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ABSTRACT

The aims of those study were to (1) measure the CO2 flux on peat land use types Kalampangan
peatland in Central Kalimantan, and (2) determine the relationship between ground water level and
temperature on the release of CO2 emissions. CO2 flux measurements carried out on three types of peat
land use, ie : forests, shrubs/bare land and farmland (maize monoculture and intercropping corn-
spinach). CO2 gas sampling in the field using the closed chamber method to capture CO2 above
ground. Gas samples were analyzed in the laboratory by infrared CO2 analyzer measurement, the
measurement is converted to the calculation method used by Takakai et al, (2004 ). Each observation
was also mademeasurements of water level fluctuations ( depth of water), moisture , and soil
temperature as supporting data, and also a description of the peat soil (depth observations, peat
decompotion degree). The results showed that the CO2 flux from the surface of the natural forest peat
soil is greater than the other land uses. Measurements of CO2 flux on peat land use for corn ranges
from 186.89 - 261.13 mg C m-2 d-1, intercropping plants range 165.48 - 230.95 mg C m-2 d-1, the
natural forests range from 408.63 - 520.32 mg C m-2 d-1, and shrubs range from 214.32 - 257.54 mg C
m-2 d-1. Peat CO2 flux order from highest to lowest respectively is : natural forest > shrub > corn >
intercropping. CO2 flux has a positive linear relations with the ground water level for all types of land
use. While CO2 flux has a negative linear relationship with soil moisture content for all types of land
use, except shrubs no correlation.

Keywords : CO2 Flux, inland peat soil, closed chamber method

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk (i) mengukur fluks CO2 lahan gambut pada beberapa tipe penggunaan
lahan gambut kalampangan Kalimantan Tengah, dan (ii) mengetahui hubungan antara tinggi
permukaan air tanah dan suhu terhadap pelepasan emisi CO2. Pengukuran fluks CO2 dilakukan pada
tiga tipe penggunaan lahan gambut, yaitu: hutan, semak, dan lahan pertanian (monokultur jagung dan
tumpangsari jagung-bayam). Pengambilan contoh gas CO2 di lapangan menggunakan metode sungkup
(closed chamber method) untuk pengambilan gas CO2 di atas permukanan tanah.  Contoh gas
dianalisis di laboratorium dengan alat pengukuran infrared CO2 analyzer, hasil pengukuran dikonversi
dengan perhitungan menurut metode yang digunakan Takakai et al, (2004). Setiap pengamatan juga
dilakukan pengukuran terhadap fluktuasi muka air (kedalaman air), kelembaban, dan suhu tanah
sebagai data pendukung, deskripsi tanah gambut (pengamatan kedalaman, tingkat pelapukan gambut).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluks gas CO2 dari permukaan tanah gambut hutan alami lebih
besar dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya.  Pengukuran fluks CO2 pada tipe penggunaan
lahan gambut untuk tanaman jagung berkisar 186.89 – 261.13 mg C m-2 hr-1, tanaman tumpang sari
berkisar  165.48 – 230.95 mg C m-2 hr-1, hutan alami berkisar 408.63 – 520.32 mg C m-2 hr-1, dan
semak berkisar 214.32 – 257.54 mg C m-2 hr-1.  Urutan fluks CO2 adalah Gambut hutan alami > semak
> jagung > tumpang sari.  Fluks gas CO2 mempunyai hubungan linear positif dengan kedalaman muka
air tanah untuk semua tipe penggunaan lahan. Fluks gas CO2 mempunyai hubungan linear negatif
dengan kadar air tanah untuk semua tipe penggunaan lahan, kecuali semak tidak ada korelasi.

Kata kunci : Fluks Gas Karbondiaksida,  Tanah Gambut Pedalaman, Metode sungkup
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PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup menjadi
perhatian dunia internasional adalah adanya
fenomena perubahan iklim, yaitu berubahnya
kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan
distribusi curah hujan yang membawa dampak
luas terhadap berbagai sektor kehidupan
manusia. Hasil kajian Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) memastikan bahwa
perubahan iklim global terjadi karena atmosfer
bumi dipenuhi oleh gas rumah kaca (GRK),
seperti karbon dioksida (CO2), dinitrogen oksida
(N2O), metan (CH4) dan hidrokarbon seperti
(CFC).  Gas tersebut dapat meneruskan radiasi
gelombang pendek yang tidak bersifat panas,
tetapi menahan radiasi gelombang-panjang yang
bersifat panas. Akibatnya atmosfer bumi makin
memanas dengan laju yang setara dengan laju
peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer.

Terkait dengan isu perubahan iklim, salah
satu aktivitas manusia yang mensuplai GRK
adalah pembukaan lahan gambut. Lahan gambut
sebuah ekosistem alami bernilai tinggi karena
mempunyai keanekaragaman hayati, sebagai
pengatur iklim, dan tempat bergantungnya
hidup jutaan penduduk. Pembukaan lahan
gambut, drainase berlebih, dan kebakaran yang
sering terjadi dinilai sebagai penyumbang emisi
GRK, seperti CO2, CH4, dan N2O.

Hooijer et al. (2006) memperkirakan
bahwa lahan gambut Indonesia
menyumbangkan 2000 Mega ton (Mt) CO2 per
tahun dari total emisi CO2 sebanyak 3000 Mt
per tahun, sehingga menempatkan  Indonesia
sebagai negara penghasil GRK tertinggi ke 3 di
dunia  sesudah Amerika Serikat dan Cina. Emisi
yang berasal dari lahan non gambut
diperkirakan hanya sekitar 500 Mt dan dari
pembakaran bahan bakar minyak dan gas juga
sekitar 500 Mt setara CO2 per tahun.

Dalam keadaan alami, hutan gambut
merupakan penyimpan (net sink) dari karbon,
tetapi jika hutan gambut dibuka sebagian besar
karbon pada biomassa tanaman akan teroksidasi
menjadi CO2, terutama jika pembukaan hutan
disertai dengan pembakaran. Sejalan
terbakarnya biomassa di atas permukaan tanah,
beberapa cm lapisan gambut juga akan ikut
terbakar. Jika lahan tersebut didrainase, maka
pengeringan dari gambut akan menyebabkan
peningkatan emisi CO2.

Berbagai teknik pertanian seperti
pembakaran semak di atas gambut pada
pertanian tradisional dan berbagai praktek

pengelolaan tanah akan dapat meningkatkan
laju emisi CO2.  Sumbangan Indonesia terhadap
GRK bukan hanya merupakan masalah global,
tetapi juga merupakan masalah nasional yang
sangat mempengaruhi semua tatanan kehidupan.

Data emisi karbon dari lahan gambut
sangat bervariasi tergantung dari karakteristik
gambut dan kondisi lingkungannya. Oleh
karena itu perlu pengukuran emisi karbon dari
berbagai tipe penggunaan lahan gambut dan
karakteristik gambut yang berbeda-beda, untuk
memperoleh data emisi karbon agar
memberikan gambaran kondisi emisi karbon
dari lahan gambut.

Tujuan penelitian ini untuk (i) mengukur
fluks CO2 lahan gambut pada beberapa tipe
penggunaan lahan gambut kalampangan
Kalimantan Tengah, dan (ii) mengetahui
hubungan antara tinggi permukaan air tanah dan
suhu tanah terhadap emisi CO2.

BAHAN DAN   METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni
- Nopember 2013 di Kelurahan Kalampangan
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.
Analisis karbondioksida (CO2) dilakukan di
Laboratorium CIMTROP Unpar dan analisis
tanah dilakukan di Laboratorium Analitik
Unpar.  Penelitian lapangan dilakukan pada tipe
tiga penggunaan lahan gambut, yaitu hutan,
lahan semak, dan lahan pertanian.

Bahan yang digunakan adalah bahan
untuk analisis tanah dan gas karbondioksida.
Alat yang digunakan adalah sungkup (Chamber)
berdiameter 18,5; 19,5; 20,5 dan 21 cm, pipa
paralon, alat pengukur kelembaban tanah,
tabung suntikan, alat pembuat CO2 standar, alat
pengukur emisi CO2, kantong plastik (vacuum
plastic), dan alat-alat lain untuk yang
mendukung pelaksanaan penelitian di lapangan.

Pada ketiga tipe penggunaan lahan
gambut terlebih dahulu dibuat tiga petak dengan
ukuran 1 x 1 m2 tempat untuk menempatkaan
chamber, dan pemasangan pipa paralon yang
telah dilubangi bagian sisinya untuk mengukur
fluktuasi muka air tanah.

Analisis tanah meliputi pengukuran
kandungan N-total, pH tanah dan C-organik di
awal pengamatan. Pengambilan sampel tanah
dilakukan di sekitar tempat pemasangan
chamber dan pipa, sekaligus dilakukan
pengamatan kedalaman dan tingkat pelapukan.
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Pengambilan contoh gas CO2 di
lapangan dilakukan dengan metode
sungkup/chamber tertutup (closed chamber
method) untuk pengambilan gas CO2 di atas
permukanan tanah (Hu, Kusa, dan Hatano
(2001).

Contoh gas CO2 yang telah diambil dari
chamber dengan alat pengukuran infrared CO2

analyzer (Fuji ZFP9GC11) diberi kode, dan
segera dianalisis (tidak melewati waktu 24 jam).
Hasil pengukuran dikonversi dengan
perhitungan (Takakai et al, 2004) yaitu dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

F = nilai dari fluks gas CO2 (mg C m²־
hr¹־)

V = volume dari sungkup (m³)
A = luas alas dalam sungkup (m²)
ρ = kerapatan dari gas CO2 (1.977x106

mg m³־)
∆c/∆t = perbandingan anatara per bahan

konsesi gas di dalam sungkup
sepanjang waktu pengambilan (m³ m³־
hr¹־)

T = suhu mutlak dalam sungkup (ºC)
Α = faktor konversi untuk CO2 ke C

(12/44)
Variabel yang diamati meliputi: fluks

gas CO2 dari permukaan tanah.  Pada setiap
pengamatan juga dilakukan pengukuran
terhadap fluktuasi muka air (kedalaman air)
tanah, kelembaban, dan suhu tanah. Data hasil
pengamatan fluks gas CO2 diolah dan disajikan
dalam bentuk tabel dan grafik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Tanah Gambut di Lokasi
Penelitian

Lokasi penelitian termasuk wilayah di
Kelurahan Kalampangan, secara geografis
terletak pada 200 16’ 00” - 20019’ 20” LS dan
1130 58’ 20” - 1140 03’ 50” BT. Secara
administrasi masuk dalam wilayah Kec.
Sabangau, Kota Palangkaraya, Provinsi
Kalimantan Tengah. Luas wilayah 5.000 ha
dengan topografi wilayah datar (kemiringan 0 –
3 %) dan ketinggian tempat 14 – 18 m dpl
(Kelurahan Kalampangan, 2010).

Tanah gambut di lokasi penelitian
dicirikan oleh lapisan tanah pasir kuarsa yang
ada dengan ketebalan lapisan gambut tergolong
dalam hingga sangat dalam (ketebalan lapisan
oganik > 250 cm) dengan C-organik berkisar
antara 39.26 – 66.43 %. Berdasarkan hasil
penelitian Tim Institut Pertanian Bogor (1986),
tanah gambut di daerah Kalampangan
diklasifikasikan dalam Tropohemist, dengan
bahan mineral di bawah gambut berupa pasir
kuarsa. Sedangkan berdasarkan kriteria
ketebalan gambut menurut Widjaja-Adhi
(1988), gambut dari Kalampangan termasuk
dalam kelompok gambut sangat dalam  (>300
cm), bahan induk gambut Berengbengkel
didominasi oleh sisa-sisa vegetasi berupa kayu-
kayuan, akan tetapi di lapisan bawah bercampur
dengan sisa-sisa vegetasi rumput-rumputan
seperti jenis pandan dan rumput air lainnya
(Morley, 1981).

Analisis pendahuluan sifat kimia tanah
gambut di lokasi penelitiaan disajikan pada
Tabel 1.  Tabel 1 menunjukkan bahwa tanah
gambut di lokasi penelitian umumnya
mempunyai tingkat kemasaman relatif tinggi
(pH 3-4). Tingkat kemasaman tanah gambut
berhubungan erat dengan kandungan asam-
asam organik, yaitu asam humat dan asam
fulvat (Andriesse, 1974; Miller dan Donahue,
1990). Bahan organik yang telah
terdekomposisi mempunyai gugus reaktif
karboksil dan fenol yang bersifat sebagai asam
lemak.

Nilai KTK di lokasi penelitian
tergolong sangat tinggi (> 119me/100 kg).  .Hal
ini disebabkan oleh muatan negative
bergantung pH sebagian besar dari gugus
karboksil dan gugus hidroksil dari fenol
(Driessen dan Soepraptohardjo, 1974). Menurut
Andriesse (1974) dan Driessen (1978), KTK
gambut ombrogen di Indonesia sebagian besar
ditentukan oleh fraksi lignin dan senyawa
humat, dengan komposisi vegetasi penyusun
gambut didominasi bahan kayu-kayuan yang
banyak mengandung senyawa lignin, yang
dalam proses degradasinya akan menghasilkan
asam-asam fenolat.

F = ρ x V/A x ∆c/∆t x 273/(273 + T)
x α



Jurnal AGRI PEAT,  Vol. 15 No. 1 , Maret 2014 : 24 - 33 ISSN :1411 - 6782

27

Tabel 1.    Hasil analisis pendahuluan untuk kimia tanah

No. variabel satuan
Penggunaan Lahan

Jagung Tp. sari Hutan alami Semak

1. C-total % 39.26 50.71 60.28 66.43
2. N total % 11.15 1.16 1.95 1.28
3. pH 4.0 3.3 3.4 3.5
4. PO4 mg P / kg 137.3 253.1 13.4 20.5
5. KTK cmolc / kg 119.2 172.5 258.2 181.4
6. Na me/100 g 1.74 1.56 7.39 1.48
7. K me/100 g 5.93 8.82 7.38 3.84
8. Mg me/100 g 133.85 231.25 99.15 137.71
9. Ca me/100 g 132.32 107.70 15.34 11.62

Gambut di lokasi penelitian mempunyai
kandungan basa Ca, Mg, K, dan Na yang
bervariasi. Kandungan Ca berkisar 11.62 –
132.35 me Ca/100 g, Mg berkisar 99.15 – 23.25
me Mg/100 g, K berkisar 3.84 – 8.82 me K/100
g, dan Na berkisar 1.48 – 7.39 me K/100g.
Kandungan basa yang rendah disertai KTK yang
tinggi menyebabkan ketersediaan basa-basa
menjadi rendah. Kandungan basa gambut
pedalaman berhubungan erat dengan proses
pembentukannya yang banyak dipengaruhi oleh
air hujan.

Tanah gambut terbentuk dari bahan
induk berupa bahan organik. Kandungan C total
berkisar 39.26 – 66.43 %.  Kandungan C total
tertinggi diperoleh pada tipe penggunaan lahan
semak, sedangkan kandungan C total terendah
diperoleh pada tipe penggunaan lahan
pertanaman jagung.

Kandungan N total di lokasi penelitian
berkisar 11.5 – 19.5 %.   Secara umum
kandungan N-total gambut hutan alami
tertinggi, sedangkan yang terendah adalah N
total pada gambut pertanaman jagung.  Pada
tanah gambut, kandungan N-total yang
tergolong sedang hingga tinggi tidak diikuti oleh
tingginya ketersediaan N bagi tanaman.
Ketersediaaan N bagi tanaman dipengaruhi oleh
beberapa faktor, salah satunya adalah nisbah
C/N yang tinggi (C/N > 30) menyebabkan N
yang dihasilkan dari proses mineralisasi akan
diimobilisasi oleh jasad mikro untuk kebutuhan
hudupnya. (Tisdale et al, 1985).  Kandungan

PO4 dalam tanah gambut bervariasi menurut
lokasi (13.4 – 253.1 ppm P). Secara keseluruhan
PO4 dalam tanah gambut tertinggi pada gambut
pertanaman tumpang sari, dan terendah pada
gambut hutan alami.

Fluks CO2 dari Permukaan Tanah Gambut
pada Berbagai Tipe Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil pengukuran fluks gas
CO2 pada berbagai tipe penggunaan lahan dapat
dikemukakan bahwa fluks CO2 pada lahan
gambut hutan alami lebih tinggi dibandingkan
dengan penggunaan lahan gambut lainnya
(Gambar 1). Gambar 1, terlihat bahwa fluks CO2

pada gambut hutan alami secara umum lebih
tinggi dibandingkan dengan penggunaan
lainnya. Hasil pengukuran fluks CO2 untuk
pertanaman jagung berkisar 186.89 – 261.13 mg
C m-2 hr-1, untuk pertanaman tumpang sari
berkisar  165.48 – 230.95 mg C m-2 hr-1, untuk
hutan alami berkisar 408.63 – 520.32 mg C m-2

hr-1, dan untuk semak berkisar 214.32 – 257.54
mg C m-2 hr-1.  Oleh karena itu secara umum
urutan fluks CO2 tertinggi hingga terendah
adalah sebagai berikut: Gambut hutan alami >
semak > jagung > tumpang sari.   Hal ini
disebabkan pada gambut hutan alami sangat
banyak serasah segar yang sedang dalam poses
pelapukan, selain itu diduga adanya tambahan
sumbangan CO2 dari respirasi akar vegetasi
hutan.
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Gambar 1.   Grafik fluks CO2 pada berbagai tipe penggunaan lahan gambut

Fluks CO2 tanah terdiri dari respirasi
autotrofik dari akar tanaman dan respirasi
heterotrofik dari organisme tanah, termasuk
respirasi dari lapisan serasah di atas tanah
mineral. Jumlah fluks CO2 tanah sering juga
disebut respirasi tanah, sedangkan peneliti lain
mengacu respirasi tanah hanya sebagai fluks
CO2 dari respirasi heterotrofik tanah dan
penggunaannya berbeda dari respirasi autotrofik
dari akar tanaman (Kirschbaum, 2001).
Menurut Batjes and Bridges (1992) bahwa CO2

yang dilepaskan di atmosfer berasal dari
respirasi tanah, respirasi mikroorganisme,
respirasi fauna, respirasi akar tanaman dan
beberapa tempat berasal dari oksidasi abiotik
dari bahan organik. Respirasi akar dan jasad
penghuni tanah, dan proses mineralisasi C-
organik hasil dekomposisi bahan organik oleh
mikroorganisme perombak akan menghasilkan
CO2 sehingga kadar CO2 dalam udara tanah
bertambah.

Fluks CO2 sangat dipengaruhi oleh
kedalaman air tanah dan kelembaban tanah.
Produksi CO2 lahan gambut dipengaruhi oleh
tingkat dekomposisi dan pengelolaan tanah
gambut. Tingkat dekomposisi gambut
berpengaruh besar terhadap fluks CO2 dari
tanah. Menurut Sabiham dan Sulistyono (2000),
gambut fibrik menghasilkan CO2 paling tinggi
dibandingkan dengan gambut hemik dan saprik.
Pengelolaan tanah (pemberian amelioran)

mempengaruhi produksi CO2 pada tanah
gambut. Pemberian pupuk kandang 20 ton/ha
menyebabkan produksi CO2 lebih tinggi
daripada gambut tanpa pupuk kandang
(Ekawati, 2005). Penambahan Fe3+ 5%
menurunkan produksi CO2 27,67% dari gambut
Kalimantan Tengah (Sabiham dan Sulistyono,
2000).

Kedalaman muka air tanah pada tanah
gambut juga sangat berpengaruh pada fluks CO-
2. Moore dan Knowles (1989) dengan penelitian
pengaruh kedalaman muka air tanah terhadap
emisi CH4 dan CO2 pada tanah gambut
berpendapat bahwa emisi CH4 dan CO2 sangat
berhubungan dengan kedalaman muka air tanah.
Fluks CH4 menurun dengan makin dalamnya
muka air tanah, sementara fluks CO2 meningkat.

Hasil analisis regresi untuk masing-
masing tipe penggunaan lahan terlihat bahwa
fluks CO2 berkorelasi positif dengan kedalaman
muka air tanah yang ditunjukkan oleh
persamaan regresi fluks CO2 (Y) dan
kedalamaan muka air tanah (X) (Gambar 2, 3, 4,
5).

Gambar 2, 3, 4, dan 5, serta persamaan
regresi terlihat bahwa fluks CO2 lahan semak
sangat responsif terhadap perubahan kedalaman
muka air tanah, dengan nilai koefisien regresi
(gradient) yang paling besar.  Semakin dalam
muka air tanah, semakin tinggi fluks CO2 tanah
gambut.  Hal ini disebabkan oleh perubahan
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kondisi tanah dari anerob menjadi aerob,
sehingga terjadi perubahan laju proses
dekomposisi bahan organik. Menurut Kirk
(2004), gas CO2 dari dekomposisi bahan organik
pada lahan gambut dipengaruhi oleh kondisi
hidrologi, ketersediaan dan kualitas bahan
gambut, sifat tanah, dan teknik budidaya
pertanian. Proses dekomposisi terdiri dari 2
tahap, 1) pembentukan asam organik, asetik,
propianat dan butirat, ditambah gugus alifatik
dan phenolik, (2) konversi asam-asam organik
tersebut menjadi gas. Hasil dekomposisi aerob
berupa CO2, NO3

-, SO4
-2 dan residu resisten,

tetapi hasil dekomposisi anaerob berupa CO2,
H2, CH4, N2, NH4, H2S, bagian terdekomposisi
dan residu humik. Selama kebutuhan oksidator
anorganik tercukupi, CO2 merupakan hasil akhir
utama dalam dekomposisi bahan organik,
namun setelah oksidator anorganik habis
terpakai, digantikan oleh proses metanogen
sehingga proporsi CH4 meningkat seperti
digambarkan dengan reaksi berikut :

X0 + a H2O  X1 + b CH3COOH + c H2 + d
CO2

CH3COOH  CH4 + CO2

H2 + CO2  CH4 + 2H2O
(X = bahan organik)

Rendahnya fluks CO2 pada kedalaman
air tanah yang dangkal disebabkan oleh proses
dekomposisi bahan organik secara aerobik
menghasilkan CO2 terhambat, sehingga
cenderung terjadi dekomposisi anaerobik yang
menghasilkan CH4.  Hal ini sesuai pendapat
Sutedjo dkk (1996), bahwa karbon dibebaskan
sebagai CO2 di bawah kondisi-kondisi aerobik,
dan di bawah kondisi-kondisi anaerobik sebagai:
methan, garam-garam organik dan alkohol serta
CO2.

Berdasarkan hasil regresi hubungan
antara fluks CO2 dan kelembaban tanah (kadar
air tanah), menunjukan bahwa gambut dengan
tipe penggunaan lahan tanaman jagung,
tumpang sari dan hutan alami  menujukkan
korelasi negative yang linear, sedangkan tipe
penggunaan lahan semak tidak menunjukkan
hubungan regresi.  Hasil analisis regresi fluks

CO2 (Y) dan kadar air tanah (X) terlihat pada
Gambar 6, 7 dan 8.

Gambar 2. Grafik hubungan antara fluks
CO2 dan kedalaman muka air
tanah pada penggunaan lahan
gambut untuk tanaman jagung.

Gambar 3. Grafik hubungan antara fluks CO2

dan kedalaman muka air tanah pada
penggunaan lahan gambut untuk
tanaman tumpang sari.
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Gambar 4. Grafik hubungan antara fluks CO2

dengan kedalaman muka air tanah
pada penggunaan lahan gambut
untuk hutan alami.

Gambar 5. Grafik hubungan antara fluks CO2

dengan kedalaman muka air tanah
pada penggunaan lahan gambut
untuk semak.

Gambar 6. Grafik hubungan antara fluks CO2

dn kadar air tanah pada penggunaan
lahan gambut untuk tanaman
jagung

Gambar 7. Grafik hubungan antara fluks
CO2 dengan kadar air tanah
pada penggunaan lahan gambut
untuk tumpang sari.
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Gambar 8. Grafik hubungan antara fluks CO2 dengan kadar air tanah pada penggunaan lahan
gambut untuk hutan alami

Gambar 9. Grafik pengukuran kadar air tanah pada berbagai tipe penggunaan lahan

Menurut Ma’shum et al (2003), dalam
kondisi anaerob, reaksi yang berlangsung
didominasi oleh reaksi reduksi dengan hasil
cenderung tidak menguntungkan bagi kehidupan
mikroorganisme. Dalam hal ini tidak semua
senyawa organik dirombak menjadi CO2, tetapi
masih dalam bentuk persenyawaan antara,
berupa asam laktat, ethanol, asetaldehida, asam
asetat dan asam butirat.

Dalam penelitian ini suhu tanah tidak
menunjukkan pengaruh terhadap fluks CO2.
Lahan gambut beriklim tropik, suhu tinggi
sepanjang tahun dengan sedikit deviasi, tetapi
variasi harian dan bulanan terjadi untuk curah
hujan, sehingga di daerah tropik, tingkat air
tanah lebih penting peranannya daripada suhu
dalam fluks gas bahan gambut ke atmosfer.
Walaupun menurut Ma’shum et al. (2003),
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bahwa suhu akan mempengaruhi kestabilan
ensim mikroorganisme tanah dimana kecepatan
reaksi meningkat 2 kali lipat setiap kali terjadi
peningkatan suhu 10ºC, namun jika suhu terlalu
tinggi akan terjadi kerusakan ensim. Pada suhu
optimum, sistem ensim berfungsi baik dan tetap
stabil untuk waktu lama. Pada suhu nisbi rendah,
umumnya struktur tetap stabil, tetapi tidak dapat
berfungsi sebagai biokatalisator. Sementara pada
suhu nisbi tinggi, ensim mengalami denaturasi
yang menyebabkan hilangnya sifat katalitiknya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Fluks gas CO2 dari permukaan tanah gambut
hutan alami lebih besar dibandingkan dengan
penggunaan lahan lainnya.  Pengukuran fluks
CO2 pada tipe penggunaan lahan gambut
untuk tanaman jagung berkisar 186.89 –
261.13 mg C m-2 hr-1, untuk tanaman tumpan
sari berkisar  165.48 – 230.95 mg C m-2 hr-1,
untuk hutan alami berkisar 408.63 – 520.32
mg C m-2 hr-1 , dan untuk semak berkisar
214.32 – 257.54 mg C m-2 hr-1.  Urutan fluks
CO2 tertinggi hingga terendah adalah sebagai
berikut: Gambut hutan alami > semak >
jagung > tumpang sari.

2. Fluks gas CO2 mempunyai hubungan linear
positif dengan kedalaman muka air tanah
untuk semua tipe penggunaan lahan.

3. Fluks gas CO2 mempunyai hubungan linear
negatif  dengan kadar air tanah untuk semua
tipe penggunaan lahan, kecuali untuk semak
tidak ada korelasi.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini maka

dapat disarankan penelitian lebih lanjut
mengenai sumbangan CO2 dari respirasi akar
untuk hutan alami.
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