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ABSTRACT 

Most of peatlands in Riau have been changed for agricultural activities. Its 

conversion results in a change of vegetation type that interferes the P cycle in soil 

due to changing in microbial population and activity. This study aimed to analyze 

the impact of peatland conversion to sago plantations against soil physico-

chemical characteristics, soil phosphatase activity, and the cells number of 

phosphate solubilizing bacteria. Soil samples were collected from seven different 

locations in the Lukun Village, Tebingtinggi Timur, Meranti District, Riau, 

namely natural forest (HA), sago plantation planted by 6 month-old sago (HSB), 

sago plantation with age of 7 years that was mixed with 5 years-aged rubber plant 

(HS+K), sago plantation with the age of 20 years (HS 20 TH), sago plantation 

with the age of 40 years (HS 40 TH), sago plantation with the age of 80 years (HS 

80 TH), and sago plantation with the age 120 years (HS 120 TH). Soil physical-

chemical characteristics were measured by following the standard method. Soil 

phosphatase activity was measured by using the colorimetric method and the cells 

number of phosphate solubilizing bacteria was determined by using the Total 

Plate Count method. Soil physical-chemical character varied with pH range of 

5.63 to 6.50, temperature from 28.25 to 31.25oC, humidity from 58.75 to 86.25%, 

dry weight of soil from 0.68 to 0.79 g, water content from 21.00 to 32.00%, and 

bulk density from 0.21 to 0.27 g/cm3. The highest acid phosphatase activity was 

found at HS 40 years (40.33 mol PNP/hr/g soil) and the lowest was at HSB (13.71 

mol PNP/hr/g soil). The highest cell number of  phosphate solubilizing bacteria 

was on HS 40 years (1.68×104 CFU/g soil) and the lowest was on HSB (0.12×104 

CFU/g soil). Based on the data, it could be concluded that conversion of peat land 

into sago plantation influenced acid phosphatase activity, but did not affect the 

cell numbers of phosphate solubilizing bacteria. 

Keywords: Land use, sago plantations, acid phosphatase, phosphate solubilizing 

bacterial 

ABSTRAK 

Sebagian besar lahan gambut di Riau telah diubah untuk kegiatan pertanian. 

Konversi lahan tersebut mengakibatkan perubahan jenis vegetasi yang 

mengganggu siklus P dalam tanah karena adanya perubahan populasi dan aktivitas 

mikroba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak konversi lahan 

gambut menjadi perkebunan sagu terhadap karakteristik fisika-kimia tanah, 
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aktivitas fosfatase tanah, dan total populasi bakteri pelarut fosfat. Sampel tanah 

diambil dari tujuh lokasi yang berbeda di Desa Lukun, Kecamatan Tebingtinggi 

Timur, Kabupaten Meranti, Riau, yaitu hutan alam (HA), perkebunan sagu yang 

ditanam dengan umur 6 bulan (HSB), usia tanaman sagu 7 tahun yang bercampur 

dengan karet umur 5 tahun (HS+K), usia perkebunan sagu 20 tahun (HS 20 TH), 

usia perkebunan sagu 40 tahun (HS 40 TH), usia perkebunan sagu 80 tahun (HS 

80 TH), dan usia perkebunan sagu 120 tahun (HS 120 TH). Karakter fisika-kimia 

tanah diukur dengan mengikuti metode standar. Aktivitas fosfatase  tanah diukur 

dengan menggunakan metode kolorimetri dan total populasi bakteri pelarut fosfat 

ditentukan dengan menggunakan metode Total Plate Count. Karakter fisika-kimia 

tanah bervariasi dengan kisaran pH 5,63-6,50, suhu 28,25-31,25°C, kelembaban 

58,75-86,25%, berat kering tanah 0,68-0,79 g, kandungan air tanah 21,00-32,00%, 

berat volume tanah 0,21-0,27 g/cm3. Aktivitas fosfatase asam tertinggi ditemukan 

di HS 40 tahun (40,33 mol PNP/hr/g tanah) dan terendah di HSB (13,71 mol 

PNP/hr/g tanah). Total bakteri pelarut fosfat tertinggi pada HS 40 tahun 

(1,68×104 CFU/g tanah) dan terendah pada HSB (0,12×104 CFU/g tanah). 

Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa konversi lahan gambut menjadi 

perkebunan sagu mempengaruhi aktivitas fosfatase asam, tetapi tidak 

mempengaruhi total populasi bakteri pelarut fosfat. 

Kata kunci:  Alih fungsi lahan, perkebunan sagu, fosfatase asam, bakteri pelarut 

fosfat 

 

PENDAHULUAN 

Luas lahan gambut Riau yakni 

4,044 juta ha atau sekitar 45% dari 

luas total Provinsi Riau (Darajat 

2006). Sejalan dengan pertambahan 

jumlah penduduk mendorong alih 

fungsi lahan gambut menjadi lahan 

pertanian. Salah satu alih fungsi 

lahan gambut dalam bidang perta-

nian yaitu dialihfungsikan sebagai 

perkebunan sagu. Alih fungsi lahan 

gambut tersebut mengakibatkan ter-

jadinya perubahan vegetasi yang 

akan mempengaruhi struktur tanah 

dan komposisi komunitas mikroba 

tanah yang akan menyebabkan ter-

ganggunya siklus nutrisi di tanah. 

Salah satu unsur hara makro dalam 

tanah adalah fosfor (P). Aktivitas 

mikroba tanah tersebut dapat dimoni-

toring melalui penghitungan aktivitas 

enzim tanah, dan total populasi 

mikroba tanah. Hasil penelitian 

Halimah (2012) yang memperoleh 

aktivitas fosfatase asam tertinggi 

terdapat pada lokasi kebun sawit 

umur 12 tahun 21,68 μmolPNP/-

jam/g tanah dan aktivitas terendah 

terdapat pada lokasi hutan primer 

10,69 μmol PNP/jam/g tanah di 

Cagar Biosfer GSK-BB, yang me-

nunjukkan bahwa lokasi yang telah 

mengalami alih fungsi lahan cen-

derung terjadi peningkatan aktivitas 

fosfatase asam bila dibandingkan 

dengan lokasi hutan primer yang 

tidak terganggu. 

Ketersediaaan unsur P yang 

rendah karena adanya alih fungsi 

lahan juga dapat ditingkatkan secara 

efektif dan efisien dengan meman-

faatkan mikroba pelarut fosfat yang 

mempunyai kemampuan untuk me-

larutkan P organik menjadi bentuk P 

terlarut yang tersedia bagi tanaman 

(Richardson et al. 2001). Hasil pene-

litian Valindia (2011) memperoleh 

nilai total populasi BPF tertinggi di 

lokasi kebun sawit umur 3 tahun 

yaitu 7,9×103 CFU/g tanah dan 
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terendah di lokasi hutan sekunder 

yaitu 4,9×103 CFU/g tanah di Cagar 

Biosfer GSK-BB. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dampak alih fungsi 

lahan menjadi perkebunan sagu 

terhadap karakter fisika-kimia (meli-

puti: pH, temperatur, kelembaban, 

berat volume, berat kering tanah, 

kandungan air, dan porositas tanah), 

menentukan aktivitas fosfatase asam 

tanah, menghitung total populasi 

bakteri pelarut fosfat. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Januari 2016-Mei 2016 di 

Laboratorium Mikrobiologi Jurusan 

Biologi FMIPA, Laboratorium Pe-

ngujian dan Analisis Kimia Jurusan 

Teknik Kimia Fakultas Teknik Uni-

versitas Riau. Lokasi pengambilan 

sampel tanah gambut berada di Desa 

Lukun Kecamatan Tebingtinggi Ti-

mur, Kepulauan Meranti, Provinsi 

Riau. Sampel tanah gambut diambil 

dari perkebunan sagu yang dikelola 

oleh rakyat di Desa Lukun Keca-

matan Tebingtinggi Timur, Kepu-

lauan Meranti, Propinsi Riau. Sam-

pel tanah diambil dengan metode 

purposive sampling yang meliputi 

yaitu hutan alam (HA), perkebunan 

sagu yang ditanam dengan umur 6 

bulan (HSB), usia tanaman sagu 7 

tahun yang bercampur dengan karet 

umur 5 tahun (HS+K), usia perke-

bunan sagu 20 tahun (HS 20 TH), 

usia perkebunan sagu 40 tahun (HS 

40 TH), usia perkebunan sagu 80 

tahun (HS 80 TH), dan usia perke-

bunan sagu 120 tahun (HS 120 TH). 

Sampel tanah diambil pada 

lapisan permukaan antara 0-20 cm 

setelah membersihkan serasah-

serasah di permukaan tanah terlebih 

dahulu. Pada setiap lokasi diambil 4 

sampel tanah sebagai ulangan se-

hingga diperoleh 28 sampel (7 lokasi 

x 4 ulangan). Sekitar 500 gr sampel 

tanah diambil dan dimasukkan ke 

dalam plastik, serta disimpan pada 

suhu 4C setelah proses pengambilan 

dan selama transportasi ke labora-

torium. 

pH dan Kelembaban Tanah 

Dimasukkan soil tester ke 

dalam tanah pada tiap-tiap lokasi 

sehingga diperoleh data pH dan 

kelembaban tanah. (Anderson & 

Ingram 1992). 

Temperatur Tanah 

 Soil termometer dimasukkan 

ke dalam tanah pada tiap-tiap lokasi 

sehingga diperoleh data temperatur 

tanah (Anderson & Ingram 1992). 

Berat Volume Tanah (Bulk Den-

sity) 

Paralon dengan diameter 4 cm 

dan tinggi 20 cm ditancapkan ke 

dalam tanah. Paralon kemudian 

diangkat dan tanah dikeluarkan serta 

diletakkan di aluminium foil yang 

telah diketahui beratnya (W3) lalu 

ditimbang (W1). Tanah dikeringkan 

pada suhu 105˚C hingga beratnya 

konstan (W2). Berat volume tanah di-

hitung dengan menggunakan rumus 

(Anderson & Ingram  1992): 

BV= (W1-W2)- W3 

                 V 

Keterangan: 

 BV= Berat volume tanah (g/cm3) 

    W1 = Berat awal (g) 

    W2 = Berat akhir (g) 

    W3 = Berat alumunium foil (g) 

 V  = Volume tanah (cm3)  

Berat Kering Tanah 

Pada saat pengukuran berat 

volume dapat ditentukan berat kering 

tanah. Berat kering sampel tanah/gr 
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(Bk) dihitung dengan rumus (Ander-

son & Ingram 1992):  

BK= (W1-W2) – W3 

Kandungan Air Tanah  

Berdasarkan berat kering ta-

nah, maka kandungan air tanah gam-

but dapat ditentukan dengan rumus: 

 KA = (1- BK) x 100% 

Keterangan: 

BK = Berat Kering (g) 

 W1 = Berat awal (g) 

 W  = Berat akhir (g) 

 W3 = Berat alumunium foil (g) 

         KA = Kandungan air (%) 

          BK = Berat kering (g) 

 

Porositas Tanah 

 Porositas tanah dihitung ber-

dasarkan berat volume tanah. Poro-

sitas tanah dihitung dengan meng-

gunakan rumus: 

Porositas (%) =  (W1-W2)      ×100% 

   Volume tanah 

Aktivitas Eksoenzim Fosfatase 

Asam 

Pembuatan Substrat p-Nitrophenol 

Sebanyak 0,12 g p-nitrophenol 

dimasukkan ke dalam botol kaca, 

ditambahkan 70 ml buffer asetat. 

Kemudian botol ditutup dengan 

aluminium foil dan disimpan di-

dalam kulkas. 

Pembuatan Larutan Standar 

Fosfatase 

p-nitrophenol sebanyak 0,069 g 

dilarutkan ke dalam 10 ml buffer 

asetat (stok 1 konsentrasi 5 µmol/-

ml). Diambil sebanyak 10 ml dan 

dicukupkan volumenya dengan me-

nambahkan buffer asetat sampai 100 

ml (stok 2 konsentrasi 0,5 µmol/ml). 

Diambil sebanyak 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 

0,8; 1,6 dan 3,2 ml dan dicukupkan 

volumenya dengan menambahkan 

buffer asetat hingga 5 ml. Sehingga 

stok 0,5 µmol/ml tersedia dengan 

konsentrasi 0,005 µmol/ml, 0,01 

µmol/ml, 0,02 µmol/ml, 0,04 µmol/-

ml, 0,08 µmol/ml, 0,16 µmol/ml, dan 

0,32 µmol/ml berturut-turut sebagai 

larutan standar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 

Stok larutan p-nitrophenol 5 µmol/ml 

diencerkan menjadi larutan dengan 

konsentrasi 6 µmol/ml, 5 µmol/ml, 4 

µmol/ml, 3 µmol/ml, 2 µmol/ml, 1 

µmol/ml berturut-turut sebagai stan-

dar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pengukuran 

larutan standar dilakukan dengan 

cara: dimasukkan larutan standar p-

nitrophenol ke dalam kuvet kemu-

dian dibaca nilai absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 410 nm. 

Pengukuran Aktivitas Eksoenzim 

Fosfatase Asam 

Pembuatan soil slurry: 1,5 g 

sampel tanah ditempatkan didalam 

tabung reaksi, dicampurkan dengan 

10 ml buffer asetat 0,05M pH 6 

(disesuaikan dengan pH sampel 

tanah) dan divorteks. Reaksi enzi-

matik diawali dengan penambahan 2 

ml substrat analog p-nitrophenol 

phosphate (p-NPP) 0,005 M. Pada 

setiap sampel tanah dibuat tiga 

perlakuan, yaitu (1) 2 ml soil slurry 

sebanyak 2 ml+2 ml substrat analog 

p-NPP sebagai kontrol sampel (S), 

(2) 2 ml soil slurry+2 ml buffer 

asetat kontrol tanah (KT), dan (3) 2 

ml substrat+2 ml buffer asetat 

sebagai kontrol substrat (KS). 

Larutan diinkubasi mengguna-

kan shaker inkubator pada keadaan 

gelap dengan kecepatan 180 rpm 

selama 45 menit pada suhu 28°C. 

Kemudian, larutan disentrifuse pada 

kecepatan 5.000 rpm selama 5 menit. 

1 ml supernatan dimasukkan ke 

dalam tabung yang berisi 0,2 ml 
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NaOH 1N untuk masing-masing 

tabung agar menghentikan reaksi 

enzimatik. Dicukupkan volume laru-

tan hingga mencapai 10 ml dengan 

menambahkan aquades dan di vor-

teks. Absorbansi diukur menggu-

nakan spektrofotometer pada pan-

jang gelombang 410 nm (Sinsa-

baugh et al. 2003). 

Aktivitas enzimatik diekspresi-

kan sebagai µmol p-NPP yang dibe-

baskan per-jam per-gram berat ke-

ring sampel tanah. Aktivitas enzim 

dihitung menggunakan rumus: 

Aktivitas Enzim = OD ×(V)(T)(BK) 

                              [ED]                          

Keterangan: 

OD=Absorbansi sampel setelah diku-

rangi absorbansi ke 2 kontrol 

EC=Koefesien p-nitrophenol [3,4 

µmol/ml] 

V  =Volume larutan tanah (ml) 

Bk=Berat kering tanah (g) 

T  =Waktu inkubasi (jam) 

 

Total Populasi Bakteri Pelarut 

Fosfat 

Penghitungan Total Populasi 

Bakteri Pelarut Fosfat 

1 g tanah dimasukkan ke dalam 

9 ml larutan fisiologis steril, kemu-

dian di vorteks. Dibuat satu seri 

pengenceran 10-2 - 10-3 (pour plate). 

Biakan bakteri diinkubasi secara 

terbalik pada suhu ruang. Koloni 

bakteri yang mempunyai zona 

bening (halozone) dianggap sebagai 

bakteri yang mampu melarutkan 

fosfat. Perhitungan total bakteri 

dilakukan pada hari pertama (hari ke-

1) sampai hari ke ketiga (hari ke-3) 

inkubasi  untuk mengetahui besarnya 

jumlah bakteri dalam medium Pikov-

skaya. Perhitungan total bakteri dihi-

tung dengan menggunakan rumus 

(Enriquez et al. 1995): 

TPB= Jumlah koloni/cawan petri x 1 

                                                       Fp 

Keterangan : 

TPB= Total populasi bakteri  

(CFU/ml) 

CFU= Colony Forming Unit  

(CFU/g tanah) 

Fp    = Faktor Pengenceran 

Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil 

penghitungan total populasi bakteri 

tanah, pengukuran laju respirasi 

tanah dianalisis menggunakan One-

Way ANOVA dan diuji lanjut meng-

gunakan LSD pada taraf nyata 5% 

dalam program SPSS. Selain itu juga 

dilakukan analisis secara deskriptif 

dalam bentuk tabel dan grafik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakter Fisika dan Kimia Tanah 

Pengukuran karakter fisika dan 

kimia tanah yang dialih fungsi 

menjadi perkebunan sagu disajikan 

pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Parameter fisika dan kimia tanah gambut di Desa Lukun, Kecamatan 

Tebingtinggi Timur, Kabupaten Meranti, Propinsi Riau 
Lokasi 

 

pH Temperatur 

(°C) 

Kelembaban 

(%) 

Berat 

kering 

(gr) 

Kandungan 

air 

(%) 

Berat 

volume 

(gr/cm3) 

Porositas 

(%) 

HA 6,25±0,29 28,25±0,50 86,25±0,04 0,68±3,00 32,00±3,00 0,23±0,01 25,57±0,73 

HSB 6,38±0,25 28,50±0,58 59,00±0,05 0,70±3,00 30,00±3,00 0,24±0,01 25,99±0,95 

HS+K 6,00±0,41 28,50±0,58 67,75±0,09 0,73±4,00 27,00±4,00 0,24±0,03 26,03±3,19 

HS 20 TH 6,50±0,00 30,50±0,58 58,75±0,10 0,72±3,00 28,00±3,00 0,27±0,01 29,48±0,94 

HS 40 TH 5,88±0,25 29,25±0,50 76,00±0,06 0,74±6,00 26,00±6,00 0,21±0,03 23,47±2,89 

HS 80 TH 5,63±0,48 29,75±0,50 82,50±0,03 0,79±1,00 21,00±1,00 0,24±0,02 25,88±1,80 

HS 120 TH 6,00±0,41 28,50±0,58 79,50±0,02 0,74±3,00 26,00±3,00 0,27±0,04 29,18±4,87 
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Secara umum, hasil penguku-

ran pH tanah berkisar antara 5,63-

6,50. Nilai pH tertinggi terdapat pada 

lokasi HS 20 tahun dengan pH 6,50 

dan pH terendah terdapat pada lokasi 

HS 80 tahun dengan pH 5,63. Diban-

ding dengan hasil penelitian Fitria 

(2014) di lahan gambut di Teluk 

Meranti terdapat perbedaan yang 

relatif jauh dimana hasil pengukuran 

pH tanah berkisar antara 3,63-4,00. 

pH terendah terdapat pada lokasi 

hutan primer dan pH tertinggi ter-

dapat pada lokasi ladang ubi kayu, 

kebun sawit 7-8 tahun, kebun karet 

15 bulan dan hutan karet 40-60 

tahun. 

Pengaruh penambahan bahan 

organik terhadap pH tanah dapat 

meningkatkan atau menurunkan ter-

gantung oleh tingkat kematangan 

bahan organik yang kita tambahkan 

dan jenis tanahnya. Penambahan 

bahan organik yang belum masak 

atau bahan organik yang masih 

mengalami proses dekomposisi, 

biasanya akan menyebabkan penuru-

nan pH tanah, karena selama proses 

dekomposisi akan melepaskan asam-

asam organik yang menyebabkan 

menurunnya pH tanah.  

Peningkatan pH tanah juga 

akan terjadi apabila bahan organik 

yang kita tambahkan telah terde-

komposisi lanjut (matang), karena 

bahan organik yang telah terminera-

lisasi akan melepaskan mineralnya, 

berupa kation-kation basa seperti Ca, 

Mg, K, dan Na. Nilai pH pada HS 20 

tahun hampir mendekati pH netral. 

Hal ini mungkin disebabkan karena 

pola perawatan sagu menggunakan 

pupuk, dimana pemberian kapur dan 

pupuk dapat meningkatkan pH tanah 

gambut.  

Hasil pengukuran temperatur 

tanah berkisar antara 28,25°C sampai 

30,50°C. Suhu tertinggi terdapat 

pada lokasi HS 20 tahun dan yang 

terendah terdapat pada lokasi HA. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Ludang et al. (2007) pada lahan 

gambut di Kalimantan, dimana pada 

lahan yang diolah temperatur tanah 

mengalami peningkatan (30,22°C) 

bila dibandingkan dengan hutan 

gambut alami (22,88°C).  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa temperatur pada lokasi yang 

memiliki tutupan vegetasi rapat lebih 

rendah dibandingkan dengan lokasi 

yang tutupan vegetasinya yang tidak 

terlalu rapat. Pada lokasi HA, mes-

kipun mempunyai suhu yang rendah 

namun tidak berbeda secara signi-

fikan dengan lokasi HSB, HS+K, dan 

HS 120 tahun. Hal ini dikarenakan 

tutupan vegetasi pada lahan gambut 

akan mengurangi evaporasi, sehing-

ga dapat menjaga suhu tanah. Seba-

liknya, pada lokasi yang tutupan 

vegetasinya yang tidak terlalu rapat, 

sinar matahari akan mudah masuk 

dan menyebabkan terjadinya pening-

katan temperatur tanah.  

Kelembaban tanah gambut 

berkisar antara 58,75-86,25%. Ke-

lembaban tertinggi berada pada loka-

si HA dan lokasi terendah berada 

pada lokasi HS 20 tahun. Hasil 

penelitian ini lebih tinggi jika diban-

dingkan dengan penelitian Ernawati 

(2012) yang secara umum mempe-

roleh nilai kelembaban tanah ber-

kisar antara 44% sampai 85% pada 

lahan gambut di perkebunan karet 

Desa Rimbo Panjang, Kampar. Ting-

ginya kelembaban di HA disebabkan 

karena pohon sagu memiliki kerapa-

tan yang tinggi sehingga evaporasi 

rendah serta banyaknya kandungan 

serat di lokasi ini sehingga mampu 

menyimpan air dalam jumlah yang 

besar. Akan tetapi, pada HS 20 tahun 

tingkat evaporasinya cukup tinggi 
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karena pada lokasi ini kebanyakan 

memiliki kanopi yang sangat jarang. 

Berat kering tanah gambut 

berkisar antara 0,68-0,79 gr. Nilai 

berat kering tertinggi terdapat pada 

lokasi HS 80 tahun dan nilai berat 

kering terendah terdapat pada lokasi 

HA. Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan berat kering 

tanah gambut yang telah dikonversi 

menjadi perkebunan sagu. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Afni 

(2013) dimana didapatkan berat 

kering tanah tertinggi pada lokasi 

kebun sawit umur 12 tahun dan 

terendah pada lokasi hutan primer di 

Cagar Biosfer GSK-BB. 

Hasil pengukuran berat kering 

tanah juga dapat menunjukkan jum-

lah kandungan air tanah. Tanah gam-

but mempunyai kemampuan besar 

dalam menyimpan air. Oleh karena 

itu, semakin tinggi nilai berat kering-

nya maka semakin rendah kan-

dungan airnya atau dalam arti lain, 

semakin tinggi nilai berat keringnya 

maka semakin rendah pula kemam-

puan tanah gambut tersebut dalam 

menyimpan air tanah. Tingginya 

berat kering tanah dilokasi yang 

mengalami konversi lahan tersebut 

akibat pengolahan lahan seperti 

terjadinya pengurangan kandungan 

air melalui pembentukan kanal yang 

menyebabkan pengeringan lahan 

gambut. Kanalisasi dapat menyebab-

kan tanah gambut bersifat kering tak 

balik, artinya gambut yang menga-

lami kekeringan akan sulit menyerap 

air kembali (Radjagukguk 2000; 

Najiyati et al. 2005). 

Hasil pengukuran berat volume 

tanah berkisar antara 0,21 sampai 

0,27 g/cm3. Berat volume tanah 

tertinggi terdapat pada lokasi HS 20 

tahun dan HS 120 tahun, sedangkan 

berat volume tanah terendah terdapat 

pada lokasi HS 40 tahun. Lokasi HA, 

HSB, HS+K, dan HS 80 tahun me-

nunjukkan nilai berat volume tanah 

yang relatif sama dengan kisaran 

antara 0,23-0,24 g/cm3. Hasil 

penelitian Ywih et al. (2009) ini 

masih dalam kisaran yang sama 

dengan berat volume tanah hutan 

sekunder dan sawit di Serawak 

berturut-turut yaitu 0,299±0,007 

g/cm3 dan 0,289±0,002 g/cm3. Se-

cara umum, alih fungsi lahan gambut 

dapat meningkatkan nilai berat volu-

me tanah dan menurunkan porositas 

tanah gambut (Radjagukguk 2000).  

Hasil pengukuran porositas 

tanah gambut berkisar antara 23,47-

29,48%. Porositas tertinggi terdapat 

pada lokasi HS 20 tahun dan poro-

sitas terendah terdapat pada lokasi 

HS 40 tahun. Hal ini disebabkan 

karena porositas tanah erat kaitannya 

dengan tingkat kepadatan tanah 

(Bulk Density). Semakin padat tanah 

berarti semakin sulit untuk menyerap 

air, maka porositas tanah semakin 

kecil. Sebaliknya semakin mudah 

tanah menyerap air maka tanah 

tersebut memiliki porositas yang 

besar. Porositas tanah juga dipenga-

ruhi oleh kandungan bahan organik, 

struktur tanah dan tekstur tanah. 

Porositas tanah tinggi jika bahan 

organik tinggi pula (Hakim et al. 

1986). 

Aktivitas Fosfatase Asam  

Hasil pengukuran aktivitas 

fosfatase asam dari tujuh lokasi 

pengambilan sampel disajikan pada 

pada Gambar 4.2. Aktivitas fosfatase 

asam dari ketujuh lokasi pengam-

bilan sampel bervariasi dengan nilai 

berkisar 13,71 μmolPNP/jam/g tanah 

sampai 40,33 μmolPNP/jam/g tanah. 

Aktivitas enzim fosfatase tertinggi 

terdapat pada lokasi HS 40 tahun, 

sedangkan nilai terendah terdapat 

pada lokasi HSB.  
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Gambar 1.  Aktivitas fosfatase asam pada tujuh lokasi pengambilan sampel di lahan 

gambut Desa Lukun, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Meranti, 

Propinsi Riau; Hutan Alam (HA); Hutan Sagu Baru Tanam dengan umur 6 

bulan (HSB); Hutan Sagu umur 7 tahun dicampur karet umur 5 tahun 

(HS+K); Hutan Sagu umur 20 tahun (HS 20 TH); Hutan Sagu umur 40 tahun 

(HS 40 TH); Hutan Sagu umur 80 tahun (HS 80 TH); dan Hutan Sagu umur 

120 tahun (HS 120 TH). 

 

Hasil penelitian ini lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan penelitian 

Halimah (2012) yang memperoleh 

aktivitas fosfatase asam tertinggi 

terdapat pada lokasi kebun sawit 

umur 12 tahun 21,68 μmolPNP/-

jam/g tanah dan aktivitas terendah 

terdapat pada lokasi hutan primer 

10,69 μmol PNP/jam/g tanah di 

Cagar Biosfer GSK-BB.  

Hasil analisis One-Way ANO-

VA menunjukan bahwa aktivitas 

fosfatase asam pada tiap lokasi 

pengambilan sampel mempunyai 

perbedaan yang signifikan yaitu 

0,002. Signifikasi aktivitas fosfatase 

asam selanjutnya diuji lanjut meng-

gunakan uji LSD pada taraf 5%. 

Hasil uji LSD disajikan pada Tabel 

2.

 
Tabel 2. Hasil analisis aktivitas fosfatase di lahan gambut Desa Lukun, Kecamatan 

Tebingtinggi Timur, Kabupaten Meranti, Propinsi Riau menggunakan uji LSD 

pada taraf uji 5% 

Lokasi 
Hutan 

Alam 

Hutan 
Sagu 

Baru 

Tanam 

Hutan 

Sagu+ 
Karet 

Hutan Sagu 

20 tahun 

Hutan 

Sagu 
40 tahun 

Hutan 

Sagu 80 
tahun 

Hutan 

Sagu 120 
tahun 

Hutan Alam - 0,002* 0,041* 0,004* 0,520 0,114 0,244 

Hutan Sagu Baru Tanam  - 0,171 0,693 0,000* 0,454 0,026* 

Hutan Sagu+Karet   - 0,320 0,010* 0,520 0,338 

Hutan Sagu 20 tahun    - 0,001* 0,720 0,059 

Hutan Sagu 40 tahun     - 0,002* 0,078 

Hutan Sagu 80 tahun      - 0,117 

Hutan Sagu 120 tahun       - 

Keterangan: Analisis dilakukan pada taraf ≤ 0,05. * = berbeda nyata 

 

Hasil uji lanjut LSD menun-

jukkan bahwa aktivitas enzim fosfa-

tase pada lokasi HA tidak berbeda 

nyata dengan lokasi HS 40 tahun, HS 

80 tahun, dan HS 120 tahun, sedang-

kan pada lokasi hutan sagu yang 

lainnya berbeda nyata. Perbedaan 

aktivitas fosfatase asam dapat dise-
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babkan oleh aktivitas mikroba di 

dalam tanah dan tingkat dekomposisi 

material organik. Produksi fosfatase 

meningkat jika ketersediaan P an-

organik dalam tanah rendah (Ste-

venson 1986). Enzim-enzim tersebut 

bertanggung jawab pada proses 

hidrolisis P organik menjadi fosfat 

anorganik (H2PO4, HPO4) yang ter-

sedia bagi tanaman (Pang 1986). 

Pada tanah gambut, mineralisasi 

fosfat organik oleh mikroba tanah 

melalui produksi enzim fosfatase 

asam. Enzim tersebut akan diha-

silkan apabila ketersediaan fosfat di 

dalam tanah rendah. 

Tingginya aktivitas fosfatase 

asam pada lokasi HS 40 tahun, HS 

80 tahun, HS 120 tahun karena sete-

lah dialihfungsikan menjadi perke-

bunan sagu menyebabkan kondisi 

tanah bersifat aerob, sehingga akan 

menyokong peningkatan aktivitas 

fosfatase melalui aktivitas mikroba 

aerob dalam mendekomposisi dan 

memineralisasi bahan organik (Sulia-

sih & Rahmat 2007). Hal inilah yang 

menyebabkan kondisi tanah pada 

lokasi HS 40 tahun, HS 80 tahun, 

dan HS 120 tahun tidak berbeda jauh 

dengan kondisi tanah pada hutan 

alam. Peningkatan aktivitas fosfatase 

asam seiring dengan terjadinya pe-

ningkatan total populasi mikroba 

pelarut fosfat di tanah. 

Pada lokasi HSB, HS+K, dan 

HS 20 tahun terjadi penurunan akti-

vitas enzim fosfatase. Hal ini ke-

mungkinan disebabkan oleh kondisi 

alami lahan gambut yang dapat 

menghambat aktivitas mikroba pela-

rut fosfat untuk mendekomposisi 

bahan organik. Kondisi tanah gambut 

yang anaerob menyebabkan aktivitas 

mikroba dekomposer berjalan lam-

bat, sehingga bahan organik teraku-

mulasi dalam jangka panjang mem-

bentuk gambut (Gorham 1991). 

Tanah-tanah yang kaya fosfat or-

ganik merupakan tanah yang aktif 

untuk berlangsungnya proses minera-

lisasi oleh mikroba yang akan meng-

hasilkan enzim fosfatase (Alexander 

1977; Gaur et al 1980). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

ketersediaan P di tanah gambut dan 

jumlah bakteri pelarut fosfat berko-

relasi dengan aktivitas enzim fosfa-

tase tanah. 

Total Populasi Bakteri Pelarut 

Fosfat (BPF) 

Total populasi BPF disajikan 

dalam Gambar 2. Hasil penghitungan 

total populasi BPF di setiap lokasi 

pengambilan sampel yaitu 0,12×104 

sampai 1,68×104 CFU/g tanah. Total 

populasi BPF tertinggi terdapat pada 

lokasi HS 40 tahun dan terendah 

terdapat pada lokasi HSB. Hasil 

penelitian ini lebih tinggi jika diban-

dingkan dengan penelitian Valindia 

(2011) yang memperoleh nilai total 

populasi BPF tertinggi di Lokasi 

kebun sawit umur 3 tahun yaitu 

7,9×103 CFU/g tanah dan terendah di 

lokasi hutan sekunder yaitu 4,9×103 

CFU/g tanah di Cagar Biosfer GSK-

BB. 

Tingginya total BPF di lokasi 

HS 40 tahun disebabkan karena ada-

nya kanalisasi disekitar lokasi se-

hingga kandungan air tanah ber-

kurang. Lahan gambut yang telah 

mengalami pengolahan bersifat aerob 

sedangkan lahan gambut alami ber-

sifat anaerob (Inubushi & Hadi 

2000). Menurut Najiyati et al. (2005) 

pengolahan lahan yang terjadi seperti 

pembukaan, pembentukan drainase/-

kanal dapat meningkatkan keterse-

diaan oksigen yang diperlukan bagi 

mikroba tanah sehingga populasi 

mikroba tanah akan mengalami 

peningkatan.  
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Gambar 2. Total populasi BPF pada tujuh lokasi pengambilan sampel di lahan gambut 

Desa Lukun, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Meranti, Propinsi 

Riau; Hutan Alam (HA); Hutan Sagu Baru Tanam dengan umur 6 bulan 

(HSB); Hutan Sagu umur 5 tahun dicampur karet umur 25 tahun (HS+K); 

Hutan Sagu umur 20 tahun (HS 20 TH); Hutan Sagu umur 40 tahun (HS 40 

TH); Hutan Sagu umur 80 tahun (HS 80 TH); dan Hutan Sagu umur 120 tahun 

(HS 120 TH). 

 

Pertumbuhan BPF juga di-

pengaruhi oleh pH dan iklim, dimana 

bakteri optimum pada pH sekitar 

netral dan meningkat seiring dengan 

meningkatnya pH tanah. Populasi 

BPF umumnya lebih rendah pada 

daerah yang beriklim kering diban-

dingkan dengan daerah yang ber-

iklim sedang. Perubahan kondisi ini 

akan meningkatkan jumlah populasi 

BPF yang menyebabkan proses de-

komposisi fosfat organik berjalan 

cepat, sehingga fosfat menjadi ter-

sedia bagi mikroba tanah dan tum-

buhan. Rendahnya total BPF pada 

lokasi HSB disebabkan karena lokasi 

ini baru dibuka untuk perkebunan 

sagu dan kondisi tanahnya tidak 

berbeda jauh dengan HA, menyebab-

kan kondisi hutan sagu yang baru 

ditanam bersifat anaerob (Sagiman 

2007) akibatnya populasi mikroba 

aerob menjadi rendah. 

Hasil analisis One-Way ANO 

VA menunjukkan bahwa tidak ter-

dapat perbedaan yang signifikan total 

populasi BPF pada medium Pikovs-

kaya dari tujuh lokasi pada taraf 

kepercayaan 5%. Artinya pengolahan 

lahan belum menunjukkan pengaruh 

yang signifikan terhadap perubahan 

populasi BPF. 

Mikroorganisme pelarut fosfat 

membutuhkan adanya fosfat dalam 

bentuk tersedia dalam tanah untuk 

pertumbuhannya. Mekanisme pela-

rutan fosfat secara kimia merupakan 

mekanisme pelarutan fosfat utama 

yang dilakukan oleh mikroorganis-

me. Hal ini bisa dilihat dari waktu 

yang dibutuhkan  BPF membentuk 

koloni tampak pada medium Pikovs-

kaya agar.  

Pada penelitian ini, waktu yang 

dibutuhkan oleh BPF untuk mem-

bentuk koloni mulai tampak pada 

masa inkubasi selama 1-3 hari. 

Kemampuan BPF dalam melarutkan 

fosfat yang terikat dapat diketahui 

dengan melihat halo zone (zona 

jernih) yang terbentuk pada medium 

Pikovskaya berwarna putih keruh 

karena mengandung P tidak terlarut 

seperti kalsium fosfat Ca3(PO4)2 

(Widawati & Suliasih 2006). Halo 

zone (zona jernih) yang terbentuk 

disekitar koloni BPF yang diperoleh 

di lahan gambut Desa Lukun, 
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Kecamatan Tebingtinggi Timur, 

Kabupaten Meranti, Propinsi Riau 

diwakili oleh isolat dari lokasi HS 40 

tahun disajikan oleh Gambar 3. 

 
 

 
Gambar 3. Bakteri pelarut fosfat yang membentuk zona bening di sekitar koloni dalam 

medium Pikovskaya, pH 6, yang diinkubasi 48 jam pada suhu ruang . a. koloni 

bakteri pelarut fosfat, b. zona bening di sekitar koloni 

 

KESIMPULAN  

Karakter fisika-kimia tanah 

bervariasi di setiap lokasi pengam-

bilan sampel dimana pH tanah ber-

kisar antara 5,63-6,50, temperatur 

berkisar antara 28,25-31,25oC, ke-

lembaban berkisar antara 58,75-

86,25%, berat kering tanah berkisar 

antara 0,68-0,79 gr, kandungan air 

tanah berkisar antara 21,00-32,00%, 

berat volume tanah berkisar antara 

0,21-0,27 g/cm3, dan porositas tanah 

berkisar antara 23,47-29,48%. Akti-

vitas fosfatase asam tertinggi di HS 

40 tahun (40,33 μmol PNP/jam/g ta-

nah) dan terendah di HSB (13,71 

μmol PNP/jam/g tanah). Total popu-

lasi bakteri pelarut fosfat tertinggi di 

HS 40 tahun (1,68×104 CFU/g tanah) 

dan terendah di HSB (0,12×104 

CFU/g tanah). Alih fungsi lahan 

gambut menjadi perkebunan sagu 

berpengaruh terhadap aktivitas fosfa-

tase asam, namun tidak berpengaruh 

terhadap total populasi bakteri pela-

rut fosfat.  
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