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ABSTRACT 

 

Over the last 5 years of oil palm plantations in Pakning Asal Bengkalis burned with different 

frequencies, there are land that are never burned and land burned once. This study is to 

determine differences among the availability of Cu, Zn, Mn and C/N in the soil burnt with 

different fire frequencies. Analysis of the availability of Cu and Zn was done with Atomic 

Absorption Spectrophotometer (AAS), analysis Mn and total carbon using UV-VIS 

spectrophotometer, while for total nitrogen analysis was performed by Kjehdahl method. The 

results showed that the content of Cu, Zn, Mn are higher on the ground once burned 

compared to unburned ground that is 29,333 mg/Kg; 5,812 mg/Kg; 183,867 mg/Kg while the 

C/N be increased from 17 to 25. The frequency of fires were different in the last 5 years 

affects the availability of Cu, Zn, Mn and ratio of C/N. 

 

Keywords : Atomic absorption spectrophotometry, peat land, ratio of C/N, UV-VIS 

spectrophotometry 

 

ABSTRAK 

 

Selama 5 tahun terakhir lahan gambut perkebunan kelapa sawit di Desa Pakning Asal, 

Kabupaten Bengkalis terbakar dengan frekuensi yang berbeda. Ada lahan yang tidak pernah 

terbakar dan lahan yang terbakar sekali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

ketersediaan Cu, Zn, Mn dan rasio C/N pada tanah bekas kebakaran dengan frekuensi 

kebakaran yang berbeda-beda. Analisis ketersediaan Cu dan Zn dilakukan dengan 

Spektrofotometri Serapan Atom (SSA), analisis Mn dan karbon total menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Analisis nitrogen total dilakukan dengan metode Kjehdahl. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan Cu, Zn dan Mn lebih tinggi pada lahan yang 

terbakar sekali yaitu 29,333 mg/Kg; 5,812 mg/Kg; 183,867 mg/Kg sedangkan rasio C/N 

meningkat dari 17 menjadi 25. Frekuensi kebakaran dalam lima tahun terakhir mempengaruhi 

ketersediaan Cu, Zn dan Mn serta rasio C/N. 

 

Kata kunci : Gambut, rasio C/N, spektrofotometri serapan atom, spektrofotometri UV-VIS. 
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara yang 

memiliki lahan rawa gambut tropis terluas 

di dunia, yaitu sekitar 20,6 juta hektar 

(Wahyunto dkk., 2005). Lahan gambut 

tersebut sebagian besar terdapat di dataran 

rendah sepanjang pantai timur Pulau 

Sumatera, terutama di Riau yang 

merupakan provinsi dengan lahan gambut 

terluas, yaitu 4.360.740,2 hektar, yang 

tersebar di 12 kabupaten/kota. Berdasarkan 

hasil penelitian Mubekti (2011), Kabupaten 

Bengkalis memiliki luas lahan gambut 

terbesar kedua di Riau, yaitu sekitar 

803.891,1 hektar. 

Pembukaan lahan gambut oleh 

masyarakat banyak dilakukan dengan cara 

membakar sehingga menyebabkan 

kebakaran lahan terlebih apabila dilakukan 

pada musim kemarau. Kebakaran yang 

terjadi pada musim kemarau akan 

menyebabkan kebakaran meluas dari suatu 

daerah ke daerah lain sehingga dalam satu 

areal itu lahan dapat terbakar dengan 

frekuensi yang berbeda-beda. Berdasarkan 

interview dengan Bapak Badaruddin di 

Pakning Asal pada tanggal 28 Januari 2016, 

selama 5 tahun terakhir (2010 – 2015) 

lahan perkebunan sawit di daerah ini ada 

yang tidak pernah terbakar, sekali terbakar 

bahkan sudah terbakar  2 - 3 kali, terjadinya 

kebakaran di daerah tersebut bisa 

disebabkan karena faktor alami maupun 

karena ulah manusia. Faktor alami seperti 

sambaran petir, api dari puntung rokok dan 

sebagainya, sedangkan faktor akibat ulah 

manusia seperti land clearing oleh 

pengusaha sawit, adanya land clearing ini 

pada musim kemarau dapat menyebabkan 

lahan disekitarnya ikut terbakar, sehingga 

ada lahan yang terbakar sekali dan ada pula 

yang telah terbakar beberapa kali. Perilaku 

masyarakat untuk membuka lahan 

pertaniannya dengan cara membakar 

disebabkan karena, membuka lahan lebih 

efektif dan ekonomis dengan cara 

membakar lahan. Selain itu masyarakat 

meyakini bahwa dengan membakar lahan 

dapat meningkatkan kesuburan tanah. 

Disisi lain, masyarakat juga menganggap 

kebakaran pada lahan gambut dapat 

memperbaiki sifat fisik tanah gambut, yaitu 

tanah menjadi padat sedangkan pengaruh 

pada sifat kimia tanah biasanya 

pembakaran cenderung menaikkan pH 

tanah karena endapan abu yang bersifat 

basa. Abu terutama terdiri atas elemen-

elemen kalsium, magnesium, kalium dan 

fosfor. Kandungan hara pada tanaman sawit 

menyebabkan pada proses pembakaran 

akan membentuk senyawa oksida yang 

akan melepaskan OH- apabila bereksi 

dengan air sehingga menaikkan pH tanah 

(Depari dkk., 2009).   

Proses pembakaran yang berulang 

mengakibatkan terjadinya perubahan sifat 

fisika dan kimia yang lebih besar 

dibandingkan dengan yang terbakar sekali. 

Lahan gambut yang digunakan untuk 

perkebunan sawit diduga perubahan pH 

akan lebih besar terjadi setelah proses 

pembakaran, perubahan pH ini akan 

mempengaruhi unsur hara bagi tanaman. 

Keberlanjutan penggunaan lahan sangat 

tergantung pada ketersediaan hara yaitu, 

hara yang siap yang digunakan oleh 

tanaman. Hasil penelitian Gomez-Rey 

(2013) di daerah NW Spanyol menyatakan 

bahwa ketersediaan hara mikro Mn, Cu, Zn 

dan B meningkat pada daerah yang baru 

terbakar selama 90 hari, kemudian 

mengalami penurunan pada hari ke 365 

setelah kebakaran. Untuk itu, perlu 

dipelajari dampak kebakaran di Pakning 

Asal Kabupaten Bengkalis untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap 

ketersediaan hara mikro Cu, Zn dan Mn. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain adalah 

Spektroskopi Serapan Atom (SSA) model 

Alpha 4 ASS Chem Tech Analytical, 

Spektrofotometer UV-Vis, kuvet Milton 

Roy, Bor Tanah, Oven, Hotplate, pengaduk 

Shaker, kertas saring Whatman 42, pH 
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meter orion 210 A, konduktometer, neraca 

analitik OHAUS, seperangkat alat titrasi 

dan peralatan gelas-gelas kimia yang biasa 

digunakan di laboratorium. 

Bahan-bahan yang digunakan antara 

lain adalah sampel tanah yang diambil dari 

lahan gambut perkebunan sawit di Desa 

Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu, 

Kabupaten Bengkalis; dan bahan-bahan 

produksi MERCK seperti HNO3 65%, 

NH4OAc 0,5 M (pH 4,8), katalis campuran 

(K2SO4, CuSO4, Se), NaOH 40%, H2B4O7 

4%, indikator campuran (bromcresol green, 

methylene red), H2SO4 0,05 N, K2Cr2O7 1 

N, BaCl2 0,5%, larutan standar karbon 

(sukrosa), larutan induk Mn (MnSO4), 

pereaksi khusus (HgSO4), seng sulfat 

heptahidrat (ZnSO4.7H2O), tembaga (II) 

sulfat pentahidrat (CuSO4.5H2O) dan 

akuades. 

 

b. Pengambilan Sampel 

 

Pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan tujuan 

tertentu. Pada penelitian ini, tujuan yang 

dimaksud adalah tanah terbakar. Oleh 

karena itu, jika terdapat tanah terbakar pada 

lokasi yang diamati, maka langsung 

dilakukan pengambilan sampel tanah. 

Pengambilan sampel pada 3 lahan kelapa 

sawit, sampel 1 yaitu lahan yang sering 

terbakar dalam 5 tahun terakhir (2-3 kali 

terbakar), sampel 2 yaitu lahan yang sekali 

terbakar dan sampel 3 lahan yang tidak 

pernah terbakar. Pada masing-masing lahan 

ditentukan luas lahan sebesar 30 x 30 m 

kemudian ditentukan 5 titik pengambilan 

sampel yaitu di bagian ujung dan tengah 

lahan. 

c. Analisis pH Tanah (Menon, 1979) 

 

Sebanyak 5 gram sampel tanah 

dimasukkan kedalam gelas piala 50 mL dan 

ditambahkan air suling sebanyak 10 mL. 

Campuran kemudian diaduk selama 30 

menit dan selanjutnya dilakukan 

pengukuran pH menggunakan pH meter. 

Nilai pH sampel dicatat dan dilakukan tiga 

kali pengulangan. 

 

d. Kadar Air 

 

Sebanyak 5 gram sampel 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. Setelah itu  

cawan didinginkan dalam desikator selama 

30 menit dan kemudian ditimbang. 

Dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh 

berat konstan. 

 

e. Penentuan Kandungan Cu dan Zn 

tersedia 

Sampel diekstraksi dengan menimbang 

2,5 gram sampel dan dimasukkan kedalam 

Erlenmeyer 250 mL. Sebanyak 50 mL 

larutan ekstrak NH4OAc 0,5 M (pH 4,8) 

ditambahkan dan diaduk selama 30 menit, 

kemudian disaring dengan kertas saring 

Whatman 42 untuk mendapatkan ekstrak 

yang jernih. Pengukuran serapan sampel 

dilakukan dengan memipet 10 mL filtrat 

hasil ekstraksi kemudian diukur dengan 

menggunakan alat SSA pada 𝝀 324,7 nm  
untuk penentuan tembaga dan 𝞴 213,9 nm 

untuk penentuan seng. 

f. Penentuan kadar Mn tersedia 

Ekstraksi sampel dilakukan dengan 

menimbang 5 gram sampel dan 

dimasukkan kedalam gelas piala 250 mL. 

Sebanyak 50 mL larutan NH4OAc 0,5 M 

(pH 4,8) ditambahkan dan diaduk selama 

30 menit, kemudian disaring dengan kertas 

saring Whatmann 42. Hasil filtrat 

ditepatkan dengan larutan ekstrak sampai 

volume 50 mL pada labu takar kemudian 

ditambahkan kalium persulfat ±1 gram 

kedalam larutan, kemudian dipanaskan 

selama 5 menit dan diukur absorbansinya 

pada panjang gelombang 525 nm. Hal yang 

serupa juga dilakukan terhadap blanko. 
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g.  Penentuan Karbon Organik Metode 

Walkley and Black Secara 

Spektrofotometri  (Schumacher, 

2002) 

 

1. Penentuan panjang gelombang 

optimum 

 

 Panjang gelombang optimum 

ditentukan dengan memipet 2 mL  larutan 

standar karbon 7,5 ppm (sebagai blanko 

digunakan akuades), dimasukkan kedalam 

Erlenmeyer 250 mL, ditambahkan K2Cr2O7 

1 N sebanyak 5 mL dan 10 mL H2SO4 

pekat. Larutan diaduk dan didiamkan 

selama 30 menit. Kemudian sebanyak 50 

mL BaCl2 0,5% ditambahkan dan dibiarkan 

semalam untuk memperoleh  larutan yang 

jernih.  Dipipet larutan yang jernihnya dan 

disaring dengan kertas saring Whatman no 

42. Larutan diukur serapannya pada 

panjang gelombang 530 - 610 nm dengan 

interval 5 nm. 

 

2. Pembuatan kurva kalibrasi 

 

Pengukuran kurva kalibrasi larutan 

standar dilakukan dengan memipet masing-

masing 2 mL larutan standar karbon 

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

dan dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250 

mL, kemudian ditambahkan 5 mL larutan 

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. Kemudian diukur serapan 

pada panjang gelombang optimum dan 

dibuat kurva kalibrasi untuk larutan standar 

karbon. 

 

3. Pengukuran absorbansi larutan 

sampel tanah 

 

Sebanyak 0,5 gram sampel tanah 

ditempatkan dalam Erlenmeyer. 

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. Dipipet larutan 

yang jernihnya dan disaring dengan kertas 

saring Whatman no 42. Larutan diukur 

serapannya pada panjang gelombang 

optimum.  

 

h.  Penentuan Nitrogen Total Dengan 

Metode Kjeldahl Secara Titrasi 

(Sudarmadji, 1997) 

 

1. Destruksi sampel 

 

Ditimbang 2,5 gram sampel tanah 

dimasukkan dalam labu kjeldahl dan 

ditambahkan 1 gram campuran selenium. 

Tambahkan 20 mL H2SO4 pekat sambil 

diaduk perlahan-lahan agar homogen. 

Kemudian larutan tersebut dipanaskan 

dengan suhu bertahap 150°C hingga 

akhirnya suhu maksimum 350°C sampai 

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. Tambahkan 20 mL 

larutan NaOH 40% dan beberapa batu 

didih, lalu larutan didestilasi pada suhu 

350°C. Destilat ditampung dengan 

Erlenmeyer yang berisi 5 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. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. pH dan Kadar Air 

 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kebakaran dapat mempengaruhi pH tanah. 

Semakin meningkatnya frekuensi 

kebakaran menyebabkan pH tanah semakin 

meningkat, seperti yang dapat dilihat pada 

Tabel 1. Nilai pH ntuk sampel tanah tidak 

terbakar yaitu 3,73 dan ini berarti bahwa 

tanah tersebut memiliki tingkat keasaman 

yang tinggi. Salah satu penyebab tingginya 

kemasaman tanah adalah akibat oksidasi 

senyawa pirit (FeS2) yang merupakan 

penyusun utama lapisan bawah (sub soil) 

tanah gambut (Noor, 2004). Untuk sampel 

tanah sekali terbakar mempunyai pH 5,42 

dan tanah yang sering terbakar mempunyai 

pH 6,15. Terjadinya kebakaran cenderung 

menaikkan pH tanah karena adanya 

penambahan oksida yang berasal dari 

abusisa pembakaran seperti natrium, 

kalium, kalsium dan magnesium yang akan 

membentuk senyawa oksida yang  akan 

melepaskan OH- apabila bereaksi dengan 

air sehingga menyebabkan pH tanah 

menjadi semakin basa (Marjenah, 2005). 

 Hal yang sama juga berpengaruh 

terhadap kadar air, seperti yang dapat 

dilihat pada Tabel 1. Meningkatnya kadar 

air seiring meningkatnya frekuensi 

kebakaran diakibatkan karena adanya 

proses dekomposisi bahan organik 

menghasilkan arang yang berperan sebagai 

adsorben sehingga mampu menyimpan air. 

Berdasarkan pengamatan langsung 

dilapangan secara fisik warna tanah gambut 

sering terbakar lebih gelap atau lebih hitam 

dibandingkan tanah yang tidak terbakar dan 

sekali terbakar, hal ini menunjukkan bahwa 

pada tanah sering terbakar mempunyai 

kandungan arang yang lebih banyak 

dibandingkan tanah tidak terbakar dan yang 

sekali terbakar. Kondisi lingkungan juga 

salah satu penyebab meningkatnya kadar 

air pada tanah, hal ini dikarenakan setelah 

terjadinya kebakaran di Desa Pakning Asal 

sering dilanda musim hujan. Hal ini akan 

mengakibatkan air hujan meresap ke dalam 

tanah yang dapat menyebabkan kadar air 

pada tanah semakin meningkat. 

 

b.  Analisis Zn, Cu, Mn Tersedia dan 

C/N Total 

 

Pada penelitian ini frekuensi 

kebakaran yang berbeda-beda juga 

mempengaruhi ketersediaan Zn, Cu, Mn 

dan rasio C/N pada sampel tanah. 

Kebakaran dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan ketersediaan unsur hara mikro, 

baik pada hara Cu2+, Zn2+ dan Mn2+.    

Tabel 2 menunjukkan bahwa kenaikan 

unsur mikro paling tinggi terdapat pada 

tanah sekali terbakar yaitu 29,333; 5,812 

dan 183,867 mg/Kg. Ketersediaan hara 

mikro pada tanah yang tidak terbakar pada 

dasarnya memang rendah karena diikat 

cukup kuat oleh bahan organik sehingga 

tidak tersedia bagi tanaman (Agus dan 

Subiksa, 2008). Menurut Wahyunto dkk. 

(2005), kandungan unsur mikro pada tanah 

gambut di Pulau Sumatera, khususnya Cu, 

Co, dan Zn sangat rendah, sebaliknya 

kandungan Fe cukup tinggi. 

Ketersediaan unsur hara mikro sangat 

berkaitan erat dengan pH. Unsur hara 

mikro memiliki rentang pH tertentu untuk 

dapat tersedia secara optimum di dalam 

tanah. Kandungan Cu di dalam tanah 

sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1, 

lebih tinggi pada tanah sekali terbakar. pH 

tanah sekali terbakar berada pada kisaran 

5,42. Pada pH rendah Cu terikat kuat 

sebagai ion Cu2+, sedangkan pada pH lebih 

tinggi dari itu Cu berada dalam bentuk 

Cu(OH)2 (Barber, 1995).  

Ketersediaan Zn lebih tinggi pada 

kondisi pH rendah dan minimum pada pH 

alkalis. Dalam larutan, Zn berupa Zn2+   

(pH 4), ZnOH+ (pH 6) dan Zn(OH)2 pada 

pH alkalis. Pada pH tinggi, Zn akan 

diendapkan sebagai hidroksida Zn yang 

tidak larut (Seatz dan Jurinak, 2010). 

 

 



 6 
 

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

Keterangan: 

TT : Tanah tidak terbakar 

TS : Tanah sekali terbakar 
 

Tabel 2. Hasil analisis kandungan kalsium, magnesium dan sulfat total serta C/N dalam 

sampel tanah 
Kode 

sampel 

Cu 

mg/Kg 

Zn 

mg/Kg 

Mn 

Mg/Kg 

Karbon  

(%) 

Nitrogen 

(%) 

C/N 

TT 27,160 6,679 155,586 5,006 0,389 12,868 

 30,875 4,919 179,900 5,302 0,277 19,140 

 25,016 5,199 175,561 5,054 0,285 17,733 

Rata-rata 27,684 5,599 170,349 5,120 0,317 16,580 

TS 36,870 6,519 182,879 5.193 0,268 19,376 

 26,599 5,159 186,569 5,814 0,265 21,939 

 24,530 5,759 182,153 5,143 0,251 20,490 

Rata-rata 29,333 5,812 183,867 5,383 0,261 20,601 

Keterangan: 

TT : Tanah tidak terbakar 

TS : Tanah sekali terbakar 
 

Pada Tabel 2 terlihat bahwa 

konsentrasi Mn di daerah Pakning Asal 

cukup besar. Sama seperti unsur mikro Cu 

dan Zn, Mn dengan konsentrasi paling 

tinggi terlihat pada tanah yang terbakar 

sekali sedangkan paling rendah terdapat 

pada tanah yang terbakar beberapa kali. 

Menurut Barber (1995), kelarutan Mn akan 

berkurang dengan meningkatnya pH, Tanah 

dengan aerasi baik dan memiliki pH tinggi 

Mn akan mengendap sebagai MnO2, 

sedangkan pada kisaran pH rendah dapat 

mengendap sebagai MnCO3. Oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa pada pH tanah 

yang tidak terbakar adalah pH rendah 

sehingga Mn tidak tersedia dalam tanah 

sedangkan pada tanah yang terbakar 

beberapa kali, Mn mengendap sebagai 

MnO2 karena memiliki pH alkalis. 

 Untuk kandungan karbon organik 

pada tanah juga mengalami peningkatan 

seiring meningkatnya frekuensi kebakaran, 

seperti yang terlihat pada Tabel 

2.Meningkatnya kandungan organik ini 

disebabkan karena bahan organik yang 

berupa jaringan tanaman akan mengalami 

dekomposisi. Laju dekomposisi terjadi 

karena pengaruh kebakaran yang 

menyebabkan terbukanya lapisan tanah 

sehingga mengakibatkan sirkulasi udara 

dalam tanah menjadi lebih baik dan 

mikroba pengurai memperoleh suplai 

oksigen yang cukup. Meningkatnya suplai 

oksigen yang cukup mengakibatkan 

aktivitas mikroba di dalam tanah akan 

mempercepat laju dekomposisi gambut 

(Depari dan Adinugroho, 2009) sehingga 

sisa pembakaran di dalam tanah akan 

menjadi karbon dioksida (CO2) dan 

karbonat (CO3). CO2 dilepas dalam bentuk 

gas, sedangkan CO3 akan terakumulasi 

pada abu sisa pembakaran sehingga 

kandungan karbon dalam tanah akan 

meningkat (Iswanto, 2005). 

 Kandungan nitrogen total pada tanah 

mengalami penurunan seiring 

meningkatnya frekuensi kebakaran seperti 

terlihat pada Tabel 2. Menurunnya 

Kode sampel pH Kadar air (%) 

TT 3,73 58,10 
TS 5,42 60,55 
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kandungan nitrogen total seiring 

meningkatnya frekuensi kebakaran  

disebabkan karena pembakaran dapat 

menyebabkan terjadinya proses 

denitrifikasi yang mengakibatkan nitrogen 

berupa amonium (NH4
+) dan nitrat (NO3

-) 

akan dapat dibebaskan ke udara dalam 

bentuk gas N2. Terjadinya pembakaran juga 

mengakibatkan mikroorganisme yang dapat 

mengikat nitrat akan mati sehingga dengan 

semakin seringnya terjadi kebakaran maka 

kandungan nitrogen total pada tanah akan 

semakin berkurang. 

 Dari hasil analisis kandungan 

karbon organik dan nitrogen total, diketahui 

bahwa semakin meningkatnya frekuensi 

kebakaran maka nila C/N pada tanah juga 

semakin tinggi yaitu dari 16,580 menjadi 

25,393. Nilai C/N berguna sebagai penanda 

kemudahan perombakan bahan organik dan 

kegiatan jasad renik tanah. Nilai C/N pada 

sampel tanah cukup tinggi sehingga dapat 

terjadi imobilisasi nitrogen dari tanah yang 

menyebabkan terjadinya persaingan jasad 

renik dengan tumbuhan untuk memperoleh 

unsur hara yang ada di dalam tanah 

(Sutedjo, 1991).  

 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa frekuensi kebakaran 

yang berbeda dalam 5 tahun terakhir 

mempengaruhi kandungan Zn, Cu, Mn 

tersedia dan C/N total. Kandungan Cu, Zn, 

Mn tersedia dan C/N total pada tanah tidak 

terbakar yaitu berturut-turut sebesar 27,684 

mg/Kg; 5,599 mg/Kg; 170,349 mg/Kg dan 

17. Pada tanah sekali terbakar yaitu 

berturut-turut sebesar 29,333 mg/Kg; 5,812 

mg/Kg; 183,867 mg/Kg dan 20. Frekuensi 

kebakaran yang berbeda dalam 5 tahun 

terakhir (2010 – 2015) mempengaruhi 

kandungan Cu, Zn, Mn tersedia dan C/N 

total tanah. Kandungan Cu, Zn, Mn tersedia 

lebih tinggi pada tanah sekali terbakar,  

nitrogen total semakin menurun sedangkan 

karbon total semakin meningkat. 
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