

dan metil merah). Destilasi dihentikan 

ketika volume destilat telah mencapai       

50 mL. 

 

2. Titrasi 

 

Destilat dititrasi dengan H2SO4 0,05 N 

dan dihentikan jika terjadi perubahan warna 

dari biru menjadi merah muda. Ditentukan 

volume H2SO4 yang terpakai, sebagai 

blanko digunakan akuades 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Analisis  pH dan Kandungan Air 

 

Hasil analisis pH dan kandungan air 

sampel tanah gambut yang berasal dari 

Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu 

Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat pada 

Tabel  2. 

 

 

 

b. Analisis Kandungan Kalsium, 

Magnesium, Sulfat dan Rasio C/N 

 

Hasil  analisis  kandungan kalsium, 

magnesium, sulfat tersedia dan rasio C/N 

pada sampel tanah gambut yang berasal 

dari Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit 

Batu Kebupaten Bengkalis dapat dilihat 

pada Tabel 3. dan Tabel 4. 

 Setelah dilakukan penelitian terhadap 

kandungan hara tersedia kalsium, 

magnesium, sulfat dan rasio C/N pada 

sampel tanah perkebunan sawit yang 

terbakar di Daerah Pakning Asal 

Kabupaten Bengkalis, ternyata frekuensi 

kebakaran dapat mempengaruhi kandungan 

unsur hara tersebut yang dapat dilihat pada 

Tabel 3 dan Tabel 4. 

 

Tabel 2. Hasil analisis pH tanah dan 

kandungan air 

No. 
Sampel tanah 

yang diuji 
pH 

Kadar 

air (%) 

1. 

Tanah Tidak 

Terbakar 

(TT) 

3,73 58,12 

2. 

Tanah 

Terbakar 

(TB) 

6,15 71,53 

 

c. Pembahasan 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebakaran lahan perkebunan sawit  mampu 

mempengaruhi pH dan kandungan air nilai 

pH juga akan semakin meningkat. Seperti 

terlihat pada Tabel 2. tanah. Terjadinya 

kebakaran menyebabkan bahwa tanah yang 

tidak pernah terbakar mempunyai pH 3,73, 

dengan terjadinya kebakaran maka dapat 

meningkatkan nilai pH tanah menjadi 6,15. 

Hal ini diduga karena penambahan oksida 

yang berasal dari abu sisa pembakaran 

seperti natrium, kalium, kalsium dan 

magnesium yang akan membentuk senyawa 

oksida yang akan melepaskan OH- apabila 

bereaksi dengan air sehingga menyebabkan 

tanah menjadi semakin basa (Marjenah, 

2005). 
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Selain pH tanah, kebakaran juga dapat 

mempengaruhi kandungan air pada tanah. 

Seperti terlihat pada Tabel 2. bahwa tanah 

yang tidak pernah terbakar mempunyai 

kandungan air sebesar 58,12% dan 

kandungan air pada tanah terbakar adalah 

71,53%. Secara teori kebakaran dapat 

menurunkan kadar air pada tanah, namun 

dari penelitian ini diperoleh hasil 

sebaliknya Hal ini diduga karena kapasitas 

menahan air pada lapisan bawah tanah   

(45-60 cm) akan meningkat akibat proses 

dekomposisi bahan organik menjadi arang 

yang berperan sebagai adsorben serta 

mempunyai luas permukaan yang besar 

sehingga mampu menyerap air dengan 

baik. Hal ini sesuai dengan teori 

Hardjowigeno (2003) yang menyatakan 

bahwa, air terdapat dalam tanah karena 

ditahan atau diserap oleh massa tanah. 

Selain itu tambahan air ini diduga dari 

proses pemadaman api yang dilakukan 

pada lahan gambut yang terbakar dan 

adanya tambahan air dari proses hujan yang 

terjadi sebelum pengambilan sampel. 

Hasil analisis kimia kalsium, 

magnesium, sulfat dapat dilihat pada Tabel 

3. dan rasio C/N dapat dilihat pada Tabel 4. 

Hasil penelitian pada Tabel 3. 

menunjukkan bahwa kandungan kalsium 

dan magnesium di setiap lahan gambut 

meningkat dengan terjadinya kebakaran. 

Tanah tidak terbakar dan tanah terbakar 

memiliki kandungan hara berkisar antara 

0,27-0,42% untuk kandungan kalsium dan 

sekitar            0,06-0,15% untuk kandungan 

magnesium.  

Menurut Lembaga Penelitian Tanah 

Bogor (1983) dalam Baehaqi (2008) 

menyebutkan bahwa kondisi kandungan 

kalsium rata-rata pada kedalaman 45-60 cm 

pada tanah TT dan TB masih dalam 

kategori sangat rendah dengan kisaran 

nilainya <2%. Begitu pula untuk 

kandungan magnesium juga menunjukkan 

nilai yang sangat rendah dengan kisaran 

nilainya <1,1%.  Peningkatan unsur hara 

 kalsium dan magnesium akibat 

terjadinya kebakaran tanah gambut ini 

diduga dari lepasnya senyawa kalsium dan 

magnesium yang terkandung dalam 

tanaman setelah kebakaran berbentuk abu. 

Abu yang mengandung oksida dari Ca dan 

Mg ini ketika bereaksi dengan air dapat 

meningkatkan ketersediaan hara tersebut di 

dalam tanah. 

Sagala, dkk (2014) menyebutkan 

bahwa proses dekomposisi bahan organik 

juga meningkatkan kandungan hara Ca dan 

Mg dalam tanah gambut. Hasil perombakan 

tersebut akan menghasilkan kation-kation 

basa yang mampu menaikkan pH. 

Kenaikan pH ini menunjukkan unsur hara 

basa juga meningkat. Hasil akhir sederhana 

dari perombakan bahan organik ini antara 

lain kation-kation basa seperti Ca dan Mg. 

Kandungan sulfat pada tanah tidak 

terbakar yakni sekitar 0,23-0,24% 

kemudian pada tanah terbakar terjadi 

penurunan menjadi 0,10-0,11%. Penyebab 

penurunan kadar hara ini diduga karena 

kebakaran tanah gambut menyebabkan 

terbakarnya bahan organik baik yang 

berada di dalam maupun permukaan tanah 

serta terjadi pemanasan pada permukaan 

tanah bahkan sampai ke dalam tanah. 

Kebakaran juga meningkatkan kehilangan 

unsur melalui proses volatilisasi, pencucian 

dan erosi. Hilangnya unsur hara makro S 

akibat kebakaran melibatkan proses 

senyawa oksidasi baik dalam bentuk gas, 

bahan organik maupun bentuk partikel abu. 

Unsur S akan hilang pada kebakaran pada 

suhu 375-575°C. Diduga kebakaran yang 

terjadi pada jangka panjang dan suhu 

>375°C mengakibatkan penurunan 

kandungan sulfat pada tanah terbakar. 

Analisis C/N merupakan perbandingan 

antara jumlah C dan N yang sering kita 

kenal dengan sebutan nisbah C/N atau rasio 

C/N.  
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Tabel 3. Hasil analisis kandungan kalsium, magnesium dan sulfat 

Tanah Pengulangan 
Kandungan Tersedia (%) 

Kalsium Magnesium Sulfat 

TT 1x 0,30 0,06 0,23 

 2x 0,29 0,08 0,24 

 3x 0,27 0,07 0,24 

TB 1x 0,40 0,14 0,10 

 2x 0,34 0,11 0,11 

 3x 0,42 0,15 0,11 

 

Tabel 4. Hasil analisis kandungan karbon terhadap nitrogen dilihat dengan nilai C/N 

Tanah Pengulangan 
Kandungan Total (%) 

C/N 
Karbon Nitrogen 

TT 1x 5,04 0,39 12,92 

 2x 5,34 0,28 19.07 

 3x 5,09 0,29 18,03 

Kandungan rata-rata C/N 16,67 

TB 1x 4,99 0,24 20,79 

 2x 6,06 0,20 30,30 

 3x 5,71 0,23 24,83 

Kandungan rata-rata C/N 25,31 

Informasi rasio C/N tersebut adalah 

untuk memberikan gambaran tentang 

mudah tidaknya bahan tersebut 

terdekomposisi, tingkat kematangan dari 

bahan organik, dan tentang mobilisasi dari 

N tanah, yang terjadi baik pada rasio C/N 

tanaman, tanah, ataupun humus. Tanah-

tanah dengan bahan organik yang rendah 

stabil umumnya mempunyai nilai ratio C/N 

sekitar 10. Apabila bahan organik yang 

akan dihancurkan mempunyai ratio C/N 

lebih besar dari 30, maka akan terjadi 

immobilisasi nitrogen tanah, sedangkan 

untuk rasio C/N 20-30 tidak terjadi 

immobilisasi N ataupun pelepasan N dari 

bahan organik. Apabila dibandingkan 

dengan rasio C/N yang lebih kecil dari 20 

maka akan cepat terjadi pelepasan N dari 

bahan organik ke dalam tanah. Berdasarkan 

data dari Tabel 4 dapat kita lihat bahwa 

mendukung kesesuaian terhadap gambaran 

yang menyatakan semakin tinggi 

kandungan N-total yang terdapat di dalam 

sampel, maka rasio C/N akan semakin 

kecil, dan itu menandakan mudahnya bahan 

tersebut untuk melapuk, dan mempunyai 

tingkat kematangan yang tinggi. 

Peningkatan C-organik setelah 

terjadinya kebakaran disebabkan 

melapuknya vegetasi tanah. Pembakaran 

juga mengakibatkan pembebasan mineral 

dan karbon yang tertinggal dalam bentuk 

abu. Peningkatan C-organik ini bisa juga 

dipengaruhi oleh adanya penumpukan 

bahan-bahan organik dalam tanah karena 

pemindahan bahan-bahan organik dari 

bahan bakar yang terbakar pada saat terjadi 

kebakaran.  

Sagala dkk, 2014 menunjukkan bahwa 

pada tanah terbakar akan terjadi 

peningkatan kadar nitrogen total. 

Peningkatan yang terjadi dapat 

diperkirakan karena adanya suplai dari 

hasil sisa pembakaran dan proses 

dekomposisi. Dekomposisi nitrogen 

merupakan sumber utama nitrogen tanah, 

disamping itu nitrogen juga dapat berasal 

dari hujan, tetapi peningkatan ini tidak 

terlalu nyata karena setelah kebakaran 

terjadi nitrogen hilang terbawa oleh air 

akibat pencucian (leaching). Pembakaran 

dapat menaikkan suhu tanah yang 

menyebabkan nitrogen berupa amonium 

(NH4) dan nitrat (NO3) menguap Nitrogen 

akan menguap pada suhu  200°C. 
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Terjadinya kebakaran tanah gambut akan 

mengakibatkan matinya mikroorganisme 

dalam tanah menyebabkan kandungan 

organik meningkat sementara kandungan 

nitrogen total menurun yang akan 

mengakibatkan rasio C/N juga akan 

meningkat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa rasio rata-rata C/N meningkat pada 

tanah terbakar beberapa. Seperti dilihat 

pada Tabel 4 rasio dari tanah tidak terbakar 

sekitar 16,67 kemudian terjadi peningkatan 

pada tanah terbakar menjadi 25,31. 

Menurut Hardjowigeno (2003) nisbah 

C/N yang tinggi menandakan terjadinya 

persaingan antara jasad renik dengan 

tumbuhan untuk memperoleh unsur hara 

yang ada dalam tanah. Apabila rasio C/N 

yang dihasilkan tinggi maka dalam tanah 

akan terjadi imobilisasi nitrogen dari tanah 

oleh mikro organisme, sehingga nitrogen 

menjadi tidak tersedia dan pertumbuhan 

tanaman menjadi kurang bagus (Djuarnani 

dkk., 2005). 

 

KESIMPULAN 

 

Nilai Kandungan kalsium berkisar 

antara 0,27%-0,30% pada tanah tidak 

terbakar meningkat menjadi 0,34-0,42% 

pada tanah terbakar. Kandungan 

magnesium berkisar antara 0,06-0,08% 

pada tanah tidak terbakar meningkat 

menjadi 0,11-0,15%. Sementara kandungan 

sulfat menurun dari 0,23-0,24% pada tanah 

tidak terbakar menjadi 0,10-0,11% pada 

tanah terbakar. Nilai C/N juga mengalami 

peningkatan dari 16,67 pada tanah tidak 

terbakar menjadi 25,31 pada tanah yang 

terbakar. 

Dampak kebakaran ternyata mampu 

mempengaruhi kandungan Ca, Mg, SO4
2- 

dan rasio C/N pada tanah. 
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