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ABSTRAK 

Peran gambut tidak hanya sebagai penyimpan karbon tetapi juga sebagai tandon air 
(reservoir). Penurunan muka air tanah yang terlalu dalam dapat menyebabkan gangguan 
pengaliran air secara kapileritas dari air tanah ke permukaan gambut dan menyebabkan 
gambut menjadi kering dan bersifat hidrofobik (kering tidak balik) serta mudah terbakar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh tinggi muka air tanah gambut dengan 
tingkat kepadatan gambut yang berbeda terhadap potensi kapilaritas serta sifat 
hidrofobisitas gambut. Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca dengan menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok faktorial 2 faktor yang diulang sebanyak 3 ulangan. Faktor 
pertama adalah tingkat kepadatan gambut yang terdiri: (1) Gambut Hidrofilik dengan 
tingkat kepadatan (BV) 0,1, (2) Gambut hidrofilik dengan tingkat kepadatan (BV) 0,2. 
Faktor kedua adalah ketinggian tanah gambut yaitu: (1) 100 cm, (2) 70 cm, (3) 40 cm. 
Hasil penelitian setelah inkubasi tanah selama 2 bulan menunjukkan bahwa potensi 
kapilaritas tertinggi terlihat pada perlakuan tinggi gambut 40 cm dengan tingkat kepadatan 
(BV) 0.2 g/cm

3
 yang ditunjukkan dengan nilai kadar air tanah mencapai 205% , 

sedangkan potensi kapilaritas terendah terlihat pada perlakuan tinggi gambut 100 cm 
dengan tingkat kepadatan (BV) 0,1 g/cm

3
, nilai kadar airnya hanya sebesar 82%. 

Kecepatan kenaikan air kapiler tertinggi ditunjukkan pada tinggi gambut 40 cm dan BV 
tanah 0.2 g/cm

3
 dengan nilai k mencapai 0.53. Sedangkan kecepatan kenaikan kapiler 

terendah ditunjukkan pada tinggi gambut 100 dengan BV 0.1 g/cm
3
 dengan nilai k sebesar 

0.43. Peningkatan gugus fungsional yang bersifat hidrofobik terlihat pada perlakuan tinggi 
gambut 100 cm dengan BV 0.2 g/cm

3
 dari luas areal serapan 18.16% menjadi 18.84% 

dengan penurunan gugus hidrofilik dari luas areal serapan 48.55% menjadi 39.13%. 

Kata Kunci: Gambut, Tinggi muka air, kapilaritas tanah, hidrofobisitas   

PENDAHULUAN 

Ekosistem gambut mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi produksi sebagai 

kawasan budidaya, dan fungsi lingkungan sebagai kawasan konservasi dan restorasi. Pada 

keadaan alami dengan kondisi hidrologi lahan gambut yang masih utuh, lahan gambut 

dapat menyediakan berbagai manfaat lingkungan, termasuk pengaturan air, penyimpanan 

karbon, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Gambut merupakan hasil sisa 

perombakan awal dari bahan organik segar penyusunnya. Kekahatan nutrisi menyebabkan 

gambut tersebut dalam suasana alami dan mempunyai nilai redoks < 200 mV. Perubahan 
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penggunaan lahan khususnya dari hutan gambut menjadi lahan pertanian selalu disertai 

dengan tindakan drainase, karena dalam kondisi alaminya gambut dalam keadaan 

tergenang. Gambut akan mulai terdegradasi pada suasana yang lebih oksidatif yang dapat 

terjadi bila muka air tanah turun akibat pembuatan saluran drainase (Maas, 2003). 

Penurunan muka air tanah dengan tujuan perbaikan aerasi juga akan berdampak 

pada peningkatan aktivitas jasad renik yang memanfaatkan gambut sebagai energi yang 

akhirnya dapat meningkatkan pelepasan karbon ke udara dan ke dalam air. Penurunan 

muka air tanah yang terlalu dalam dapat menyebabkan gangguan pengaliran air secara 

kapileritas dari air tanah ke permukaan gambut. Di musim kemarau dapat saja terjadi 

aliran tersebut tidak sampai di lapisan gambut permukaan, dan menyebabkan gambut 

menjadi kering dan bersifat hidrofobik (kering tidak balik), mudah terlindi atau terbakar. 

Menjaga gambut dalam kondisi basah menyebabkan gambut pada musim kemarau tidak 

mudah dibakar. Kedalaman air tanah gambut tergantung pada kondisi lingkungan. Hasil 

dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara kedalaman air 

tanah <40 cm dengan tidak terjadinya kebakaran di lahan gambut. Berdasarkan PP 150 

tahun 2000 untuk lahan basah/rawa ditetapkan nilai tinggi muka air untuk menjaga 

gambut tetap bersifat hidrofilik, dipertahankan pada ketinggian < 25 cm. Sedangkan PP 71 

tahun 2014 menetapkan nilai tinggi muka air untuk menjaga agar gambut tetap bersifat 

hidrofilik dipertahankan pada ketinggian < 40 cm. 

Aliran kapilaritas ditentukan oleh tinggi muka air tanah, keberadaan pori kapiler 

yang sinambung, kelembaban dan suhu udara, serta tutupan lahannya. Untuk tanah 

gambut tambahan parameter sebagai penentu kemampuan kapilaritas antara lain kadar 

bahan organik, keseragaman gambut, tingkat kematangan gambut, kandungan bahan 

organik non gambut (misalnya sisa kayu), dan berat volume (kepadatannya). 

Hidrofobisitas tanah merupakan parameter kualitatif yang menjelaskan interaksi antara air 

permukaan dan partikel tanah. Peristiwa hidrofobisitas terjadi disebabkan menurunnya 

kemasaman total, gugus karboksil dan kandungan hidroksi-fenolat. Masganti et al. (2002) 

melaporkan bahwa munculnya sifat hidrofobisitas gambut saprik pada kadar lengas 

54,89Hidrofobisitas tanah merupakan faktor penting unuk menjaga keseimbangan air 

dalam tanah, agregat tanah, erosi tanah dan kesuburan tanah serta menekan degradasi oleh 

mikrobia tanah.  

Pada tanah gambut yang lebih matang (saprik), prosentase kadar air munculnya 

sifat hidrofobik lebih rendah dibandingkan dengan tanah gambut hemik dan fibrik. Sifat 

hidirofobik tanah gambut fibrik terjadi pada kadar air yang paling tinggi. Keadaan ini 

mengindikasikan bahwa sifat hidrofobik tanah gambut saprik akan muncul lebih belakang 

jika dilakukan pengeringan, sebaliknya penanganan tanah gambut fibrik harus lebih hati-

hati berkaitan dengan kekeringan pada musim kemarau. Salah satu karakteristik gambut 

hidrofobik ditunjukkan dengan penurunan keberadaan gugus fungsional pembawa sifat 
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hidrofilik (COOH, -OH) dan didominasi oleh gugus-gugus pembawa sifat hidrofobik 

(ikatan aromatis dari eter dan ester) (Utami et al., 2009). Sampai saat ini belum ada 

penelitian yang menghubungkan tinggi muka air dengan potensi kapilaritas air tanah 

tersebut untuk tetap sampai di permukaan tanah sehingga gambut tetap masih cukup 

lembab dan tidak menjadi hidrofobik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kapilaritas tanah gambut pada berbagai tinggi muka air dalam mempertahankan 

kelembaban tanah permukaan dilihat dari kadar lengas dan sifat hidrofobisitas tanah.  

Bahan dan Metode  

Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok Faktorial 2 faktor yang diulang sebanyak 3 ulangan. Jenis gambut yang 

digunakan adalah gambut hidrofilik. Adapun perlakuannya faktor pertama adalah tingkat 

kepadatan tanah (B) yaitu: (1) 0.1g/cm
3
 ; (2) 0.2. g/cm

3
  Faktor kedua adalah ketinggian 

gambut (T) yaitu : (1) 100 cm; (2) 70 cm; (3) 40 cm. Kombinasi perlakuan disajikan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan kepadatan tanah dan ketinggian gambut 

Perlakuan  Tinggi Gambut  

Kepadatan Tanah T1 T2 T3 

B1 T1B1 T2B1 T3B1 

B2 T1B2 T2B2 T3B2 

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh perlakuan dilakukan analisis ragam 

(ANOVA), sedangkan perbedaan pada masing-masing perlakuan dan interaksinya 

dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan (Duncan’s Multiple Range Test). Analisis statistik 

pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SAS (Statistical 

Analysis System) 

Paralon dengan diameter 8 inchi dibuat dengan 3 ukuran tinggi yaitu : 120 cm, 90 

cm, 60 cm. Kemudian paralon diberi penyangga kerangka besi dan dimasukkan ke dalam 

bak air. Gambut dimasukkan ke masing-masing paralon hingga 5 cm di bawah bibir atas 

paralon. Bak diisi dengan air sehingga ketinggian air merendam paralon setinggi 15 cm 

dari dasar paralon. Setiap hari diamati potensi kapilaritas air tanah untuk tetap sampai 

dipermukaan tanah sehingga gambut tetap lembab. Pengukuran tinggi kenaikan kapiler 

pada tanah gambut diukur dari muka air tanah. Kemudian juga dilihat perubahan warna 

tanah gambut di dalam paralon. Pengukuran kelembaban tanah dilakukan dengan 

menggunakan Sensor block (alat ukur kelembaban) yang diletakkan 10 cm dari 

permukaan tanah gambut di dalam paralon. Pada saat pengukuran kelembaban tanah, juga 

dilakukan pengukuran kadar air tanah gambut dengan mengambil tanah pada kedalaman 

tersebut dan mengoven tanah gambut dengan suhu 50
0
C. Pada awal dan akhir penelitian 

dilakukan pengamatan terhadap sifat hidrofobik tanah gambut dengan menggunakan 
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metode analisis FTIR Spektrofotometer untuk mengidentifikasi gugus-gugus fungsional 

pembawa sifat hidrofobik (gugus C-H) dan hidrofilik (gugus C-O) dengan interpretasi 

menurut Flaig et al., 1981 dan Artz et al. (2006) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Kimia Tanah Awal 

Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa kadar lengas tanah awal berkisar 

185.34% sampai 291.88% bobot (Tabel 2). Kondisi ini diperkirakan bahwa gambut belum 

mencapai titik kering tak balik (hidrofobisitas). Masganti et al. (2002) melaporkan bahwa 

hidrofobisitas bahan gambut saprik dan fibrik masing-masing terjadi pada kadar lengas 

55% dan 73% atas dasar bobot. Tingkat kematangan gambut yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hemik di lapisan atas (0-20 cm) dan fibrik di lapisan bawah (>40 

cm). Derajat keasaman tanah tergolong sangat masam berkisar 3.32-3.74. Nilai pH (H2O) 

sesuai dengan nilai pH gambut alami seperti yang ditunjukkan pada cuplikan gambut dari 

hutan gambut tebang pilih yaitu <4.0. Salah satu faktor yang menentukan laju 

dekomposisi bahan organik yaitu derajat kemasaman. Aktivitas jasad renik di dalam tanah 

salah satunya dikendalikan oleh kemasaman tanah. Tanah gambut tropis umumnya 

tersusun dari sebagian besar bahan ampas kayu (lignin) dan sedikit polisakarida. Pada 

kondisi aerob akan semakin intensif proses oksidasi bahan yang menghasilkan gugus 

karboksilat. Gugus tersebut memiliki peranan yang cukup penting dalam proses 

pemasaman tanah. Makin tinggi kandungannya makin rendah pH tanah. Kurnain (2005) 

melaporkan bahwa gambut fibrik di lapisan atas (0-15 cm) pada hutan tebang pilih 

memiliki pH lebih tinggi yaitu 3.75 dibandingkan gambut hemik di lapisan bawahnya 

hanya 3.35. Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa gambut Sebangau memiliki nilai BV 

tanah <0,1 g/cm
3
. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai BV tanah adalah tingkat 

kematangan dan kadar lengasnya. Berat volume (BV) merupakan sifat yang paling 

penting karena beberapa sifat gambut berhubungan dengan ini. Gambut tropis umumnya 

memiliki nilaI BV yang lebih rendah dibandingkan gambut nontropis.  

Tabel 2. Hasil Analisa Sifat Kimia Tanah Awal 

Parameter 
Sampel Tanah 

Sampel I Sampel II Sampel III 

pH H2O 

C-organik (%) 

N-total (%) 

K-tsd (cmol(+) kg-1) 

Kadar Abu (%) 

Kadar Air (%) 

3,43 

57,07 

1,65 

0,17 

1,60 

223,35 

3,32 

57,10 

1,33 

0,23 

1,55 

185,34 

3,74 

55,34 

1,57 

0,27 

1,22 

291,88 
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Hasil analisis FTIR untuk tanah gambut awal ditunjukkan pada Gambar 1. 

Deskripsi dasar komponen hidrofobik dan hidrofilik tanah gambut meliputi gugus C-H, 

OH, C=C, C=O dan C-O disajikan pada Tabel 3. Komponen hidrofilik tanah gambut ini 

lebih besar dibandingkan dengan komponen hidrofobisitasnya (Tabel 3a dan Tabel 4b). 

Utami et al. (2009) mengatakan bahwa kejadian hidrofobisitas tanah gambut 

menyebabkan peningkatan gugus fungsional yang bersifat hidrofobik dan penurunan 

komponen yang bersifat hidrofilik. Spektogram gambut hidrofilik Sebangau menunjukkan 

serapan yang kuat dan sangat tajam pada bilangan gelombang 3300-3800 cm
-1 

dengan 

persentase areal berkisar 33.92 sampai 43.43%. (Gambar 1a dan 1b). Serapan pada 

bilangan gelombang sekitar 3425 cm
-1

 memperlihatkan keberadaan ikatan hydrogen, 

gugus OH grup dan OH bebas yang menunjukkan tingginya kandungan selulosa. Serapan 

sifat hidrofilik adalah areal puncak sekitar bilangan gelombang 3340-3380 cm
-1

, 2600 cm
-

1
, 1740-1710 cm

-1
, 1510-1560 cm

-1
, 1030-1080 cm

-1
, 900 cm

-1 
yang diidentifikasi sebagai 

gugus fungsional dari selulosa, protein, polisakarida dan asam organik hasil dekomposisi 

bahan organik (Niemeyer et al., 1992; Cocozza et al., 2003; Gondar et al., 2005; Ibarra et 

al., 1996; Zaccheo et al.,2002; Grube et al., 2006). Winarna (2002) menunjukkan bahwa 

kehadiran gugus OH tertinggi mencapai 20.60% pada gambut hemik dibandingkan saprik. 

Tingkat kematangan gambut yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kategori 

hemik. Luas area serapan gugus OH akan menurun dengan peningkatan kematangan 

gambut. Hal ini terkait dengan penurunan kandungan air dalam tanah yang diikuti dengan 

mengecilnya kurva OH. Peningkatan kematangan gambut akan mengakibatkan 

peningkatan luas serapan gugus C-H atau gugus alifatik dan metil serta menurunnya 

kandungan lignin.  

Tabel 3. Deskripsi dasar komponen hidrofobik dan hidrofilik tanah gambut awal 

Komponen 

Tanah 

Bilangan 

gelomban

g 

Karakterisasi 

Luas Area (%) 

T1B

1 

T1B

2 

T2B

1 

T2B2 T3B1 T3B2 

Hidropobik 

- C-H 

- CH 

Alifatik 

 

2850 

2900-2940 

 

Lemak, Lilin, 

lipida 

Lemak, Lilin, 

lipida 

 

15,8

90,0

0 

 

14,30 

0,00 

 

13,09 

0,00 

 

21,59 

3,53 

 

14,60 

0,00 

 

17,46 

0,00 

Hidrofilik 

- C=C 

- C=O 

- OH 

 

1600-1660 

1720-1725 

3300-3800 

Lignin, gugus 

aromatic 

Asam 

karboksilat 

Selulosa 

 

6,18 

0,00 

30,01 

 

5,83 

0,00 

33,30 

 

5,75 

0,00 

34,10 

 

57,40 

3,53 

33,10 

 

7,60 

0,00 

46,08 

 

68,90 

0,00 

40,41 
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Gambar 1a. Spektra FTIR Hidrofilik dan Hidrofobik Tanah Gambut Sebangau dengan 

BV 0.1 g/cm
3
 dengan tiga ketinggian gambut yaitu: (1) 100 cm; (2) 70 cm; 

(3) 40 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1b. Spektra FTIR Hidrofilik dan Hidrofobik Tanah Gambut Sebangau dengan 

BV 0.2 g/cm
3
 dengan tiga ketinggian gambut yaitu: (1) 100 cm; (2) 70 cm; 

(3) 40 cm 
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Pengaruh Tinggi Muka Air Terhadap Daya Kapilaritas 

Tanah gambut memiliki kemampuan menyimpan lengas yang sangat besar yang 

dipengaruhi oleh tingkat perombakan atau kematangan gambut serta tinggi muka air 

tanah. Hasil penelitian menunjukkan kenaikan air kapiler tertinggi ditunjukkan pada tinggi 

gambut 40 cm dengan kepadatan gambut dengan nilai kadar air mencapai 205% (Gambar 

2). Kurnia et al. 2006 melaporkan penurunan muka air tanah yang terlalu dalam 

mempengaruhi distribusi kelembaban tanah pada seluruh profil tanah gambut dan 

terendah terlihat pada perlakuan tinggi gambut 100 cm dengan nilai BV 0.1 g/cm
3
 hanya 

sebesar 82%. Rendahnya kandungan lengas tanah menyebabkan tanah rentan terhadap 

kebakaran.  

Tingkat kepadatan gambut (BV) mempengaruhi terhadap kecepatan kenaikan air 

kapiler. Kecepatan kenaikan air kapiler semakin meningkat dengan meningkatnya nilai 

BV tanah karena terkait dengan jumlah pori mikro. Hasil penelitian menujukkan bahwa 

kecepatan kenaikan air kapiler tertinggi ditunjukkan pada tinggi gambut 40 cm dan BV 

tanah 0.2 g/cm
3
 dengan nilai k mencapai 0.53. Sedangkan kecepatan kenaikan kapiler 

terendah ditunjukkan pada tinggi gambut 100 cm dengan BV 0.1 g/cm
3
 dengan nilai k 

sebesar 0.43. Menurut Bell (2004) ketinggian atau kepadatan dari zona kapiler tanah 

dipengaruhi oleh distribusi ukuran partikel tanah atau densitas massa tanah yang juga 

mempengaruhi ukuran pori. Semakin kecil porinya maka semakin tinggi zona kapiler di 

dalam tanah. Kondisi tanah yang padat dengan nilai BV yang lebih tinggi akan 

menghasilkan total porositas yang lebih kecil sehingga tanah gambut memiliki kapasitas 

retensi air yang lebih besar (Kurnain, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kadar Air Tanah pada tiga ketinggian gambut yaitu: (1) 100 cm; (2) 70 cm; 

(3) 40 cm 
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Sifat Hidrofobik (kering tak balik) Gambut Ombrogen 

Pengubahan status hidrofilik ke hidrofobik menyebabkan penurunan luas serapan 

gugus OH yang merupakan selulosa secara nyata yang terlihat. Pada penelitian ini terlihat 

luas serapan gugus OH (karboksilat) menurun (Tabel 3 dan Tabel 4). Penurunan tertinggi 

terlihat pada perlakuan tinggi gambut 100 cm dengan BV 0.2 g/cm
3
. Yang patut dicatat 

adalah serapan pita pada bilangan gelombang sekitar 1707-1710 cm
-1

 adalah 

mengindikasikan adanya asam organik bebas hasil dekomposisi bahan organik (Gondar et 

al., 2005; Artz et al., 2006). Puncak serapan ini hanya muncul sangat jelas dan cukup luas 

pada gambut hidrofobik, dan tidak terlihat jelas pada gambut hidrofilik.  Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dekomposisi gambut berlangsung lebih intensif pada gambut 

hidrofobik daripada gambut hidrofilik. Kandungan lengas yang jauh lebih tinggi pada 

gambut hidrofilik menghambat terjadinya dekomposisi bahan organik 

Tabel 4. Deskripsi dasar Komponen Hidrofobik dan Hidrofilik Tanah Gambut Akhir 

Setelah Inkubasi 2 minggu 

Komponen 

Tanah 

Bilangan 

gelombang 
Karakterisasi 

Luas Area (%) 

T1B1 T1B2 T2B1 T2B2 T3B1 T3B2 

Hidropobik 

- C-H 

- CH Alifatik 

 

2850 

2900-2940 

 

Lemak, Lilin, lipida 

Lemak, Lilin, lipida 

 

17.77 

4.92 

 

15.25 

2.91 

 

20.53 

0.00 

 

17.30 

2.98 

 

14.55 

2.86 

 

18.50 

3.26 

Hidrofilik 

- C=C 

- C=O 

- OH 

 

1600-1660 

1720-1725 

3300-3800 

Lignin, gugus 

aromatic 

Asam karboksilat 

Selulosa 

 

6.01 

0.00 

33.92 

 

9.14 

0.00 

39.41 

 

6.95 

0.00 

39.57 

 

9.88 

3.53 

35.45 

 

8.43 

0.00 

43.43 

 

3.81 

0.00 

33.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Spektra FTIR Tanah Gambut ombrogen Setelah Inkubasi 2 Minggu 
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KESIMPULAN 

Potensi kapilaritas tertinggi terlihat pada perlakuan tinggi gambut 40 cm dengan 

tingkat kepadatan (BV) 0.2 g/cm
3
 yang ditunjukkan dengan nilai kadar air tanah mencapai 

205%, sedangkan terendah terlihat pada perlakuan tinggi gambut 100 dengan tingkat 

kepadatan (BV) 0,1 g/cm
3
, nilai kadar airnya hanya sebesar 82%.  

Kecepatan kenaikan air kapiler tertinggi ditunjukkan pada tinggi gambut 40 cm 

dan BV tanah 0.2 g/cm
3
 dengan nilai k mencapai 0.53, sedangkan kecepatan kenaikan 

kapiler terendah ditunjukkan pada tinggi gambut 100 cm dengan BV 0.1 g/cm
3
 dengan 

nilai k sebesar 0.43.  

Kejadian hidrofobisitas tanah gambut menyebabkan peningkatan gugus fungsional 

yang bersifat hidrofobik dan penurunan komponen yang bersifat hidrofilik. Peningkatan 

gugus fungsional yang bersifat hidrofobik terlihat pada perlakuan tinggi gambut 100 cm 

dengan BV 0.2 g/cm
3
 dari luas areal serapan 18.16% menjadi 18.84% dengan penurunan 

gugus hidrofilik dari luas areal serapan 48.55% menjadi 39.13%  
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