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ABSTRAK

Transformasi hutan menjadi perkebunan karet dan sawit menurunkan kesuburan dan
kandungan karbon organik tanah. Karbon organik tanah yang labil dalam bentuk DOC dapat
hilang dari tanah melalui degradasi mikroorganisme dan juga melalui erosi tanah. Disamping
itu, DOC juga dapat diserap oleh mineral tanah (aluminium dan besi). Penelitian ini bertujuan
untuk mempelajari pengaruh kandungan aluminium dan besi tanah terhadap penyerapan DOC
yang ditambahkan ke tanah. Sebanyak 5 gram tanah ditambah 50 mL aquades, diagitasi
selama 30 menit dengan magnetic stirer, suspensi disentrifugasi selama 30 menit pada 12000
rpm. Kemudian difiltrasi melalui mikrofilter 0,45 µm. DOC dianalisis dengan
spektrofotometer Uv-Vis pada λmax 565 nm dengan KMnO4 sebagai oksidator. Kemudian 10
mL ekstrak DOC dengan konsentrasi 7,9623 ditambahkan ke 1 gram tanah, sampel diagitasi,
disentrifugasi dan difiltrasi seperti pada perlakuan awal tadi dan dianalisis lagi dengan
spektrofotometer UV-Vis. Penentuan kandungan DOC dilakukan untuk menentukan
kandungan DOC awal dan DOC yang terserap oleh tanah. Pengukuran aluminium dan besi
dengan mendestruksi 0,5 gram sampel tanah dengan 5 mL HNO3 dan 0,5 mL HClO4 sampai
didapatkan ekstrak jernih, ekstrak diukur dengan AAS. Hasil penelitian menunjukkan
penyerapan DOC pada hutan alamiah (BF) sebesar 80,49%-89,33%. Pada tanah perkebunan
karet (BR) penyerapannya 86,72%-91,67%. Pada tanah perkebunan sawit (BO)
penyerapannya 90,10%-93,29%. Sedangkan kandungan aluminium kedalaman 0-0,1 meter,
0,1-0,3 meter, 0,3-0,5 meter pada BF berturut-turut sebesar 429,8364 ppm, 464,1409 ppm,
dan 376,8273 ppm. Sedangkan pada BR 386,7818 ppm, 394,0909 ppm, 517,6636 ppm. Untuk
BO sebesar 352,1455 ppm, 408,8818 ppm, 430,4000 ppm. Untuk kandungan besi kedalaman
0-0,1 meter, 0,1-0,3 meter, 0,3-0,5 meter berturut-turut, BF mengandung besi sebesar
150,9000 ppm, 155,3907 ppm, 199,7736 ppm. Pada BR didapatkan sebesar 163,0930 ppm,
146,7780 ppm,dan 166,4172 ppm. Untuk BO 152,2540 ppm, 172,5581 ppm,dan 161,4000
ppm. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan konsentrasi DOC yg diserap meningkat
seiring semakin dalamnya tanah dan setiap transformasi lahan BO>BR>BF. Terdapat
pengaruh kandungan Aluminium dan Besi terhadap penyerapan DOC pada tanah. Semakin
tinggi kandungan Aluminium dan Besi maka semakin besar DOC yang diserap.

Kata Kunci: Penyerapan, Aluminium dan Besi, DOC, Hutan Harapan Jambi
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Pendahuluan
Hutan merupakan unsur terpenting bagi

semua makhluk hidup di bumi, seperti
manusia, hewan, dan tumbuhan. Hutan
terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang lebat,
seperti pohon, semak, paku-pakuan, jamur
dan tumbuhan lainnya serta dihuni oleh
berbagai satwa. Hutan di Indonesia pada
umumnya adalah hutan tropis, sehingga
kita memiliki tanggung jawab dalam
melestarikan agar dapat berfungsi sebagai
paru-paru dunia.

Dari hasil penelitian sebelumnya
hutan alami memiliki cadangan karbon
sebesar 300 t/ha, hutan sekunder 12 t/ha,
perkebunan kelapa sawit 60 t/ha, dan
perkebunan karet sebesar 68 t/ha. Data
tersebut menunjukkan perbedaan
cadangan karbon yang tersedia (Palm dkk,
Brearly dkk, Rogi, dalam Putra, 2016).

Hutan Harapan merupakan kawasan
restorasi ekosistem pada areal hutan hujan
tropis dataran rendah pertama di Indonesia.
Arealnya merupakan bekas wilayah hak
pengusahaan hutan (HPH) terletak di
perbatasan dua provinsi yaitu Jambi dan
Sumatera Selatan, dengan luas total ±
101.000 hektar. Keseluruhan kawasan
telah mengalami pembalakan pada masa
lalu menghasilkan tiga habitat hutan secara
umum: hutan sekunder tinggi (40%), hutan
sekunder sedang (25%), dan hutan
sekunder rendah (25%) dan sisanya 10%
merupakan kawasan terbuka dan semak
belukar (Sukmono, 2015).

Pembukaan lahan untuk dialih
fungsikan menjadi bentuk lahan pertanian
ataupun perkebunan menimbulkan
pertanyaan penting tentang perubahan
status kesuburan tanah pada lahan tersebut.
Alih guna lahan hutan menjadi penggunaan
lahan lain cenderung menurunkan
kandungan bahan organik. Kandungan
bahan organik total secara berturut-turut
menurun dari hutan, menjadi hutan karet,
kebun karet, dan yang paling rendah
adalah kelapa sawit. Perubahan kandungan
bahan organik ini sangat nyata terutama
pada lapisan tanah teratas (0-10cm)
(Utami, 2013).

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, baik
sebagai unsur produksi, media pengatur
tata air maupun sebagai unsur
perlindungan lingkungan (Latifah, 2005).

Alih guna lahan juga dapat
menyebabkan berkurangnya kerapatan
tanaman dan keragaman jenis tanaman
yang menghasilkan seresah berkualitas
rendah, salah satu penyebabnya adalah
pengaruh bahan organik tanah. Sehingga
setiap bahan organik akan menghasilkan
kualitas biomassa yang berbeda. Kualitas
bahan organik tanah berupa senyawa
penyusun bahan organik yang mengalami
pelapukan (Hairiah dan Rahayu, 2002).

Dekomposisi molekul organik tanah
seperti selulosa, hemiselulosa dan lignin
hanya dapat terjadi jika di dalam tanah
tersedia unsur hara lain yang dapat
dimanfaatkan oleh mikroorganisme.
Mikroorganisme dalam tanah berperan
sebagai pengurai bahan organik dengan
melepaskan CO2 ke udara.
Mikroorganisme juga berperan penting
dalam perubahan-perubahan yang terjadi di
dalam tanah yaitu,  perubahan bahan
organik menjadi substansi yang akan
menyediakan nutrient bagi tumbuhan dan
mikroorganisme tanah yang dapat
mendegradasi bahan organik tanah
(Sumarsih, 2003).

Menurut Hanafiah (2005) lapisan
kerak bumi (lithosfer) tersusun oleh
berbagai unsur kimiawi baik yang
berfungsi sebagai unsur hara tanaman
maupun yang berfungsi lain, seperti
hidrogen, boron, karbon, nitrogen, oksigen,
kalium, natrium, magnesium, aluminium,
silikon, fosfor, sulfur, klor, kalsium,
skandium, vanadium, mangan, besi, kobalt,



3

tembaga, arsen, seng, selenium, bromium,
rubidium, timah, molibdenum, yodium dan
barium

Komponen anorganik tanah sangat
penting dalam produktivitas tanah. Dalam
bentuk koloid komponen anorganik
merupakan penyimpan air dan nutrien
yang dapat tersedia bagi tanaman bila
diperlukan. Unsur-unsur dalam tanah,
seperti Al, Fe, Si, Ca, Na, K dan Mg serta
oksigen dapat bergabung membentuk
fraksi mineral anorganik, seperti kuarsa
(SiO2), orthoklase (KalSi3O8), albite
(NaAl.SiO8) dan magnetit (Fe3O4). Bagi
tanaman yang penting adalah unsur
anorganik tanah atau mineral tanah
sebagai hara tanaman (Bachtiar, 2006).

Menurut Partington dalam Amrin dan
Ardila (2013) besi merupakan komponen
kerak bumi yang persentasenya sekita 5%,
di alam besi tidak ditemukan dalam bentuk
murni tetapi dalam bentuk senyawa
dengan unsur lain, seperti hematit (Fe2O3),
magnetit (Fe3O4), dan pyrit (FeS2).

Aluminum adalah logam putih, yang
liat dan dapat ditempa, bubuknya
berwarna abu-abu. Ia melebur pada 6590C.
Asam klorida encer dengan mudah
melarutkan logam ini, pelarutan lebih
lamban dalam asam sulfat encer atau asam
nitrat ecer (Vogel,1990).

Aluminium merupakan logam yang
sangat melimpah di alam, ditemukan
dalam tanah, sekitar 8,3% kerak bumi
terdiri dari aluminium dan terbanyak
ketiga setelah oksigen 45,5 % dan silikon
25,7 %. Elemen ini adalah logam ringan
yang mempunyai ketahanan korosi yang
baik, hantaran listrik yang baik dan sifat-
sifat yang baik lainnya sebagai sifat
logam. Oleh karena aluminium sangat
reaktif khususnya dengan oksigen, unsur
aluminium tidak pernah dijumpai secara
bebas di alam, melainkan sebagai senyawa
yang merupakan penyusun utama dari
bahan tambang bijih bauksit yang berupa
campuran oksida dan hidroksida
aluminium (Sugiyarto, 2003)

Kelarutan Aluminium sangat
dipengaruhi oleh pH tanah. Dalam keadaan

sangat masam (pH<3,5) banyak aluminium
menjadi larut dan dijumpai dalam bentuk
kation (Al3+) dan hidroksi Al. Bentuk
Al3+ merupakan bentuk aluminium yang
paling dominan pada pH<4.0, sedangkan
bentuk Al(OH)2+ mulai terbentuk pada pH
antara 4.0 – 5.0 dan pada pH>5.5 pengaruh
Al bentuk Al3+ sudah dapat diabaikan
(Handiri, 2017).

Senyawa karbon yang terdapat pada
tanah terbagi atas tiga, yakni ada yang
bersifat inert (tidak mudah diuraikan),
dapat diuraikan, dan bersifat labil (mudah
diuraikan). Karbon organik tanah yang
labil dalam bentuk DOC dapat hilang dari
tanah melalui degradasi mikroorganisme.
Selain itu, erosi juga dapat menyebabkan
DOC hilang dari tanah. Disamping itu
DOC dapat diserap oleh mineral tanah.
Pada umumnya, sebagian besar mineral-
mineral tanah itu berasal dari aluminium
dan besi.

Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan diatas, maka peneliti bermaksud
untuk melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Kandungan Aluminium dan
Besi Tanah Terhadap Penyerapan DOC
pada Tanah Hutan Harapan Jambi.

Metode penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di

laboratorium Dasar dan Terpadu
Universitas Jambi, dengan waktu ± 5
bulan.

Sampel diperoleh dari hutan
Harapan Jambi dari tiga sistem
transformasi yaitu hutan alamiah (BF),
perkebunan karet (BR) dan perkebunan
sawit (BO). Sampel tanah diambil sampel
pada kedalaman 0-0,1 meter, 0,1-0,3 meter
dan 0,30-0,5 meter diambil menggunakan
o-ring.Sampel dibersihkan dan dikeringkan
diudara terbuka selama tujuh hari.
Ekstraksi DOC dari sampel tanah

Ditimbang 5 gram tanah dalam beaker
gelas 100 mL dan ditambahkan air dengan
rasio tanah: air adalah 1:5. Sampel
diagitasi selama 30 menit dengan
menggunakan magnetic stirrer, kemudian
disentrifugasi selama 30 menit pada
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kecepatan 12000 rpm. Kemudian difiltrasi
melalui microfilter fiber glass ukuran 0,45
µm. DOC ekstrak disimpan dalam botol
pastik kedap udara dalam refrigerator suhu
-50 oC sampai dibutuhkan untuk
eksperimen selanjutnya.
Membuat Kurva Kalibrasi Standar

Larutan standar KMnO4 0,001 M
diencerkan hingga menjadi empat varian
konsentrasi, yaitu 0,0001 M; 0,0002 M;
0,0004 M; dan 0,0006 M. Lalu diukur
absorbansinya sebanyak 3 kali
pengulangan pada λmax 565 nm. Kurva ini
digunakan sebagai acuan untuk
menentukan jumlah kandungan DOC yang
terkandung dalam ekstrak tanah.
Eksperimen Penyerapan Sampel

Ditimbang sampel tanah yang
digunakan sebanyak 1 gram, kemudian
ditambahkan larutan DOC yang telah di
siapkan sebanyak 10 mL. Campuran tanah
dan DOC tersebut diagitasi selama 30
menit dengan magnetic stirer, kemudian
disentrifugasi selama 30 menit pada 12000
rpm. Kemudian difiltrasi melalui
microfilter fiber glass ukuran 0,45 µm
kemudian dianalisis dengan menggunakan
spektrofotometer UV-Vis
Analisis DOC dengan Spektrofotometer

Untuk mempelajari stabilitas DOC
dalam ekstrak tanah dilakukan dengan
mengukuti prosedur yang dikembangkan
oleh Ray (2003) tetapi dengan melakukan
sedikit modifikasi. Secara singkat karbon
dalam DOC dioksidasi dengan oksidator
KMnO4 pada konsentrasi tertentu.
Kedalam ekstrak DOC ditambahkan
oksidator KMnO4 berlebih sehingga DOC
sebagai limiting reagent. Sebagian KMnO4

bereaksi untuk mengoksidasi DOC dan
konsentrasi KMnO4 tersisa diukur
absorbansinya λmax 565 nm. Perbedaan
absorbansi antara KMnO4 standar dan
yang bersisa dihitung sebagai banyaknya
ekivalen karbon DOC yang dioksidasi. Ray
(2003) mengasumsikan bahwa setiap satu
mol KMnO4 bereaksi dengan 0,75 mol C.
Analisis Kandungan Al dan Fe tanah

Ditimbang 0,5 gram sampel kedalam
tabung digest, ditambahkan 5 mL HNO3

dan 0,5 mL HClO4, didiamkan satu malam.
Besoknya dipanaskan pada suhu 100 oC
selama 1 jam 30 menit, suhunya dinaikkan
secara perlahan (sampai uap kuning habis,
bila masih ada uap kuning waktu
pemanasan ditambah lagi. Destruksi
selesai dengan terbentuknya endapan putih
atau sisa larutan jernih sekitar 0,5 mL.
Ekstrak didinginkan kemudian diencerkan
dengan air bebas ion menjadi 25 mL.
Ekstrak jernih digunakan untuk
pengukuran aluminium dan besi dengan
deret standar masing-masing. Sebagai
pembanding, aluminium menggunakan
nyala campuran gas N2O-asetilen,
sedangkan besi menggunakan nyala
campuran udara-asetilen.

Hasil dan Pembahasan
Kandungan DOC awal yang ada pada
tanah adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Kandungan DOC pada setiap transformasi
lahan dan variasi kedalaman

No
Transformasi

lahan
Kedalaman

(meter)

Kandungan
DOC

(µg/gram tanah)

1 BF
0,0-0,1 13,6772
0,1-0,3 11,9187
0,3-0,5 10,6741

2 BR
0,0-0,1 12,2968
0,1-0,3 11,1651
0,3-0,5 9,4719

3 BO
0,0-0,1 9,5302
0,1-0,3 8,6139
0,3-0,5 7,9623

Dari data diatas dapat dilihat penurunan
kandungan DOC pada setiap kedalaman
dan transformasi lahan.

Gambar 1 Kurva kandungan DOC setiap
transformasi lahan dan kedalaman.

Dari grafik dapat dilihat adanya
penurunan kandungan DOC seiring dengan
menurunnya kedalaman tanah. Sesuai
dengan pendapat Dowell (2006) yang



5

menyatakan bahwa konsentrasi kandungan
DOC dalam tanah akan menurun tiap-tiap
kedalam tanah dengan menghasilkan
mineral tanah sebagai hasil dari
penyimpangan kandungan DOC oleh
permukaan tanah (top soil). Telah
dijelaskan tadi bahwa terjadi penurunan
kandungan DOC seiring dengan
kedalaman tanah. Kandungan DOC
menurun dari lapisan tanah atas ke lapisan
tanah bagian dalam.

Sedangkan antar transformasi lahan
dapat dilihat bahwa hutan alami (BF)
mempunyai kandungan DOC yang paling
tinggi diantara kedua lahan yang lain.
Kemudian diikuti tanah dari perkebunan
karet (BR) dan dikuti oleh tanah dari
perkebunan sawit (BO). Hal ini
dikarenakan tanah hutan alami merupakan
penyimpanan C tertinggi bila dibandingkan
dengan sistem penggunaan lahan pertanian
baik itu perkebunan karet maupun
perkebunan sawit. Oleh karena itu, hutan
alami dengan keragaman jenis pepohonan
berumur panjang dan serasah yang banyak
merupakan gudang penyimpan C tertinggi
dibandingkan dengan lahan pertanian.
Berikut disajikan kandungan DOC yang
diserap pada masing masing transformasi
dan kedalaman. DOC yang didapatkan
diatas kemudian disamakan konsentrasinya
menjadi 7,9623 dan ditambahkan lagi ke
tanah untuk mengetahui besarnya DOC
yang diserap oleh tanah.
Transformasi

lahan
Kedalaman

(meter)
DOC

diserap
%DOC

sisa
% DOC
diserap

BF
0,0-0,1 6,4087 16,33% 80,49%

0,1-0,3 6,4543 15,92% 81,06%

0,3-0,5 7,1125 9,64% 89,33%

BR
0,0-0,1 6,9049 11,72% 86,72%

0,1-0,3 6,9684 11,10% 87,52%

0,3-0,5 7,2987 7,69% 91,67%

BO
0,0-0,1 7,1742 9,01% 90,10%

0,1-0,3 7,3412 7,24% 92,20%

0,3-0,5 7,4279 6,29% 93,29%

Tabel 2. Kandungan DOC yang diserap pada setiap
transformasi lahan dan variasi kedalaman.

Dari tabel diatas dapat dilihat
kenaikan DOC yang diserap seiring
dengan dalamnya tanah. Semakin dalam
tanah semakin banyak pula DOC yang
diserap. Dalam arti lain, semakin banyak

kandungan DOC awal didalam tanah maka
semakin sedikit DOC yang diserap. Namun
tanah masih bisa menyerap DOC yang
tinggi yakni kisaran 80%-93% meskipun
didalam tanah itu sendiri mengandung
DOC yang tinggi. Sedangkan untuk DOC
yang diserap, hutan alamiah malah sedikit
menyerap dibanding perkebunan sawit dan
karet. Hal ini disebabkan kandungan DOC
yang memang sudah ada pada hutan
alamiah yang tinggi. Sehingga tidak
mampu menyerap DOC yang banyak.
Dengan kata lain bahwa DOC yang diserap
tanah berbanding terbalik dengan DOC
yang ada didalam tanah. Hutan alami
merupakan penyimpan karbon (C) tertinggi
bila dibandingkan dengan sistem
penggunaan lahan pertanian, akan tetapi
jumlah karbon yang tersimpan akan
berkurang bila hutan diubah fungsinya
menjadi lahan pertanian atau lahan
perkebunan. Jumlah karbon yang
tersimpan disetiap lahan juga berbeda-
beda, tergantung pada keragaman dan
kerapatan tumbuhan yang ada, jenis tanah,
serta pengolahannya.

Menurut hasil penelitian Yasin
dalam Ratnasari (2016) kandungan
kandungan C-organik yang tertinggi
ditemui pada hutan dan berbeda tidak
nyata dengan kebun karet, cokelat, dan
kopi, akan tetapi berbeda nyata dengan
kebun sawit. Tingginya kandungan C-
organik pada hutan berhubungan dengan
pengembalian bahan organik yang berasal
dari dekomposisi serasah oleh karena itu
hutan dikatakan ekosistem yang stabil dan
sustainable. Tingginya kandungan C-
organik pada kebun karet, cokelat, dan
kopi berhubungan dengan pengembalian
biomassa berupa daun, ranting dan cabang
ke permukaan tanah. Namun karena
jumlah populasi tanaman pada ketiga
penggunaan lahan tersebut lebih sedikit
dari hutan dan keragaman spesies tanaman
juga lebih sedikit menyebabkan jumlah
kandungan C-organik pada kebun karet,
cokelat, dan kopi masih dibawah ekosistem
hutan. Rendahnya kandungan C-organik
pada kebun sawit disebabkan oleh
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pemangkasan pelepah daun tidak
dikembalikan secara merata pada lahan
melainkan hanya ditumpuk pada tempat-
tempat tertentu. Selain itu pada kebun
sawit permukaan lahan selalu dibersihkan
dari gulma dan tidak ada tanaman penutup
tanah. Hal ini berbeda halnya dengan
kebun karet dan cokelat, dimana pada
lahan ini sebelumnya pernah ditanam
dengan tanaman pangan seperti kedelai,
padi, jagung, dan ubi kayu. Sisa-sisa panen
selalu dikembalikan ke tanah sehingga
mampu menjadi sumber bahan organik
tanah. Pada kebun kopi sumber bahan
organik hanya berasal dari bagian tanaman
yang dikembalikan ke tanah karena pada
lahan ini tidak pernah ditanam tanaman jenis lain
selain kopi sehingga siklus bahan organik
berlangsung secara terus menerus

Pengaruh kandungan Aluminium
dan Besi tanah terhadap penyerapan
DOC

Setelah kandungan aluminium dan
besi didapatkan, kemudian diplot antara
aluminium dan besi tanah terhadap
persentase DOC yang diserap oleh tanah,
dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. Grafik kandungan Aluminium Vs DOC
terserap pada setiap transformasi lahan.

Gambar diatas menunjukkan peranan
kandungan aluminium terhadap adsorpsi
DOC. Semakin tinggi kadar aluminium
yang ada pada tanah semakin besar pula
DOC yang diserap. Dari ketiga
transformasi lahan, menunjukkan
penyerapan tertinggi terjadi pada tanah
perkebunan sawit, begitu juga dengan
kadar aluminium nya. Akan tetapi
pengaruh aluminum lebih signifikan di

tanah hutan alami dibanding dengan kedua
transformasi lahan lainnya.

Gambar 3. Grafik kandungan Besi Vs DOC
terserap pada setiap transformasi lahan.

Pada besi juga menunjukkan trend
yang sama. Semaki tinggi kadar besi
semakin besar pula penyerapannya. Pada
besi perbedaan transformasi lahan tidak
menunjukkan perbedaan penyerapan, akan
tetapi pada aluminium memperlihatkan
perbedaan yang sangat signifikan pada
hutan alamiah. aluminium lebih
menunjukkan pengaruh yang signifikan
terhadap perubahan DOC yang diserap
dibandingan besi. Dari kedua grafik diatas
terlihat pengaruh kandungan aluminium
dan besi pada tanah terhadap penyerapan
DOC. Terlihat makin besar kadar
aluminum dan besi maka DOC yang
diserap semakin besar. Hal ini dapat
diasumsikan bahwa aluminium
mempunyai andil dalam pelepasan DOC
dan aluminium lebih berpengaruh terhadap
penyerapan DOC dibanding Besi.

Kesimpulan
Kandungan aluminium dan besi dalam

tanah mempengaruhi penyerapan DOC
yang ditambahkan ke tanah. semakin besar
kandungan alumium dan besi, semakin
besar pula DOC yang diserap.

Daftar Rujukan
Amrin dan Ardila, D. 2013. Analisis

Kandungan Besi (Fe) Dan
Aluminium (Al) Dalam Tanah
Lempung Secara Spektrofotometri
Serapan Atom. Prosiding Semirata
FMIPA Universitas Lampung.
Lampung: FMIPA Unila
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