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ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang penyerapan stabilitas Dissolved Organic Carbon
(DOC) yang bervariasi stabilitasnya pada tanah hutan transformasi (tanah hutan, tanah
perkebunan karet, dan tanah perkebunan sawit). Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui prnyrrapan DOC oleh tanah dari sitem transformasi hutan di provinsi jambi.
DOC tanah dieksraksi dengan air pada suhu ruang dengan rasio air dan tanah 10:1, DOC
hasil ekstraksi dianalisis dengan oksidator KMnO4 menggunakan Spektrofotometer (UV-Vis)

Double Beam pada λmaks 565 nm. Stabilitas DOC yang bervariasi diproleh dengan
melakukan inkubasi DOC yang telah di ekstrak dari tanah dengan variasi waktu 0, 5, 10,
20, 40, dan 80 jam. sebagai adsorpsi tanah DOC hasil inkubasi di tambahkan pada tanah
yang sejenis dengan rasio DOC dan tanah 10:1, campuran diagitasi selama 30 menit untuk
mencapai kesetimbangan, DOC yang sisa dianalisis kembali dengan metode yang sama.
Hasil analisis menunjukkan bahwa proses inkubasi dengan waktu yang bervariasi serta
penambahan DOC ke tanah yang sejenis dengan konsentrasi DOC yang di tambahkan 3,37
(µg/g) menghasilkan stabilitas dan penyerapan DOC yang bervariasi oleh tanah
transformasi, dimana waktu inkubasi 0 jam DOC yang stabil 100%, untuk hutan alami
pada waktu inkubasi 80 jam DOC yang stabil 40,77% dan DOC yang di diserap oleh tanah
3,23 (µg/g), perkebunan karet DOC yang tabil pada waktu inkubasi 80 jam adalah 38,24%
dan DOC yang di diserap oleh tanah sebanyak 2.9 (µg/g) dan perkebunan sawit DOC yang
stabil pada waktu inkubasi 80 jam adalah 33,70% dan DOC yang dapat di adsorpsi oleh
tanah sebanyak 2,7(µg/g). Dari data yang di peroleh menyatakan bahwa semakin lama
waktu inkubasi semakin sedikit DOC yang stabil, dan tanah hutan lebih besar nilai
penyerapan dibandingkan dengan tanah perkebunan karet dan perkebunan sawit.

Kata Kunci: Tanah, Disolved Organic Carbon (DOC), Stabilitas, Inkubasi, Pemyerapan,

PENDAHULUAN
Hutan merupakan sumber daya

alam yang sangat penting dan bermanfaat
bagi hidup dan kehidupan baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Manfaat langsung dari keberadaan hutan
di antaranya adalah kayu, hasil hutan

bukan kayu dan satwa. Sedangkan
manfaat tidak langsungnya adalah berupa
jasa lingkungan, baik sebagai pengatur
tata air, fungsi estetika, maupun sebagai
penyedia oksigen dan penyerap karbon (
Masripatin, dkk, 2010).
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Hutan alami merupakan penyimpan
karbon (C) tertinggi bila dibandingkan
dengan sistem penggunaan lahan
pertanian. Oleh karena itu, hutan alami
dengan keragaman jenis pepohonan
berumur panjang dan seresah yang
banyak merupakan gudang penyimpan C
tertinggi.

Hutan alami merupakan penyimpan
karbon (C) tertinggi bila dibandingkan
dengan sistem penggunaan lahan
pertanian. Oleh karena itu, hutan alami
dengan keragaman jenis pepohonan
berumur panjang dan seresah yang
banyak merupakan gudang penyimpan C
tertinggi (Schimel, 1995).

Dari hasil penelitian sebelumnya
hutan alami memiliki cadangan karbon
sebesar 300 t/ha (Palm et al, 1999), hutan
sekunder 12 t/ha (Brearly et al, 2004),
perkebunan kelapa sawit 60 t/ha (Rogi,
2002), dan perkebunan karet sebesar 68
t/ha (Palm et al, 2004). Dari data tersebut
jelas bahwa perbedaan tipe penggunaan
lahan menyebabkan perbedaan cadangan
karbon yang tersedia.

Transformasi hutan menjadi
perkebunan dapat menimbulkan
kerusakan dan penurunan produktivitas
tanah karena adanya degradasi bahan
organik tanah dan pencucian unsur hara
(Firmansyah, 2003). Oleh karena itu
tanah yang terdegradasi perlu dilakukan
upaya rehabilitasi, dari rehabilitasi ini di
harapkan dapat memperbaiki
(memulihkan), meningkatkan dan
mempertahankan kondisi tanah yang
rusak agar berfungsi secara optimal
(Latifah, 2005).

Seperti yang kita ketahui saat ini,
banyak terdapat konversi hutan alami
menjadi perkebunan. Hal ini dapat
mengakibatkan fungsi hutan sebagai
penyerap atau penyimpan karbon
terganggu. Bila hutan diubah fungsinya
menjadi lahan-lahan perkebunan maka
jumlah C tersimpan akan merosot.

Kegiatan konversi hutan menjadi
lahan pertanian melepaskan cadangan
karbon ke atmosfir dalam jumlah yang

cukup berarti. Namun jumlah tersebut
tidak memberikan dampak yang berarti
terhadap jumlah CO2 yang mampu
diserap oleh hutan dan daratan secara
keseluruhan. Dampak konversi hutan ini
baru terasa apabila diikuti dengan
degradasi tanah dan hilangnya vegetasi,
dan terjadinya degredasi karbon organik
terlarut (DOC) dalam tanah hutan alami
(Lestari, 2015).

Karbon organik dalam tanah dapat
bersifat stabil, tidak stabil, maupun
terlarut dalam air. Karbon yang terlarut
dalam air inilah yang nantinya
berkontribusi menyumbangkan gas
karbondioksida (CO2) secara alami
kepada lingkungan (Arif, 2001).

Faktor yang mempengaruhi laju
degredasi karbon organik terlarut (DOC)
dalam tanah adalah suhu, tanah yang
berhubungan dengan waktu dan
kedalaman tanah, demana berkas sinar
matahari (radiasi surya) yang diterima
dipermukaan tanah sebagian besar
direfleksikan ke udara dan sebagian lagi
di adsorpsi tanah.

Gambar 1. Pengaruh Waktu Inkubasi
Terhadap DOC Sisa (putra, 2016)

Berdasarkan studi inkubasi
sebelumnya yang dilakukan oleh (Putra,
2016) pada gambar 1. Menunjukkan
bahwa laju degredasi Karbon Organik
Terlarut (KOT)/ Disolved Organic
Karbon (DOC) oleh mikroorganisme
tanah tergantung dari sumber DOC itu
sendiri. DOC dari tanah hutan lebih
mudah didegradasi dibandingkan dengan
DOC tanah perkebunan sawit atau
perkebunan karet. Sehingga terdapat
stabilitas yang berbeda antara DOC tanah
hutan dengan DOC perkebunan sawit dan
perkebunan karet.
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Pada penelitian ini akan
diungkapkan. Pengaruh variasi Disolved
Organik Carbon (DOC) terhadap adsorpsi
pada tanah hutan harapan jambi.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian

eksperimen yang menggunakan metode
Spektrofotometer UV UV-vis Double
Beam. Sampel yang digunakan adalah
tanah yang diambil dari hutan harapan
kota jambi penelitian dilakukan ±1 bulan.
Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada
penelitian ini antara lain adalah botol
penyimpanan, filter 0,45µm, labu takar,
kuvet, sentrifuge, Erlenmeyer,
Spektrofotometer UV UV-vis Double
Beam (Spectrophotometer Halo DB-30
Dynamica), gelas ukur, gelas kimia,
timbangan, mikropipet, pipet tetes,
incubator, aluminum foil, sudip, kertas
label.

Bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah tanah yang berasal
dari kawasan Hutan Harapan Jambi yang
telah dikompositkan, KMnO4, aquades,
NaN3, ekstraksi DOC.

Prosedur kerja
Ekstraksi DOC dengan aquades
ditimbang sebanyak 10 gram sampel
tanah, dtaambahkan air (aquades) dengan
rasio tanah: air adalah 1:10. menagitasi
sampel selama 30 menit dengan
menggunakan pengaduk magnet
(magnetic stirrer). disentrifus selama 15
menit pada kecepatan 12000 rpm.
difiltrasi melalui microfilter fiber glass
ukuran 0,45 µm, diaganalisis filtrate
menggunakan spektrofotometri UV-vis
Double Beam λ 565 nm.

Variasi stabilitas DOC
Di inkubasi filtrat sampel dalam
incubator pada suhu 30oC dalam gelap
dengan variasi waktu 0, 5, 10, 20, 40, dan
80 jam. di tambahkan NaN3 akhir waktu
inkubasi sebagai deaktivasi mikro
organime tanah, menganalisis 6

menggunakan spektrofotometri UV-vis
Doubel Beam λ565 nm.

Penyerapan DOC oleh Tanah
diimbang 1 gram tanah sejenis
menambahkan larutan DOC yang udah di
di inkubasi 10 mL, dan mengulangi
prosedur yang sama pada ekstrak DOC
dengan aquades, menganalisa filtrate
yang diperoleh dengan spektrofotometri
UV-vis Double Beam λ565 nm

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuatan Kurva Kalibrasi Standar

Gambar 2. Kurva Kalibrasi KMnO4 pada
λ 565 nm dengan konsentrasi KMnO4 0
M – 0,0006 M

Kurva kalibrasi yang di tunjukkan
pada gambar 2 sudah mewakili absorbsi
standar deviasi kurva kalibrasi
menunjukkan nilai regresi linier R² =
0.996. hal ini diartikan bahwa alat yang
digunakan dan data yang diperoleh akurat
dan dipercaya, sesuai dengan Sugiono
(2007) dimana nilai reabilitas yang baik
adalah diatas 0,8.

Ektraksi DOC menggunakan aquades

Tabel 1. Hasil Anilisis Sebelum Inkubasi
Ektrak DOC pada λmaks 565 nm.

No
Kode

Sampel

Kedalaman
Kadar DOC

(µg C/g)(meter)

1

BF 0-0,1 19.66

BF 0,1-0,3 16.67

BF 0,3-0,5 15.05

2

BR 0,1-0,3 15.60

BR 0,3-0,5 13.96

3

BO 0,1-0,3 15.40

BO 0,3-0,5 13.79

y = 943.5x - 0.017
R² = 0.996
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Dari Tabel  1 tersebut terlihat bahwa
kadar DOC tertinggi berada pada kedalaman
0-0,1 cm dan terus menurun dengan
bertambahnya kedalaman. Hal ini terjadi
karena adanya mekanisme retensi oleh
permukaan butir-butir tanah. Retensi karbon
organik terlarut tanah oleh mekanisme
adsorpsi pada permukaan tanah merupakan
faktor utama yang mengontrol menurunnya
konsentrasi DOC sebagai fungsi kedalaman
tanah.

Dari tabel 1. Menunjukkan bahwa
ada perbedaan kandungan DOC antar
jenis tanah dimana data di atas
menunjukkan bahwa tanah hutan lebih
tinggi kandungan DOC-nya di
bandingkan dengan tanah perkebunan
karet dan perkebunan sawit. Firmansyah,
(2003) transormasi hutan menjadi
perkebunan menimbulkan kerukan dan
penurunan  produktivitas tanah karena
adanya degredasi bahan organic tanah
dan pencucian unsure hara.

Variasi Stabilitas DOC

Gambar 3. Pengaruh Waktu Inkubasi
Terhadap Stabilitas DOC (%) pada Pada
Tanah Hutan (BF)

Trend penurunan kadar DOC sisa
pada gambar 3 diatas terlihat penurunan
kadar DOC yang tersisa terus menerus
selama proses inkubasi pada suhu 30 ºC.
pada analisis karbon setiap waktu
inkubasi nilai atau jumlah DOC yang
stabil bervariasi dimana semakin lama
waktu inkubasi maka semakin sedikit
DOC yang tersisa dan semakin sedikit
DOC yang stabil. Rianti, (2015) pada
penelitiannya mengatakan bahwa kadar
DOC memiliki nilai yang cukup tinggi

sebelum dilakukannya proses inkubasi .
Kemudian terjadi penurunan yang besar
pada proses inkubasi hari pertama dan
terjadi penurunan juga pada hari
berikutnya. Penurunan kandungan DOC
tanah dapat terjadi karena selama proses
inkubasi kandungan karbon organik tanah
diubah menjadi CO2 (Mc Dowell et al,
2006).

Gambar 4. Pengaruh Waktu Inkubasi
Terhadap Stabilitas DOC (%) antar jenis
tranformasi hutan pada Kedalaman 0,1-
0,3 m

Gambar 5. Pengaruh Waktu Inkubasi
Terhadap Stabilitas DOC (%) antar jenis
transformasi hutan pada Kedalaman 0,3-
0,5 cm

Dan juga pada gambar 4 dan 5
terlihat perbedaan persen penurunan
kadar DOC yang stabil antara tanah hutan
(BF) dengan tanah perkebunan karet
(BR) dan perkebunan sawit (BO), dimana
berdasarkana persen penurunan kadar
DOC diatas menunjukkan bahwa pada
tanah perkebunan sawit dan perkebunan
karet penguraian bahan organik oleh
aktivitas organisme lebih banyak,
sehingga memiliki nilai DOC yang stabil
lebih sedikit di bandingkan dengan tanah
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hutan. Hal ini dikarenakan hutan alami
merupakan penyimpanan karbon C
tertinggi bila dibandingkan dengan sistem
penggunaan lahan pertanian.

Penyerapan DOC oleh Tanah

Gambar 6. Pengaruh lamanya waktu
inkubasi (jam)/ Variasi Stabilitas DOC
terhadap Adsorsi Tanah Hutan Alami
(BF) pada penambahan DOC 4,37 (µg/g)

Gambar 6 yang di sajikan
menyatakan perbandingan antara
lamanya waktu inkubasi (jam) terhadap
banyaknya konsentrasi DOC yang di
serap oleh tanah (µg/g). terlihat bahwa
terdapat penurunan daya serap DOC oleh
tanah, hal ini menyatakan bahwa semakin
lama waktu inkubasi yang dilakukan
maka semakin sedikit DOC yang di serap
oleh tanah.

Gambar 7. Pengaruh lamanya waktu
inkubasi (jam)/ Variasi Stabilitas DOC
terhadap Adsorsi tanah antar jenis
transformasi hutan Kedalaman (0,1-0,3
m) pada penambahan DOC 4,37 (µg/g)

Gambar 8. Pengaruh lamanya waktu
inkubasi (jam)/ Variasi Stabilitas DOC
terhadap Adsorsi Kedalaman Tanah (0,3-
0,5 m) pada penambahan DOC 4,37
(µg/g).

Dari gambar 7 dan gambar 8 diatas
dapat dilihat perbedaan penyerapan
karbon oleh tanah pada tiap transformasi
hutan, dimana nilai penyerapan DOC
oleh tanah hutan tropis (BF) umumnya
lebih tinggi dibandingkan dengan nilai
penyerapan DOC oleh tanah yang berasal
dari perkebunan karet (BR) dan
perkebunan sawit (BO). Hal ini
menyatakan bahwa kegiatan transformasi
hutan menjadi lahan pertanian seperti
perkebunan karet dan sawit selain
menyebabkan terjadinya degredasi DOC
dan penurunan kadar DOC tanah juga
menyebabkan menurunnya kemampuan
tanah dalam menyerap karbon

.
Uji Persamaan Langmuir Dan
Freunlich Pada Penyerapan DOC Oleh
Tanah

Pengujian pada isotherm adsorpsi
yang sesuai untuk proses penyerapan
karbon organik terlarut (DOC) oleh
tanah dilakukan dengan perhitungan
menggunakan persamaan Langmuir dan
Freundlich. Kusuma. D. P dkk, (2014)
Uji persamaan Langmuir dilakukan
dengan menggunakan persamaan 1.
Ce/ (Qe) = 1/ ab + 1/a Ce (1)
Sedangkan untuk unji persamaan
Freundlich dilakukan perhitungan dengan
menggunakan persamaan (2).
Log (Qe) = log k + 1/n log Ce (2)
dimana :
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Ce = konsentrasi DOC dalam larutan
setelah di adsorpsi
Qe = massa DOC yang diserap per
gram tanah
b = parameter afinitas atau
konstanta Langmuir
a dan k= kapasitas/ daya adsorpsi
(mg/gram)

untuk menentukan persamaan
isotherm Langmuir dan Freundlich maka
dihitung harga (Qe), Ce/Qe, log Ce, log
Qe. Berdasarkan data pada tabel 2 maka
dapat ditentukan isoterm adsorpsi DOC
oleh tanah seperti yang terlihat pada tabel

Tabel 2. Data dalam Penentuan Isoterm
Adsorpsi Freundlich dan Langmuir

N
o

Ca
(ppm

)

Ce
(ppm

)

Qe
log
Ce

log
Qe

Ce/
Qe

log
Ce/
Qe

(mg
/

g)

1 4.37 5.11 3.64
0.6
4

0.5
6

1.2
0

0.0
8

2 4.37 5.20 3.55
0.6
4

0.5
5

1.2
3

0.0
9

3 4.37 5.29 3.46
0.6
4

0.5
4

1.2
7

0.1
0

4 4.37 5.37 3.38
0.6
4

0.5
3

1.2
9

0.1
1

5 4.37 5.46 3.29
0.6
4

0.5
2

1.3
3

0.1
2

6 4.37 5.52 3.23
0.6
4

0.5
1

1.3
6

0.1
3

Berdasarkan data pada Tabel 2,
dapat dibuat kurva untuk menentukan
isotherm adsorpsi Freundlich dan
isotherm Langmuir seperti pada Gambar
9 dan Gambar 10. Kurva isoterm adsorpsi
Freundlich merupakan kurva hubungan
antara log Qe dan log Ce, dari kurva yang
diperoleh maka dapat dilihat bahwa hasil
analisis regresi linier (R2) menunjukkan
nilai 0,999. Sedangkan kurva isoterm
Langmuir diperoleh dari hubungan Ce
dan Ce/Qe.

Gambar 9. Kurva Isoterm Adsorpsi
Freundlich

Pada kurva isoterm Langmuir dapat
dilihat nilai dari analisis regresi linier
(R2) adalah 0,998.

Gambar 10, Kurva Isoterm Adsorpsi
Langmuir

kurva yang terlihat pada Gambar 9
dan Gambar 10. Diperoleh persamaan
garis pada penentuan isotherm adsorpsi
Freundlich yaitu
y = -1.55x + 1.659 (3)
persamaan garis pada penentuan isotherm
adsorpsi Langmuir yaitu
y = 0.745x - 2.408 (4)
Harga R2 antara isotherm Freundlich dan
Langmuir memiliki perbedaan yang
sangat tipis yaitu 0,999 untuk isoterm
adsorpsi Freundlich dan 0,998 untuk
isoterm adsorpsi Langmuir. Harga R2

antara isotherm Freundlich dan Langmuir
memiliki perbedaan yang sangat tipis.
Ditinjau dari bentuk kurva, model
adsorpsi karbon organik terlarut (DOC)
oleh tanah lebih sesuai dengan Isoterm
Freundlich dibandingkan dengan Isoterm
Langmuir.

y = -1.55x + 1.659
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KESIMPULAN
berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa dengan variasi waktu
inkubasi menghasilkan stabilitas DOC
yang bervariasi, dan penyerapan DOC
oleh tanah hutan lebih tinggi di
bandingkan penyerapan DOC oleh tanah
perkebunan Karet dan tanah perkebunan
sawit.

DAFTAR RUJUKAN
Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan.

Yogyakarta: Kanisius
Firmansyah, A. 2003. Karakterisasi dan

resiliensi tanah terdegradasi di
lahan kering Kalimantan Tengah.
Thesis. Bogor: IPB

Latifah, S. 2005. Kegiatan Reklamasi
Tanah Pada Bekas Tambang.
Tesis Usu. Program Kehutanan.
Jurusan Manajemen Hutan.
Medan: Universitas Sumatera
Utara.

Lestari, S. 2015. Pengaruh Variasi
Metode Ekstraksi Terhadap
Konsentrasi Dan Stabilitas
Dissolved Organic Carbon (Doc)
Tanah Perkebunan Sawit Di
Taman Nasional Bukit Duabelas
(TNBD). Skripsi, Universitas
Jambi: Jambi.

Masripatin, N. Kirsfianti, G, Pari. Wayan,
S, D., 2010. Cadangan Karbon
Pada Berbagai Tipe Hutan dan
Jenis Tanaman di Indonesia.
Bogor: Pusat Penelitian dan
Pengembangan Iklim dan
Kebijakan.

McDowell WH. 2006. A comparison of
methods to determine the
biodegradable dissolved organic
carbon from different terrestrial
sources. (online) diakses pada 10
september 2016 jam 19:30 WIB

Schimel, D.S. 1995. Terrestial
Ecosystems and the carbon cycle.
Lobal Cahnge Biology, I (1) :77-
91

Putra, C, A. 2016. Pengaruh Ultrasonik
erhadap Stabilitas Disolved
Organik Karbon (DOC) dalam
Ekstrak Tanah Perkebunan Karet.
Jambi: Universitas Jambi

Rianti, V, A. 2015. Analisis Karbon
Organik Terlarut (DOC) dalam
Ekstrak Air Dingin, Air Panas, da
Ultrasonik dari Tanah Hutan
Taman Nasional Bukit Duabelas,
Skripsi, Universitas Jambi, Jambi.


