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ABSTRACT 

Teluk Meranti is one of the peatland ecosystems that most of the regions have been 

converted into oil palm plantations, industrial forest plantation, and settlement. 

Environmental conditions disrupted by the land conversions will affect the population, 

diversity, and activity of soil microbes. The objective of the study was to analyze the 

impact of land use changes to nitrogen fixing bacterial cells number. The nitrogen fixing 

bacterial cells number was calculated by using a Total Plate Count (TPC) method. The 

results showed that the physical and chemical characteristics of the soil ranged from 3,63-

4,00 for pH, temperature 27ºC-31,5°C, dry weight 14,35-29,70%, water content 70,30-

85,70% and bulk density 0,15-0,39g/cm
3
. The nitrogen fixing symbiotic bacteria cells 

number ranged from 3,6-10,0·10
4
 CFU/g soil and the nitrogen fixing nonsymbiotic bacteria 

cells number ranged from 0,78·10-1,8·10
4
 CFU/g soil. Based on the results obtained, it can 

be concluded that the soil quality in the Teluk Meranti is still capable enough to support the 

sustainability of soil biological processes. 

 

Keywords: Teluk Meranti, land use, nitrogen fixing bacteria, physical and chemical 

characteristics of peatland. 

 

ABSTRAK 

 

Teluk Meranti merupakan salah satu ekosistem lahan gambut yang sebagian besar telah 

dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan pemukiman. 

Kondisi lingkungan yang terganggu oleh konversi lahan akan mempengaruhi populasi, 

keragaman dan aktivitas mikroba tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

dampak perubahan alihfungsi lahan terhadap total populasi bakteri penambat nitrogen. 
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Total populasi bakteri penambat nitrogen dihitung menggunakan metode Total Plate Count 

(TPC). Hasil karakteristik fisik dan kimia tanah berkisar antara 3,63-4,00 untuk pH, suhu 

27ºC - 31,5°C, persentase berat kering tanah 14,35-29,70%, kadar air 70,30-85,70% dan 

berat volume tanah 0,15-0,39 g/cm
3
. Total populasi bakteri penambat nitrogen simbiotik 

berkisar antara 3,6-10,0·10
4
 CFU/g tanah dan total bakteri penambat nitrogen nonsimbiotik 

berkisar antara 0,78·10-1,8 10
4
 CFU/g tanah. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat 

disimpulkan bahwa kualitas tanah di Teluk Meranti mampu mendukung keberlanjutan 

proses biologi tanah. 

Kata kunci: Teluk Meranti, bakteri penambat nitrogen, alihfungsi lahan, karakter fisika-

kimia tanah gambut. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki lahan gambut terluas di antara negara tropis, yaitu sekitar 21 

juta ha, yang tersebar terutama di Sumatera, Kalimantan dan Papua (BB Litbang SDLP, 

2008). Namun tidak semua lahan gambut layak untuk dijadikan areal pertanian karena 

variabilitas lahan ini sangat tinggi, baik dari segi ketebalan gambut, kematangan maupun 

kesuburannya. Dari 18,3 juta ha lahan gambut di pulau-pulau utama Indonesia, hanya 

sekitar 6 juta ha yang layak untuk pertanian (Agus & Subiksa, 2008). Dari luas lahan 

gambut tersebut, sekitar 7,2 juta ha (35%) terdapat di Pulau Sumatera (Wahyunto et al., 

2003).  Provinsi Riau juga memiliki lahan gambut sekitar 4,044 juta ha dan merupakan 

provinsi yang mempunyai lahan gambut terluas di Sumatera (Darajat, 2006). 

Perluasan pemanfaatan lahan gambut meningkat pesat di beberapa provinsi yang 

memiliki areal gambut luas, salah satunya di provinsi Riau. Antara tahun 1982 sampai 2007 

telah dikonversi seluas 1,83 juta ha atau 57% dari luas total hutan gambut di Provinsi Riau. 

Berbeda dengan lahan non gambut yang peningkatannya relatif lebih lambat, laju konversi 

lahan gambut cenderung meningkat dengan cepat (WWF, 2008). 

Salah satu areal lahan gambut yang terdapat di provinsi Riau adalah Teluk Meranti. 

Kawasan ini merupakan satu kesatuan bentang alam dengan ekosistem gambut dengan luas 

671.125 ha yang dibatasi oleh Sungai Siak, Selat Panjang, dan Sungai Kampar. Secara 

administratif areal ini terdapat di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau 

(Dianti, 2010). 

Hutan gambut di Teluk Meranti berpotensi sebagai penyimpan karbon terbesar di 

Provinsi Riau yang sebagian besar  areal tersebut telah dialih fungsikan menjadi Hutan 

Tanaman Industri (HTI). Alih fungsi lahan menjadi HTI sebagai aktivitas antrophogenik 

mencapai angka 1,935,607 hektar pada tahun 2007. Sekitar 58% HTI berada di lahan 

gambut, 56,5% berada di lahan gambut dalam dan sangat dalam (Muslim & Kurniawan, 

2008). Aktivitas antrophogenik dapat mengubah struktur vegetasi yang semula masih 

alami. Perubahan struktur vegetasi tersebut akan mempengaruhi struktur tanah dan 

komposisi komunitas mikroba tanah. Penggunaan lahan akan mengganggu kondisi 
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lingkungan umumnya dan kondisi mikrolingkungan khususnya yang selanjutnya akan 

mempengaruhi populasi, keanekaragaman dan aktivitas mikroba tanah (Bahig et al., 2008). 

Aktivitas mikroba tanah merupakan refleksi dari status unsur hara tanah. Salah satu 

unsur hara yang terdapat di tanah adalah nitrogen. Untuk mengetahui status hara nitrogen 

secara tidak langsung dengan mengukur total bakteri penambat nitrogen. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 sampai dengan Juni 2013 di 

Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi, Laboratorium Biokimia Jurusan Kimia 

FMIPA dan Laboratorium Kimia Pangan Jurusan Teknik Hasil Perikanan FAPERIKA UR. 

Sampel tanah gambut diambil dari daerah Teluk Meranti, Provinsi Riau. Sampel tanah 

diambil dari delapan lokasi yang berbeda di Teluk Meranti dengan metode purposive 

sampling. Lokasi pengambilan sampel meliputi hutan primer (sebagai kontrol), hutan 

sekunder, ladang ubi kayu, kebun akasia (2-3 tahun), kebun sawit (7-8 tahun), ladang 

jagung, kebun karet (15 bulan), hutan karet (40-60 tahun).  

Penelitian ini diawali dengan pengukuran karakter fisika-kimia tanah yang meliputi 

pH, temperatur, berat kering tanah, kandungan air tanah, berat volume dengan mengadopsi 

metode dari Anderson dan Ingram (1992), tingkat dekomposisi gambut mengacu pada Soil 

Survey Staff (1999) cit Dengis et al., (2009). Total populasi bakteri penambat N (simbiotik 

dan non-simbiotik) dihitung pada medium yema (simbiotik), ashby’s dan NFB (nitrogen 

fixing bacteria) (non-simbiotik) dengan metode Total Plate Count (TPC) (Enriquez et al., 

1995). Hasil pengukuran karakter fisika-kima tanah disajikan dalam bentuk tabel. Data 

penghitungan total populasi bakteri penambat N ditampilkan dalam bentuk grafik. Data 

dianalisis secara statistik menggunakan One-way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji LSD 

(Least Significant Difference) pada taraf nyata 5% menggunakan SPSS versi 17,0. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakter Fisika-Kimia Tanah 

Karakter fisika-kimia tanah meliputi pH, temperatur, berat kering, kandungan air 

tanah,berat volume dan tingkat dekomposisi gambut. Data disajikan pada Tabel 1. 

Derajat keasaman menunjukkan bahwa lahan gambut Teluk Meranti adalah tanah 

masam dengan kisaran pH antara 3,63-4,00. pH tanah terendah diperoleh pada lokasi hutan 

primer dan pH tanah tertinggi diperoleh pada lokasi ladang ubi kayu, kebun sawit umur 7-8 

tahun dan kebun karet umur 15 bulan. Hasil penelitian ini masih dalam kisaran yang sama 

apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, seperti lahan gambut Cagar Biosfer 

GSK-BB memiliki kisaran pH 3,5-5 (Wilson, 2010). Hasil penelitian di lahan gambut 

Kalimantan Tengah memiliki kisaran pH 3,7-4,1 (Haraguchi et al., 2000). 
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Tabel 1. Karakter fisika dan kimia tanah 

Lokasi pH 
Temperatur 

(°C) 

Kelembaban 

(%) 

Berat Kering  

(%) 

Kandungan  

Air (%) 

Berat Volume 

(gr/cm3) 

Tingkat 

Dekomposisi2) 

Hutan Primer 3,63±0,72 27,00±0,82 55,88±8,25 14,35±1,53 85,70±1,53 0,39±0,03 Saprik 

Hutan Sekunder 3,95±0,75 27,75±0,29 54,13±4,21 15,35±2,80 84,70±1,75 0,37±0,07 Saprik 

Ladang Ubi Kayu 4,00±0,37 TD1) TD1) 29,70±12,49 70,3±12,48 0,15±0,02 Hemik 

Kebun akasia (2-3 thn) 3,68±0,24 29,50±0,58 52,75±6,34 24,05±2,48 76,0±2,48 0,27±0,05 Saprik 

Kebun Sawit  (7-8 thn) 4,00±0,39 TD1) TD1) 23,85±3,65 76,20±3,65 0,29±0,06 Saprik 

Ladang Jagung 3,93±0,34 31,50±0,58 29,63±5,30 20,5±4,2 79,50±4,20 0,28±0,05 Saprik 

Kebun Karet (15 bln) 4,00±0,39 30,00 51,00±4,67 26,65±10,39 73,40±10,4 0,30±0,04 Saprik 

Hutan Karet (40-60 thn) 3,70±0,56 TD1) TD1) 25±1,91 75,0±1,91 0,32±0,06 Saprik 

Keterangan: 1) = Tidak diukur 

 2) = Berdasarkan Soil Survey Staff 1999 cit.  Dengiz et al. 2009 

 

Hasil penelitian di lahan gambut Polandia (Wojciech, 2011) juga memiliki kisaran 

pH yang relatif rendah yaitu 2,71-3,01. Rendahnya nilai pH pada lahan gambut disebabkan 

oleh kandungan kation basa seperti Ca, Mg, K, dan Na sangat rendah terutama pada gambut 

tebal. Semakin tebal gambut, basa-basa yang dikandungnya semakin rendah dan reaksi 

tanah menjadi semakin masam (Driessen & Suhardjo, 1976). Lahan gambut hutan primer 

lebih tebal dibandingkan dengan lokasi yang telah mengalami alih fungsi lahan. 

Rendahnya nilai pH pada lahan gambut dapat juga dipengaruhi oleh tingkat 

kesuburan rendah karena kandungan unsur haranya rendah dan mengandung beragam 

asam-asam organik yang sebagian bersifat racun bagi tanaman. Namun demikian asam-

asam tersebut merupakan bagian aktif dari tanah yang menentukan kemampuan gambut 

untuk menahan unsur hara. Karakteristik dari asam-asam organik ini akan menentukan sifat 

kimia gambut (Agus & Subiksa, 2008). Selain itu, rendahnya pH pada lahan gambut dapat 

dipengaruhi oleh sifat lapisan bawah tanah, apabila lapisan bawah tanah terdapat pirit, 

maka upaya untuk mempertahankan muka air tanah adalah hal yang sangat penting. 

Apabila terjadi pengeringan yang berlebihan (over drainage), pirit dapat teroksidasi dan 

melepaskan sejumlah ion hidrogen dan sulfat, pada kondisi ini tanah dapat menjadi sangat 

asam (pH 2-3) dan kelarutan Al, Mn, dan Fe meningkat (Noor, 2004). 

Hasil pengukuran temperatur tanah pada penelitian ini bervariasi (27ºC-31,5°C). 

Temperatur tertinggi diperoleh pada lokasi ladang jagung, sedangkan temperatur terendah 

pada lokasi hutan primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temperatur pada lokasi 

yang bervegetasi lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak bervegetasi. Hal tersebut 

dapat disebabkan karena tutupan vegetasi pada lahan gambut akan mengurangi evaporasi, 

sehingga dapat menjaga suhu tanah. Lahan gambut yang dibuka dan diolah akan 

mengakibatkan temperatur menjadi semakin tinggi karena proses evaporasi (Certini, 2005). 

Kelembaban tanah gambut pada penelitian ini berkisar antara 29,63-55,88%. 

Kelembaban tanah berkaitan dengan tingkat kemampuan tanah dalam menyimpan air 

(Sagiman, 2007). Tutupan vegetasi juga berpengaruh dalam mempertahankan 

keseimbangan air. Tingginya kelembaban tanah pada lokasi hutan primer dapat disebabkan 
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oleh tutupan vegetasi yang rapat serta banyaknya kandungan serat di lokasi ini sehingga 

mampu menyimpan air dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, rendahnya kelembaban tanah 

pada lokasi ladang jagung disebabkan oleh alih fungsi lahan yang melibatkan kanalisasi. 

Kondisi ini menyebabkan lahan gambut menjadi kering sehingga kandungan air yang ada di 

tanah menurun secara berlebihan (Najiyati et al., 2005). Hal ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya di lahan gambut Cagar Biosfer GSK-BB, bahwa lokasi yang bervegetasi 

memiliki kelembaban yang lebih tinggi jika dibandingkan lokasi yang tidak bervegetasi, 

seperti lahan bekas terbakar (Wilson, 2010). 

Hasil pengukuran persentase berat kering tanah berkisar antara 14,35-29,70%. Berat 

kering tanah terendah terdapat pada hutan primer dan berat kering tanah tertinggi terdapat 

pada ladang ubi kayu. Hasil penelitian ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan hasil 

penelitian Komariah (2012) yang memperoleh kisaran berat kering tanah 21,20-42,85% 

pada lahan gambut Cagar Biosfer GSK-BB. Tinggi rendahnya berat kering tanah 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kandungan air. Tingginya berat kering tanah pada ladang 

ubi kayu diduga dipengaruhi oleh pembakaran lahan. Adanya proses pembakaran lahan 

dapat merusak koloid-koloid organik pada lapisan gambut sehingga kemampuan koloid 

organik untuk mengikat air menurun. 

Berat volume tanah gambut dari delapan lokasi pengambilan sampel di Teluk 

Meranti bervariasi (0,15-0,39g/cm
3
). Berat volume terendah diperoleh pada lokasi ladang 

ubi kayu dan berat volume tertinggi diperoleh pada lokasi hutan primer. Pada pengukuran 

berat volume tanah diperoleh tingkat dekomposisi saprik dan hemik. Berat volume tanah 

gambut dapat dipengaruhi oleh bahan penyusun gambut, tingkat dekomposisi gambut dan 

kandungan air saat pengambilan sampel (Lucas, 1982). Adanya alihfungsi lahan dan 

kanalisasi diduga dapat menyebabkan volume gambut menyusut, sehingga terjadi 

penurunan permukaan tanah (subsidensi). Adanya subsidensi bisa dilihat dari akar tanaman 

yang menggantung (Hartatik, 2004). 

 

Total Populasi Bakteri Penambat Nitrogen (N) Simbiotik 

 

Total populasi bakteri penambat N simbiotik tanah gambut disajikan pada Gambar 

1. Total populasi bakteri berkisar antara 3,6-10,0·10
4
 CFU/g tanah. Total populasi bakteri 

tanah tertinggi diperoleh pada lokasi hutan karet umur 40-60 tahun dan terendah pada 

ladang ubi kayu. 

Hasil analisis One-Way ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada 

delapan lokasi pengambilan sampel terhadap total populasi N simbiotik dengan nilai 

signifikan 0,044 (p<0,05). Oleh karena itu, dilakukan analisis lanjut menggunakan uji LSD. 

Hasil uji lanjut LSD total populasi bakteri penambat N simbiotik menunjukkan bahwa 

lokasi ladang ubi kayu, kebun akasia umur 2-3 tahun, kebun sawit dan kebun karet 15 bulan 

berbeda nyata jika dibandingkan dengan hutan primer. 
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Gambar 1. Total populasi bakteri penambat N simbiotik pada delapan lokasi pengambilan 

sampel di Teluk Meranti. 1. hutan primer, 2. hutan sekunder, 3. ladang ubi 

kayu, 4. kebun akasia umur 2-3 tahun, 5. kebun sawit umur 7-8 tahun, 6. 

ladang jagung, 7. kebun karet umur 15 bulan, 8. hutan karet umur 40-60 tahun  

 

Namun total populasi bakteri penambat N simbiotik pada hutan sekunder, ladang 

jagung dan hutan karet umur 40-60 tahun tidak berbeda nyata dengan hutan primer. Hal ini 

menunjukkan bahwa alih fungsi lahan mengakibatkan penurunan total populasi bakteri 

penambat N simbiotik kecuali untuk lokasi hutan primer, ladang jagung dan hutan karet. 

Artinya, perbedaan vegetasi dan alih fungsi lahan di setiap lokasi sampling mempengaruhi 

total populasi bakteri penambat N simbiotik. Hasil uji lanjut LSD total populasi bakteri 

penambat N simbiotik disajikan pada Tabel 2. 

 

 

Tabel 2. Hasil analisis total populasi bakteri penambat N simbiotik di Teluk Meranti 

menggunakan uji lanjut LSD pada Taraf Uji 5% 

Lokasi 
Hutan 
Primer 

Hutan 
Sekunder 

Ladang 

Ubi  

Kayu 

Kebun 

akasia 

(2-3 thn) 

Kebun 

Sawit 

(7-8 thn) 

Ladang 
Jagung 

Kebun 

Karet 

(15 bln) 

Hutan  

Karet 

(40-60thn) 

Hutan Primer - 0,237NS 0,023* 0,029* 0,046* 0,062NS 0,029* 0,681NS 

Hutan Sekunder  - 0,237NS 0,280NS 0,384NS 0,464NS 0,276NS 0,116NS 
Ladang Ubi Kayu   - 0,914NS 0,746NS 0,642NS 0,922NS 0,009* 

Kebun akasia (2-3 thn)    - 0,829NS 0,721NS 0,991NS 0,012* 

Kebun Sawit  (7-8 thn)     - 0,888NS 0,820NS 0,019* 

Ladang Jagung      - 0,731NS 0,026* 

Kebun Karet (15 bln)       - 0,011* 

Hutan Karet (40-60 thn) 
 

       - 

 Keterangan: Analisis dilakukan pada taraf   0,05%. NS=tidak berbeda nyata, *= berbeda nyata  

 

Rendahnya populasi pada lokasi ladang ubi kayu dikarenakan vegetasi pada lokasi 

tersebut sedikit dan bukan merupakan kelompok tanaman legum. Hal ini mempengaruhi 
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kemampuan bakteri penambat N simbiotik untuk hidup dan bersimbiosis pada tanaman 

inang. Jumlah vegetasi di suatu lokasi akan mempengaruhi jumlah mikroba tanah melalui 

ketersediaan bahan-bahan organik yang merupakan sunber nutrisi dan energi bagi mikroba 

heterotrof tanah termasuk bakteri (Croft et al., 2001). Hasil penelitian ini didukung oleh 

Komariah (2012) yang memperoleh jumlah bakteri penambat N simbiotik pada lokasi yang 

bervegetasi (4,9·10
3
 CFU/g tanah) lebih tinggi jika dibandingkan dengan lokasi tanpa 

vegetasi (3,2·10
3
 CFU/g tanah). 

Tingginya total populasi bakteri penambat N simbiotik pada lokasi karet umur 40-

60 tahun dapat disebabkan oleh vegetasi bawah berupa kacang-kacangan, rumput-

rumputan, paku-pakuan yang dapat memperbaiki struktur tanah melalui perakarannya. 

Sebagaimana diketahui bahwa bakteri penambat N hidup bersimbiosis dengan tanaman 

kacang-kacangan (rhizobia) dan disebut juga sebagai bakteri bintil akar (root nodulating 

bacteria) (Saraswati, 2008). Selain itu, disebabkan oleh sistem perakaran yang menyebar 

dapat memperbaiki struktur tanah dengan membentuk makroagregat antara akar dan jamur 

serta membentuk mikroagregat antara akar dan bakteri (Valpassos et al., 2001).  

 

Total Populasi Bakteri Penambat N non-Simbiotik 

 

Total Populasi bakteri penambat N non-simbiotik dihitung pada dua medium, yaitu 

medium nitrogen fixation bacteria (NFb) dan ashby’s manitol phosphate. Pada medium 

NFb isolat yang positif ditandai dengan perubahan warna media sedangkan untuk medium 

ashby’s manitol phosphate ditandai dengan terbentuknya zona bening dan terbentuk pelikel 

dipermukaan dan disekitar koloni. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya zona bening 

dan pelikel pada medium ashby’s. Namun, hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi 

perubahan warna pada medium NFb, koloni-koloni yang tampak tidak menunjukkan 

adanya bakteri penambat N non-simbiotik. Oleh karena itu, tidak dilakukan penghitungan 

total populasi bakteri pada medium NFb.   

 Total populasi bakteri medium Ashby’s berkisar antara 0,78·10
4
-1,8·10

4
 CFU/g 

tanah. Total populasi tertinggi diperoleh pada lokasi ladang jagung dan terendah pada 

lokasi karet umur 40-60 tahun. Total populasi bakteri penambat N non-simbiotik pada 

medium Ashby’s disajikan pada Gambar 2. 

Total populasi bakteri penambat N non-simbiotik dianalisis menggunakan One-way 

ANOVA. Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan dari total populasi bakteri pada kedelapan lokasi yang mewakili perbedaan 

vegetasi dan alih fungsi lahan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa alih fungsi 

lahan di Teluk Meranti belum memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap total 

populasi bakteri penambat N non-simbiotik, meskipun total populasi yang diperoleh dari 

kedelapan lokasi sampling cukup bervariasi. 
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Gambar 2. Total populasi bakteri penambat N non-simbiotik pada delapan lokasi 

pengambilan sampel di Teluk Meranti. 1. hutan primer, 2. hutan sekunder, 3. 

ladang ubi kayu, 4. kebun akasia umur 2-3 tahun, 5. kebun sawit umur 7-8 

tahun, 6. ladang jagung, 7. kebun karet umur 15 bulan, 8. hutan karet umur 

40-60 tahun  

 

 Hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Komariah 

(2012) yang memperoleh total populasi bakteri penambat N non-simbiotik pada Cagar 

Biosfer GSK-BB yaitu berkisar antara 3,2-9,3·10
3

 CFU/g tanah. Tinggi rendahnya total 

populasi bakteri di dalam tanah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, tanah pertanian yang 

subur mengandung lebih dari 10
10

 mikroba per gram tanah, pada tanah masam (pH <7,0) 

populasi mikroba dalam tanah hanya mencapai 10
4
 per gram tanah (Tate, 2000). 

Hasil penelitian Miharja (2003), menunjukkan bahwa mikroba penambat N non 

simbiotik (Azospirillum, Azotobacter, Aerosomonas dan Aspergillus) memiliki 

kemampuan ganda dalam penambatan nitrogen bebas dari udara sekaligus sebagai 

pemantap agregat tanah. Penelitian Wedhastri (2002), menyimpulkan bahwa dari beberapa 

strain hasil isolasi dan seleksi mikroba penambat N non-simbiotik (Azotobacter) pada tanah 

masam, spesies A. chroococcum strain 1a mempunyai kemampuan ganda dalam menambat 

nitrogen dari udara, juga sebagai penghasil zat pengatur tumbuh. Widayati (1998), 

melaporkan bahwa hampir seluruh isolat bakteri penambat N non-simbiotik yang diisolasi 

dari tanah masam, terbukti sebagai penambat nitrogen bebas dari udara serta mampu 

menghasilkan fitohormon Indole Acetic Acid (IAA) dan Gibrelic Acid (GA).  

Tinggi rendahnya total populasi bakteri penambat N non-simbiotik dipengaruhi oleh 

ketersediaan sumber energi karbon organik di lingkungan rizosfer dan kemampuan bakteri 

dalam bersaing dengan mikroba lain yang hidup dan berkembangbiak dengan bergantung 

kepada sumber energi yang sama (Simanungkalit, 2006). Hal inilah yang menyebabkan 

rendahnya total populasi bakteri penambat N non-simbiotik pada lokasi karet umur 40-60 
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tahun, karena pada lokasi ini terdapat sistem perakaran yang menyebar, sehingga 

kemungkinan yang mendominasi untuk hidup adalah bakteri penambat N simbiotik. 

 Tingginya total populasi bakteri pada lokasi ladang jagung berkaitan dengan kondisi 

lingkungan yang bersifat aerob. Lahan gambut yang mengalami pembukaan, pembentukan 

kanal, dan pembakaran dapat meningkatkan ketersediaan oksigen yang doperlukan oleh 

mikroba tanah sehingga populasi mikroba tanah akan mengalami peningkatan (Najiyati et 

al., 2005). 

 Alexander (1992), menemukan kolerasi antara pH tanah dan populasi Azotobacter, 

salah satu bakteri penambat N non-simbiotik, yang mana kemasaman tanah (pH<7,0) 

diikuti oleh penurunan populasi Azotobacter. Namun dalam penelitian Mishustin dan 

Yemetsev (1983), populasi Beijerinckia, yang juga merupakan bakteri penambat N-non 

simbiotik tumbuh dengan baik pada kondisi pH 3,5. Hal ini mengindikasikan bahwa 

mikroba memiliki pH optimum yang berbeda – beda antara yang satu dengan lainnya. 

Hamdi (1982), menyatakan bahwa secara umum rentang pH yang dapat ditoleransi oleh 

bakteri penambat N non-simbiotik berkisar antara 5,0 – 8,5, bahkan beberapa spesies 

mampu bertahan pada pH di bawah 5,0, tetapi pada kondisi pH yang tidak optimal bagi 

pertumbuhannya populasi bakteri ini dapat berkurang bahkan tidak tumbuh. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Karakter fisika kimia tanah bervariasi disetiap lokasi pengambilan sampel yaitu pH 

berkisar 3,63-4,00, temperatur 27,00±0,82-31,50±0,58 (ºC), berat kering tanah 14,35±1,53-

29,70±12,49, berat volume tanah 0,15±0,02-0,39±0,03 (g/cm
3
). Total populasi bakteri 

penambat nitrogen simbiotik berkisar antara 3,6-10,0·10
4
 CFU/g tanah. Total populasi 

bakteri tanah tertinggi diperoleh pada lokasi hutan karet umur 40-60 tahun dan terendah 

pada ladang ubi kayu. Alihfungsi lahan memberikan pengaruh nyata terhadap total populasi 

bakteri penambat N dan aktivitas urease tanah dengan kecenderungan penurunan nilai pada 

lahan yang dialihfungsikan dibandingkan hutan primer. Tingkat dekomposisi material 

organik tanah gambut di Teluk Meranti diperoleh tingkat dekomposisi jenis fibrik, hemik 

dan saprik. 

Perlunya dilakukan penelitian  lebih lanjut mengenai total populasi bakteri 

penambat N pada tanah gambut dengan melihat perbedaan umur vegetasi pada lokasi 

pengambilan sampel dan jangka waktu pengolahan lahan, serta mengkarakterisasi aktivitas 

fisiologis isolat-isolat indigenus yang diperoleh di Teluk Meranti. 
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