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ABSTRACT 

 
The land fires caused changes in the structure and composition of the soil is like nutrient 
that effected growth of the plant around it. To know how far the effect of land fire with 
different frequency need to do research about the content of micronutrients such as Zn, 
Cu, Mn  and ratio C/N in area Pakning Asal, Bengkalis Regency. The total content of 
zinc and copper were determined by using Atomic Absorption Spectrophotometer, and 
the manganese and of organic carbon were determined by using UV-Vis 
Spectrophotometer and total of nitrogen was analyzed using Kjeldahl method. The 
result showed that the total of Zn, Cu and Mn on soil that were never burned and several 
times burned (at least 2-3 times) increased from 0.8864 mg/Kg to 5.7844 mg/Kg for Zn 
content, whereas the Cu content of 35.3338 mg/Kg to 71.5318 mg/Kg and Mn content 
from 408.9461 mg/Kg to 526.8814 mg/Kg and the C/N ratio increased from 16.6855 to 
25.5206. 

Keywords : Different frequency, land fires, micronutrients, UV-Vis Spectrophotometer  
 

ABSTRAK 

Kebakaran lahan dapat menyebabkan perubahan terhadap struktur dan komposisi tanah 
seperti kandungan hara sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman 
sekitarnya. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebakaran lahan dengan frekuensi 
berbeda, maka perlu dilakukan analisis terhadap kandungan hara mikro berupa Zn, Cu, 
Mn total dan C/N di Desa Pakning Asal Kabupaten Bengkalis. Kandungan Zn dan Cu 
total diukur menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom, kandungan Mn dan          
C-organik ditentukan dengan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dan analisis N 
ditentukan dengan metode Kjeldahl. Hasil analisis menunjukkan bahwa kandungan Zn, 
Cu dan Mn totalpada tanah yang tidak pernah terbakar dan beberapa kali terbakar 
(minimal 2 - 3 kali) meningkat yaitu dari 0,8864 mg/Kg menjadi 5,7844 mg/Kg untuk 
kandungan Zn, sedangkan kandungan Cu dari 35,3338 mg/Kg menjadi 71,5318 mg/Kg 
dan untuk kandungan Mn dari 408,9461 mg/Kg menjadi 526, 8814 mg/Kg serta rasio 
C/N meningkat dari 16,6855 menjadi 25,5206.  

Kata kunci : Perbedaan frekuensi, kebakaran lahan, unsur hara mikro, spektrofotometer      
UV-Vis 
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PENDAHULUAN 
 

Riau merupakan provinsi yang 
memiliki lahan gambut terluas di Pulau 
Sumatera yang mencapai 4.872.972 Ha 
atau sekitar 51,09% dari luas daratan 
(Mubekti, 2011). Lahan gambut yang 
cukup luas tersebut dijadikan sebagai 
lahan pertanian dan perkebunan 
khususnya perkebunan kelapa sawit 
sehingga menjadikan Provinsi Riau 
sebagai daerah penghasil kelapa sawit 
dengan luas 1,79 juta hektar pada tahun 
2011 atau 20,82% dari total luas areal 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia. 
Badan Lingkungan Hidup Tahun 2013 
menyatakan bahwa Bengkalis 
merupakan kabupaten terluas yang 
mengalami kebakaran hutan. Kabupaten 
Bengkalis merupakan salah satu daerah 
rawan kebakaran di Provinsi Riau 
(Thoha, 2016). Luas lahan perkebunan 
kelapa sawit  di Kecamatan Bukit Batu, 
Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011 
mencapai 10.644 Ha sedangkan luas 
lahan perkebunan kelapa sawit yang 
terbakar di Desa Pakning Asal mencapai 
puluhan hektar (Badan Pusat Statistik 
Provinsi Riau, 2011). 

Lahan gambut merupakan lahan 
yang mempunyai sifat-sifat terbatas dan 
digolongkan sebagai tanah bermasalah 
karena mempunyai sifat fisika, kimia 
dan biologi kurang bagus dibandingkan 
dengan tanah mineral umumnya (Noor, 
2004). Kondisi tanah gambut dapat 
dikatakan kurang subur karena memiliki 
tingkat keasaman tanah yang tinggi dan 
kurangnya ketersediaan unsur hara 
makro maupun mikro sehingga dapat 
dikatakan kurang baik untuk pertanian. 
Namun, ada tanaman-tanaman tertentu 
yang dapat tumbuh subur atau bisa 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
sekitar salah satunya adalah tanaman 
kelapa sawit. Permasalahan yang sering 
dihadapi perkebunan kelapa sawit adalah 
terjadinya kebakaran pada musim 

kemarau, seperti kebakaran lahan yang 
terjadi di Desa Pakning Asal Kabupaten 
Bengkalis. 

Terjadinya Kebakaran lahan di 
Desa Pakning Asal, Kabupaten 
Bengkalis dengan frekuensi kebakaran 
yang berbeda dapat menyebabkan 
perubahan terhadap struktur dan 
komposisi tanah seperti kandungan hara 
sehingga dapat mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman sekitarnya. 
Kebakaran yang terjadi berulang-ulang 
kali, diduga akan memberi pengaruh 
terhadap perubahan sifat fisika dan kimia 
lebih besar dibandingkan dengan yang 
terbakar sekali. Untuk mengetahui 
sejauh mana pengaruh frekuensi 
kebakaran yang berbeda dalam lima 
tahun terakhir (2010 - 2015) terhadap 
lahan perkebunan kelapa sawit, maka 
perlu dilakukan analisis terhadap 
kandungan unsur hara Zn, Cu, Mn total 
dan rasio C/N, pada tanah yang beberapa 
kali terbakar (minimal 2 - 3 kali), tanah 
yang terbakar sekali dan tanah yang 
tidak pernah terbakar di sekitar areal 
tersebut sebagai pembanding. Mengingat 
unsur hara yang dianalisis adalah unsur 
hara mikro, tetapi sangat esensial dalam 
penentuan tingkat kesuburan tanah. 

 
METODE PENELITIAN 
 
a. Alat dan Bahan 

 
Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain adalah 
Spektrofotometer UV-Vis (V-1100 D), 
Spektrofotometer Serapan Atom 
(Shimadzu tipe AA-7000), desikator 
(CSN SIMAX), hot plate B290, 
timbangan analitik (Mettler tipe AE200), 
oven (Gallenkamp Hotbox Oven Size 1), 
pH meter (Orion 210A), seperangkat alat 
titrasi, seperangkat alat destilasi dan 
peralatan gelas-gelas kimia yang biasa 
digunakan di laboratorium. 
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Bahan-bahan yang diperlukan 
adalah sampel tanah gambut, H2SO4(p), 
H3BO3 millipore, NaOH Alba chemical, 
larutan standar karbon atau sukrosa 
Merck, K2Cr2O7, katalis campuran 
(CuSO4 Chemicals, K2SO4 precipitated 
dan Se millipore), BaCl2 Univar, 
indikator campuran metilen red, 
bromocresol green, HNO3(p) 65%, 
ZnSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, kalium 
persulfat, pereaksi khusus (campuran 
HgSO4, HNO3(p), H3PO4(p), AgNO3), 
larutan standar Mn, MnSO4 dan akuades. 

 
b. Persiapan Sampel 

 
Pengambilan sampel dilakukan 

secara purposive sampling pada titik 
yang ditentukan. Sampel diambil dari 
tiga tempat yang berbeda pada 
perkebunan kelapa sawit di Desa 
Pakning Asal, Kabupaten Bengkalis 
berupa tanah pada lahan yang sekali 
terbakar (terjadi pada 11 – 12 Januari 
2016), beberapa kali terbakar (minimal  
2 - 3 kali) dalam lima tahun terakhir 
(terjadi pada Desember 2015) dan tanah 
yang tidak pernah terbakar sebagai 
pembanding pada Tanggal 28 Januari 
2016. Kondisi lapangan pada saat 
pengambilan sampel lahan gambut 
dilakukan pada saat musim hujan. Pada 
masing-masing lahan ditentukan luas 
lahan sebesar 30 x 30 m kemudian 
ditentukan 5 titik pengambilan sampel 
yaitu di bagian ujung dan tengah lahan. 

Sampel tanah diambil dengan 
menggunakan bor tanah sedalam 60 cm 
di setiap titik dengan tiga kali 
pengulangan. Tanah di suatu lahan di 
homogenkan dan dilakukan analisis nilai 
pH secara in-situ. Sampel tanah yang 
telah dimasukkan kedalam kantong 
plastik, selanjutnya dibawa ke 
laboratorium untuk dianalisis. Untuk 
pengolahan sampel dilakukan dengan 
mengering-anginkan sampel pada suhu 
ruang selanjutnya dilakukan analisis. 

c. Analisis pH Tanah  
 

Sebanyak 5 gram sampel tanah  
dimasukkan kedalam gelas piala 50 mL  
dan ditambahkan akuades sebanyak 12,5  
mL. Campuran kemudian diaduk selama 
30 menit. Elektroda pH meter 
dibersihkan dengan air suling, 
dicelupkan kedalam sampel, dibaca dan 
dicatat nilai pH sampel. Analisis nilai pH 
ini dilakukan tiga kali pengulangan. 

 
d. Kandungan Air 

 
Sebanyak 5 gram sampel 

dimasukan ke dalam cawan porselin 
yang berat konstannya telah diketahui. 
Cawan yang telah berisi sampel 
ditimbang dan dimasukkan ke dalam 
oven  pada suhu 105°C selama 1 jam. 
Cawan didinginkan dalam desikator dan 
ditimbang. Perlakuan tersebut dilakukan 
berulang-ulang hingga diperoleh berat 
konstan. 

 
e. Destruksi Sampel 

 
Sampel ditimbang sebanyak 2,5 

gram dan dimasukkan ke dalam labu 
Kjeldahl. Sebanyak 10 mL asam nitrat 
65% ditambahkan dan dipanaskan 
sampai suhu ± 105°C selama satu jam. 
Bila sampel belum larut, dilakukan 
pengulangan penambahan asam nitrat 
dan pemanasan tersebut sampai sampel 
larut semua. Larutan di dalam labu 
Kjeldahl dibiarkan dingin kemudian 
disaring. Larutan hasil destruksi yang 
didapat dimasukkan ke dalam labu ukur 
100 mL dan ditepatkan sampai tanda 
batas dengan penambahan akuades. 
Hasil destruksi digunakan untuk analisis 
unsur Zn, Cu dan Mn total. 

 
f. Penentuan Kandungan Seng dan 

Tembaga Total 
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1. Pengukuran serapan larutan 
sampel 
 

Pengukuran serapan sampel 
dilakukan dengan cara memipet 10 mL 
filtrat hasil destruksi, kemudian diukur 
absorbansi larutan sampel dengan 
menggunakan alat Spektroskopi Serapan 
Atom pada λ 213,9 nm untuk penentutan 

kandungan seng dan pada λ 324,7 nm 

untuk penentutan kandungan tembaga. 
Kandungan analit dalam sampel 
ditentukan dengan membandingkan 
serapan larutan sampel dengan larutan 
standar pada kurva kalibrasi standar. 
Analisis sampel dilakukan sebanyak tiga 
kali pengulangan. 
 
2. Pembuatan kurva standar seng 

dan  tembaga 
 

Larutan standar seng dibuat 
dengan  melarutkan 4,3964 gram ZnSO4. 
7H2O ke dalam labu takar 1000 mL dan 
larutan standar tembaga dibuat dengan 
melarutkan  3,9291 gram CuSO4.5H2O 
kedalam labu takar 1000 mL, lalu 
diencerkan dengan akuades sampai tanda 
batas (konsentrasi 1000 ppm). Kurva 
kalibrasi larutan standar dibuat dengan 
cara mengukur absorbansi masing-
masing larutan standar dengan 
konsentrasi 0,50 ppm; 1,00 ppm; 1,50 
ppm; 2,00 ppm dan 2,50 ppm 
menggunakan alat Spektroskopi Serapan 
Atom pada λ 213,9 nm dan 𝜆 324,7 nm. 

 
g. Penentuan Kandungan Mn secara 

Persulfat Kolorimetri  
 

Untuk  menentukan  kandungan 
mangan dalam sampel, dimasukkan                 
sebanyak 20 mL filtrat hasil destruksi 
kedalam Erlenmeyer 250 mL kemudian 
ditambahkan 50 mL akuades dan 5 mL 
pereaksi khusus sambil diaduk. Larutan 
dipanaskan hingga mendidih. Setelah 
larutan mendidih, larutan dipindahkan 

dari pemanas, ditambahkan kalium 
persulfat ± 1 gram, kemudian 
dipanaskan kembali larutan hingga 
mendidih selama 5 menit. Larutan yang 
telah mendidih didinginkan dan 
ditempatkan kedalam labu ukur 100 mL. 
Larutan diencerkan dengan 
menggunakan akuades hingga tanda 
batas kemudian diukur absorbansinya 
pada panjang gelombang 525 nm. Hal 
yang serupa juga dilakukan terhadap 
blanko. 

 
h.  Penentuan Karbon Organik 

Metode Walkey and Black secara 
Spektrofotometri  

 
1. Pengukuran absorbansi larutan 

sampel tanah 
 

Sebanyak 0,5 gram sampel tanah 
dimasukkan dalam Erlenmeyer, 
kemudian ditambahkan 5 mL K2Cr2O7 1 
N dan 10 mL H2SO4 pekat. Larutan 
diaduk dan dibiarkan selama 30 menit. 
Ditambahkan 50 mL BaCl2 0,5% dan 
dibiarkan semalam agar larutan menjadi 
jernih. Larutan yang jernihnya dipipet 
sebanyak 2 mL dan disaring dengan 
kertas saring Whatman no 42, kemudian 
diencerkan hingga 100 mL dan diukur 
serapannya pada panjang gelombang 
optimum.  

 
i.  Penentuan Nitrogen Total dengan 

Metode Kjeldahl Secara Titrasi  
 
1. Destruksi sampel 
 

Sebanyak 2,5 gram sampel tanah 
dimasukkan dalam labu kjeldahl, 
kemudian ditambahkan 1 gram 
campuran selenium dan 20 mL H2SO4 
pekat sambil diaduk perlahan-lahan agar 
homogen. Larutan tersebut dipanaskan 
dengan suhu bertahap 150°C hingga 
akhirnya suhu maksimum 350°C sampai 
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larutan menjadi jernih (berwarna kebiru-
biruan). 
 
2. Destilasi larutan hasil destruksi 

 
Larutan hasil destruksi diencerkan 

dengan 100 mL akuades dan 
dipindahkan ke dalam labu destilasi, 
kemudian ditambahkan 20 mL larutan 
NaOH 40% dan beberapa batu didih, lalu 
larutan didestilasi pada suhu 350°C. 
Destilat ditampung dengan Erlenmeyer 
yang berisi 10 mL asam borat 4% dan 
beberapa tetes indikator campuran 
(campuran bromokresol hijau dan metil 
merah). Destilasi dihentikan jika volume 
destilat telah mencapai 50 mL. 

 
3. Titrasi menggunakan H2SO4     

0,05 N 
 

Destilat dititrasi dengan H2SO4 
0,05 N dan dihentikan jika terjadi 
perubahan warna dari biru menjadi 
merah muda. Volume  H2SO4 yang 
terpakai dihitung dan untuk blanko 
digunakan akuades. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
a. pH dan Kandungan Air 

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

Kode 
sampel 

pH Kandungan air 
(%) 

TT 3,73 58,12 
TS 5,42 60,55 
TB 6,15 71,53 

Keterangan: 
TT : Tanah tidak terbakar 
TS : Tanah sekali terbakar 
TB : Tanah beberapa kali terbakar 
 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 
kebakaran lahan perkebunan sawit  
mampu mempengaruhi pH dan 

kandungan air tanah. Meningkatnya 
frekuensi kebakaran menyebabkan nilai 
pH juga akan semakin meningkat. 
Seperti terlihat pada Tabel 1. bahwa 
tanah yang tidak pernah terbakar 
mempunyai pH 3,73 yang menunjukkan 
bahwa tanah bersifat asam. Rendahnya 
pH pada tanah yang tidak pernah 
terbakar ini, disebabkan karena 
banyaknya konsentrasi ion hidrogen (H+) 
akibat oksidasi senyawa pirit (FeS2) 
yang merupakan penyusun utama lapisan 
bawah (sub soil) tanah gambut (Noor, 
2004). Semakin sering terbakar, pH 
tanah semakin meningkat seperti tanah 
yang sekali terbakar mempunyai pH 5,42 
dan tanah yang beberapa kali terbakar 
(minimal 2 - 3 kali) mempunyai pH 6,15. 
Peningkatan pH ini terjadi karena 
penambahan oksida basa yang berasal 
dari abu sisa pembakaran yang akan 
melepaskan OH- apabila bereaksi dengan 
air, sehingga menyebabkan tanah 
menjadi semakin basa (Marjenah, 2005).  

Hasil analisis kandungan air 
seperti terlihat pada Tabel 1. 
menunjukkan bahwa kadar air pada 
tanah  gambut yang tidak pernah 
terbakar cukup rendah yaitu sebesar 
58,12%, dibandingkan dengan tanah 
gambut yang sekali terbakar 60,55%  
dan tanah yang beberapa kali terbakar 
(minimal 2 - 3 kali) 71,53%. Hal ini 
disebabkan 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, adanya tambahan air dari 
proses pemadaman kebakaran yang 
terjadi beberapa kali. Ditambah lagi 
adanya faktor air hujan yang mungkin 
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terjadi selama proses kebakaran 
berlangsung sebelum dilakukan 
pengambilan sampel tanah 

tersebut.Dengan demikian, semakin 
sering terbakar mengakibatkan 
kandungan air meningkat.

Tabel 2. Hasil analisis kandungan seng, tembaga,mangan total dan C/N dalam 
sampel tanah 

Kode 
sampel 

Seng 
(mg/Kg) 

Tembaga 
(mg/Kg) 

Mangan 
(mg/Kg) 

Karbon 
(%) 

Nitrogen 
(%) C/N 

TT 1,3077 35,7289 430,5594 5,0425 0,3891 12,9594 
 0,5158 35,1850 524,9750 5,3403 0,2772 19,2652 
 0,8358 35,0876 271,3040 5,0910 0,2855 17,8319 

Rata-rata 0,8864 35,3338 408,9461 5,1579 0,3173 16,6855 
TS 2,0996 60,2175 613,4128 5,2305 0,2688 19,4587 

 3,8031 56,6972 424,7290 5,8558 0,2659 21,0226 
 4,0034 58,6889 336,2262 5,1798 0,2520 20,5548 

Rata-rata 3,3020 58,5345 458,1227 5,4220 0,2622 20,6787 
TB 3,7714 77,1267 560,3903 4,9990 0,2351 21,2633 

 11,6341 70,6607 486,6421 6,0637 0,2015 30,0928 
 1,9477 66,8080 533,7919 5,7141 0,2267 25,2056 

Rata-rata 5,7844 71,5318 526,8814 5,5923 0,2211 25,5206 
Keterangan: 
TT : Tanah tidak terbakar 
TS : Tanah sekali terbakar 
TB : Tanah beberapa kali terbakar 
 
b. Analisis Seng, Tembaga, Mangan 

Total dan C/N 
 

Hasil analisis kimia terhadap unsur 
hara berupa Zn, Cu, Mn total dan rasio 
C/N pada tanah lahan perkebunan sawit 
yang terbakar dengan frekuensi yang 
berbeda dalam lima tahun terakhir 
terlihat pada Tabel 2. Pada Tabel 
tersebut terlihat bahwa frekuensi 
kebakaran mampu mempengaruhi 
kandungan hara mikroberupa Zn, Cu, 
Mn total di dalam tanah. Kandungan 
seng, tembaga dan mangan rata-rata 
pada tanah yang tidak pernah terbakar 
yaitu sebesar 0,8864 mg/Kg, 35,3338 
mg/Kg dan 408,9461 mg/Kg. Pada tanah 
yang tidak pernah terbakar, adanya seng, 
tembaga dan mangan dalam tanah 
disebabkan karena secara alami 
keberadaan hara mikro tersebut bisa 
dalam bentuk mineral-mineral, selain itu  

 
juga disebabkan karena adanya proses 
pemupukan. 

Kandungan seng, tembaga dan 
mangan rata-rata pada tanah yang sekali 
terbakar yaitu sebesar 3,3020 mg/Kg, 
58,5345 mg/Kg dan 458,1227 mg/Kg. 
Sedangkan pada tanah yang beberapa 
kali terbakar (minimal 2 – 3 kali) sebesar 
5,7844 mg/Kg, 71,5318 mg/Kg dan 
526,8814 mg/Kg. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa semakin sering 
terbakar, maka kandungan hara semakin 
bertambah atau mengalami peningkatan. 
Hal ini disebabkan karena adanya proses 
pemupukan lanjutan dan adanya input 
dari tanaman yang terbakar.Banyaknya 
input dari tanaman yang terbakar, karena 
kandungan hara berupa seng dalam 
tanaman berfungsi untuk pembentukan 
klorofil dan mencegah kerusakan 
molekul klorofil, sedangkan fungsi Cu 
dalam tanaman mempunyai peranan 
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besar dalam fotosintesis, yaitu sebagai 
plastosianin pada kloroplas yang 
berfungsi sebagai pembawa elektron 
pada proses fotosintesis. Pada Mn 
berfungsi sebagai aktivator dari berbagai 
enzim, selain itu juga berperan dalam 
menstimulasi pemecahan molekul air 
pada fase terang fotosintesis(Lakitan, 
1993). Berdasarkan hasil survey, 
diketahui bahwa tanah yang tidak pernah 
terbakar terdapat tanaman sawit dan 
berbagai jenis tumbuhan lain yang hidup 
diatasnya, maka kemungkinan 
kandungan unsur hara mikro tersebut 
akan diserap oleh sebagian tanaman 
diatasnya, sehingga kandungan seng, 
tembaga dan mangan menjadi lebih kecil 
dari yang lain. Selain itu, pada tanah 
yang sering terbakar tidak terdapat 
tanaman diatasnya yang akan menyerap 
ion tersebut, sehingga kemungkinan 
suplai oksida berupa seng, tembaga dan 
mangan dari abu sisa hasil pembakaran 
meresap ke dalam tanah yang 
menyebabkan kandungan hara menjadi 
meningkat. Disamping itu, kenaikan 
kandungan hara mikro pada tanah juga 
dapat terjadi karena adanya aktivitas 
biologi. Sebagai contoh telah ditemui 
pada penurunan aktivitas enzimatik, 
peracunan pada bakteri Rhizobium 
leguminosum bv trifolli akibat unsur Cu, 
di mana peracunan ini juga dapat terjadi 
akibat unsur Cd dan Zn dengan tingkatan 
Cu > Cd > Zn (Alloway, 1995).  

Kandungan karbon organik pada 
tanah meningkat dengan semakin 
seringnya terjadi kebakaran. Pada 
penelitian ini tanah yang tidak pernah 
terbakar mempunyai kandungan karbon 
organik rata-rata sebesar 5,1579%, sekali 
terbakar 5,4220% sedangkan beberapa 
kali terbakar (minimal 2 - 3 kali) 
mempunyai kandungan karbon organik 
rata-rata sebesar 5,5923%. Hal ini 
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.  
Kandungan nitrogen total pada tanah 
diketahui bahwa dengan semakin 
seringnya terjadi kebakaran, maka 
kandungannya akan semakin berkurang. 
Menurunnya kandungan nitrogen total 
seiring meningkatnya frekuensi 
kebakaran disebabkan karena 
pembakaran menyebabkan terjadinya 
proes denitrifikasi yang mengakibatkan 
nitrogen berupa amonium (NH4

+) dan 
nitrat (NO3

-) akan dibebaskan ke udara 
dalam bentuk gas N2.Pada tabel terlihat 
bahwa tanah yang tidak pernah terbakar 
mempunyai kandungan nitrogen rata-rata 
sebesar 0,3173%, sekali terbakar 
0,2622% dan beberapa kali terbakar 
(minimal 2 - 3 kali) mempunyai 
kandungan nitrogen rata-rata sebesar 
0,2211%. Pada penelitian Yudasworo 
(2001), menunjukkan bahwa kandungan 
N-total mengalami penurunan sesaat 
setelah dibakar (0,3%) dan periode 8 
bulan setelah dibakar menjadi (0,29%) 
dari tanah tidak terbakar (0,36%).  

Berdasarkan kandungan karbon 
organik dan nitrogen total, maka rasio 
C/N pada sampel yaitu, yang tidak 
pernah terbakar mempunyai kandungan 
C/Nrata-rata sebesar 16,6855, sekali 
terbakar 20,6787 dan beberapa kali 
terbakar (minimal 2 - 3 kali) mempunyai 
kandungan C/N rata-rata sebesar 
25,5206. Apabila rasio C/N yang 
dihasilkan tinggi maka dalam tanah akan 
terjadi imobilisasi nitrogen dari tanah 
oleh mikroorganisme, sehingga nitrogen 
menjadi tidak tersedia dan pertumbuhan 
tanaman menjadi kurang bagus 
(Djuarnani dkk, 2005). 
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KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil analisis yang 
telah dilakukan terhadap kandungan 
seng, tembaga, mangan dan rasio C/N 
total pada tanah perkebunan kelapa sawit 
di Desa Pakning Asal, Kabupaten 
Bengkalis dengan frekuensi kebakaran 
yang berbeda dapat disimpulkan bahwa 
kandungan Zn, Cu, Mn dan C/N total 
pada tanah yang tidak pernah terbakar 
yaitu berturut-turut sebesar 0,8864 
mg/Kg; 35,3338 mg/Kg; 408,9461 
mg/Kg dan 16,6855. Pada tanah yang 
sekali terbakar yaitu berturut-turut 
sebesar 3,3020 mg/Kg; 58,5345 mg/Kg; 
458,1227 mg/Kg dan 20,6787, 
sedangkan pada tanah yang beberapa 
kali terbakar yaitu berturut-turut sebesar 
5,7844 mg/Kg; 71,5318 mg/Kg; 
526,8814 mg/Kg dan 25,5206. 

Kebakaran lahan berdampak 
positif pada unsur hara dan nilai pH 
karena menaikkan nilai dari hara dan pH. 
Selain itu, berdampak negatif pada 
kondisi fisik tanah, karena dapat 
menurunkan muka air tanah, sehingga 
gambut tidak mampu untuk menyimpan 
dalam jumlah yang banyak. 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih 
kepada bapak Drs. T. Abu Hanifah, M.Si 
dan Ibu Dra. Itnawita, M.Si yang telah 
memberikan bimbingan, arahan serta 
saran dalam proses penyusunan makalah 
penelitian ini.Selain itu, penulis juga 
mengucapkan terima kasih kepada 
rekan-rekan yang telah meberikan 
bantuan, dukungan dan masukan kepada 
penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

Alloway, B. J. 1995. Heavy Metals in 
Soils. 2rd Edition. Blackie 
Academic and Professional – 
Chapman  and Hall. London-

Glasgow-Wenheim-New York, 
Tokyo-Melbourne-Madras. 

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 
2011. Luas Pertumbuhan 
Perkebunan Kelapa Sawit di 
Indonesia dan Provinsi Riau 
dari tahun 2008-2011. BPS 
Provinsi Riau, Pekanbaru. 

Djuarnani, N. Kristian dan Setiawan BS. 
2005. Cara Cepat Membuat 
Kompos. Agromedia Pustaka, 
Jakarta. 

Marjenah. 2005. Dampak Kebakaran 
Hutan Terhadap Kondisi Iklim 
Mikro di Hutan Penelitian Bukit 
Soeharto. Jakarta. 

Mubekti, 2011. Studi Perwilayahan 
Dalam Rangka Pengelolaan 
Lahan Gambut Berkelanjutan Di 
Provinsi Riau. Jurnal sains dan 
Teknologi Indonesia.13(2):88 -  
94. 

Noor, M. 2004. Lahan Rawa: Sifat dan 
Pengelolaan Tanah Bermasalah 
Sulfat Masam. PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta. 

Thoha, A. S. 2006. Penggunaan 
Penginderaan Jauh Untuk 
Deteksi Kebakaran Gambut di 
Kabupaten Bengkalis Provinsi 
Riau. Peronema Forestry 
Science Journal. 2 (2):53–58.  

Yudasworo, D. I. 2001. Dampak 
Kebakaran Hutan terhadap Sifat 
Fisik dan Kimia Tanah (Studi 
Kasus di Hutan Sekunder 
Haurbentes Jasinga-Bogor). 
Skripsi. Institut Pertanian 
Bogor, Bogor. 

 


