
 

Prosiding Seminar Nasional FKPTPI 2015    | 113  
Fakultas Pertanian – Universitas Lambung Mangkurat 

Pengaruh Pemberian Berbagai Amelioran Pada Tanah 

Tercemar Logam Berat Terhadap Kemasaman Larutan 

Tanah Di Lahan Pasang Surut Kalimantan Selatan 
Zuraida Titin Mariana, Fadly H. Yusran, Muhammad Mahbub, and Afiah Hayati 

Fakultas Pertanian Unlam, Banjarbarudan70714, Indonesia 
Email: z.titin_unlam@yahoo.com 

 

Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh berbagai amelioran dalam meningkatkan pH larutan tanah 

yang tercemar logam berat.  Contoh tanah diambil dari lahan pasang surut tipologi C,yaitu di Desa Handil Turak, 

Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.  Penelitian ini menggunakan Desain Rancangan 

Acak Lengkap Faktorial.  Faktor yang dicobakan berupa penambahan berbagai macam amelioran: tanpa amelioran 

(A0), abu sekam (A1), arang sekam biochar (A2), arang kayu (A3), pupuk kandang (A4), dan zeolit (A5). Penambahan 

logam ke dalam tanah : tanpa penambahan logam (L0) dan penambahan 15 ppm Pb + 2 ppm Cd (L1).  Semua amelioran 

ditambahkan ke dalam tanah sebesar 5 ton ha-1.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa amelioran abu sekam paling 

besar dalam menaikkan pH larutan tanah dibanding perlakuan lainnya setelah tiga minggu aplikasi amelioran, namun 

setelah aplikasi amelioran enam minggu menunjukkkan perlakuan arang sekam biochar dan zeolit yang paling besar 

dalam menaikkan pH larutan tanah.   

 

Kata kunci : amelioran, logam berat,kemasaman larutan tanah 

 

Abstract 

The aim of the study was to assess the influence of various ameliorant in decreasing acidityof soil solution 

contaminated with heavy metals. Soil samples were taken from tidal land (C typology) of Handil Turak Village, Anjir 

Pasar District, Barito Kuala regency of South Kalimantan Province. Completelyfactorial randomized design was 

applied with two factors, (1) various kinds ameliorant:without ameliorant (A0), rice husk ash (A1), the rice husk 

biochar (A2), wood charcoal (A3), manure (A4) and zeolite (A5).The doses of ameliorant were 5 tonha
-1

.  Other factor 

was (2) the addition of metal into the ground: without the addition of metal (L0) and the addition of 15 ppm Pb + 2 ppm 

Cd (L1).The results showed that the rice husk ash increased more pH of the soil solution than other treatments after 

three weeks of application. Sixweeks application showed that rice husk biochar and zeolite increased soil pH of the soil 

solutionmorethanothers. 
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I. PENDAHULUAN 

Pengendalian pencemaran lingkungan merupakan 

program keamanan pangan nasional yang harus segera 

dilaksanakan, terlebih lagi akan memasuki era 

perdagangan bebas. Produk-poduk pertanian dituntut 

mempunyai standard mutu yang baik serta aman 

dikosumsi. Penyebab pencemaran pada lahan dapat 

diakibatkan oleh kegiatan pertanian (penggunaan bahan-

bahan agrokimia seperti pupuk dan pestisida yang kurang 

terkendali) dan non pertanian (industry dan 

pertambangan). Konsentrasi logam berat pada pupuk 

fosfat (7 – 225 ppm Pb; 0,1 – 170 ppm Cd; 66 – 245 ppm 

Cr), pupuk nitrat (2 – 7 ppm Pb; 0,05 – 8,5 ppm Cd; 3,3 – 

19 ppm Cr), dan kapur (20 – 1250 ppm Pb; 0,04 – 0,1 

ppm Cd; 10 – 15 ppm Cr).  Pada tahun 1991, Dewan 

Kementerian Lingkungan Kanada melaporkan bahwa 

telah terjadi pencemaran lahan pertanian sebesar 375 ppm 

Pb, 3 ppm Cd, 8 ppm Cr
6+

, sementara lahan-lahan 

pedalaman (background) konsentrasinya hanya 25 ppm 

Pb, 0,5 ppm Cd dan 2,5 ppm Cr
6+

 [1].  Kegiatan-kegiatan 

industry dapat lebih meningkatkan tercemarnya lahan, 

apalagi jika limbah-limbah kegiatan tersebut dapat masuk 

kebadan sungai yang selanjutnya mencemari lahan 

pertanian (sawah). 

Keberadaan logam berat dalam tanah pertanian dapat 

menurunkan produktifitas pertanian dan kualitas hasil 

pertanian selain dapat membahayakan kesehatan manusia 

melalui konsumsi pangan yang dihasilkan dari tanah yang 

tercemar logam berat tersebut.  Di samping itu hidrolisis 

dari logam dapat menyumbangkan ion H
+
 yang 

selanjutnya dapat menurunkan pH larutan.  Padahal 

selama ini telah banyak diketahui bahwa kemasaman 

merupakan kendala utama di lahan rawa pasang surut 

karena umumnya pH tanah berkisar antara 3,5-4,5 dan 

tanaman budidaya umumnya tumbuh baik pada pH 5-7. 

Kemasaman yang tinggi (pH<4,0) berimbas pada 

meningkatnya kelarutan Al, Fe, dan Mn.  Penghancuran 

strukturk isi mineral, akibat kemasaman yang tinggi 

mengakibatkan pelepasan Al yang lebih intensif.  Pada 

kadar Al 0,5-2,0 ppm tanaman budidaya sudah 

mengalami hambatan pertumbuhan, dan pada kadar 25 

ppm tanaman mengalami penurunan hasil.  Besi dan Mn 

umumnya meracun tanaman dalam bentuk ion ferro (Fe
2+

) 

dan ion mangan (Mn
2+

) pada kondisi anaerob [2]. 

Karakteristik kimia tanah merupakan penduga yang 

lebih baik dari pada karakteristik mineralogi tanah untuk 

memprediksi mobilitas dan retensi logam berat dalam 

tanah -tanah. Kemasaman tanah sebagai variabel yang 

mempengaruhi adsorpsi logam berat, retensi, dan 
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pergerakannya [3]. Kadar logam berat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor.  Penyerapan dan aktivitas Pb
2+

 bebas 

berkolerasi dengan tingkat kemasaman tanah (pH).  Kadar 

Pb semakin menurun dengan meningkatnya pH tanah [4]. 

Hasil penelitian Ref. [5] melaporkan bahwa kadar Pb, 

Cd pada tanah pasang surut Kalimantan Selatan tidak 

berbedanyata antara kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm 

pada semua tipologi lahan, namun kadar Cr pada tanah 

pasang surut tipologi C berbeda nyata antara kedalaman 

0-20 cm dan 20-40 cm dan kadar besi (Fe) pada tipologi 

D berbeda nyata antara kedalaman 0-20 cm dan 20-40 

cm. Kadar Cd dan Cr dalam tanah melebihi batas kritis 

pada semua tipologi lahan pasang surut Kalimantan 

Selatan pada rentang pH tanah antara 3,93 – 4,59 dan dan 

C-organik 1,96 - 5,84 %.  Hal ini membuktikan bahwa 

wilayah pasang surut di Kalimantan Selatan yang berada 

pada wilayah hilir DAS Barito yang merupakan dataran 

rendah dimana semua polutan dapat masuk kewilayah 

tersebut termasuk logam berat yang selanjutnya dapat 

lebih memasamkan larutan tanah.  Berdasarkan hal 

tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang bahan 

amelioran yang dapat menjerap logam-logam tersebut 

sehingga mengurangi mobilitasnya dan meningkatkan pH.  

Kemasaman larutan tanah juga akan berpengaruh 

langsung terhadap kelarutan unsur-unsur logam berat.  

Peningkatan pH akan menyebabkan logam berat 

mengendap. 

II. BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah kaca, 

Laboratorium Jurusan Tanah Fakultas Pertanian 

Universitas Lambung Mangkurat dan Laboratorium Balai 

Lingkungan Pertanian Pati Jawa tengah. 

Contoh tanah diambil dari lahan pasang surut tipologi 

C Kalimantan Selatan yaitu desa Handil Turak kecamatan 

Anjir Pasar kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.  

Analisa pendahuluan meliputi kandungan logam berat Pb, 

Cd, dan Cr serta logam Fe dalam tanah yang dianalisa 

menggunakan AAS (Atomic Absorption 

Spectrophotometer) di Laboratorium Balai Lingkungan 

Pertanian Pati Jawa tengah. 

Penelitian ini menggunakan Desain Rancangan Acak 

Lengkap Faktorial.  Faktor yang dicobakan : 

1. Penambahan berbagai macam ameliorant : tanpa 

amelioran (A0), abu sekam (A1), arang 

sekambiochar(A2), arang kayu (A3), pupuk kandang 

(A4), dan zeolit (A5).  Semua amelioran ditambahkan 

ke dalam tanah sebesar  5 ton.ha
-1

. 

2. Penambahan logam kedalam tanah : tanpa 

penambahan logam (L0) dan penambahan 15 ppm Pb 

+ 2 ppm Cd (L1).   

Masing-masing perlakuan dilakukan ulangan sebanyak 3 

(tiga) kali sehingga didapatkan 36 satuan percobaan. 

Tanah basah yang diambil di lapangan dihomogenkan 

dan dimasukkan ke dalam pot percobaan sebanyak 2,5 kg, 

kemudian ditambahkan amelioran dan logam sesuai 

dengan perlakuan. Pencampuran semua bahan-bahan 

tersebut dihomogenkan dengan tanah dalam pot 

percobaan.  Pada semua pot percobaan dilakukan 

penggenangan dengan air (pH 7,3) setinggi 2 cm dan 

selalu dijaga ketinggian airnya.  Pada bagian permukaan 

tanah dimasukkan selang berlubang sepanjang tinggi 

permukaan tanah untuk memudahkan mengambil sampel 

larutan pada waktu 3 minggu dan 6 minggu setelah 

aplikasi amelioran.  Kemasaman sampel larutan dianalisa 

dengan mengukur pH di Laboratorium Jurusan Tanah 

Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan 

idealnya didasarkan pada tiga hal pokok yaitu (1) 

bagaimana agar petani mampu memproduksi bahan 

pangan yang terjangkau oleh konsumen, (2) dalam proses 

produksi, mereka tidak merusak lingkungan, (3) usaha 

taninya menguntungkan dan layak sebagai sumber 

pendapatan (Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Tanaman Pangan, 2002).  Berdasarkan hal tersebut di 

atas, dalam proses produksi pertanian yang harusnya tidak 

merusak lingkungan perlu dikaji secara mendalam 

khususnya di lahan pasang surut.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa adanya kandungan logam Pb, Cd 

dan Cr pada tanah (Tabel1) di lahan pasang surut tipologi 

C.Kandungan logam berat Cd dan Cr pada tanah pasang 

surut tipologi C melebihi batas kritis (batas kritis untuk 

Cd 0,5 ppm dan Cr 2,5 ppm). 

Tabel I.  Rata-rata kandungan logam Pb dan Cd pada tanah 

pasang surut tipologi C Kalimantan Selatan. 

Lahan 

Petani 

Pb 

(ppm)  

Cd 

(ppm)  

Cr 

(ppm)  
Fe (%) 

Lahan 1 15,84 1,16 27,78 0,83 

Lahan 2 13,93 1,00 26,12 2,03 

Lahan 3 15,68 1,09 20,73 0,34 

Rata-rata 15,15 1,08 24,88 1,07 

 

Sumber utama kemasaman di lahan pasang surut 

berupa kandungan pirit (FeS2) yang tinggi (kandungan Fe 

dalam tanah penelitian ini sebesar 1,07%).  Pirit jika 

mengalami oksidasi melepaskan ion H
+
dan SO4

2-

mengakibatkan pH tanahturunmenurutreaksi (Hicks et al, 

1999) dengan reaksi sebagai berikut : 

 FeS2 + 15/4 O2 + 7/2 H2O    Fe (OH)3+   2 SO4
2-

  

+  4 H
+ 

Kemasaman larutan tanah berperan dalam mengontrol 

kandungan logam  dalam tanah.  Penambahan amelioran 

yang mempunya daya adsorbsi yang tinggi dan 

kemampuan dalam mengkelat logam menjadi faktor 

dalam perubahan kemasaman larutan tanah.  Berdasarkan 

analisis ragam, pengaruh tunggal (baik itu penambahan 

berbagai macam amelioran dan penambahan logam berat 

Pb dan Cd) masing-masing perlakuan tidak menunjukkan 

pengaruh yang nyata, tetapi interaksi perlakuan 

penambahan berbagai jenis amelioran dan penambahan 

logam Pb dan Cd ke dalam tanah pasang surut 

menunjukkkan pengaruh yang nyata terhadap kemasaman 

larutan tanah setelah 3 minggu aplikasi amelioran.  Hasil 

uji beda nilai tengah menunjukkkan perlakuan abu sekam 

dengan tanpa penambahan logam (perlakuan A1L0) 

paling besar dalam menaikkan pH larutan tanah 

dibandingkan perlakuan lainnya (Gambar 1). 
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Gambar 1. Pengaruh pemberian berbagai jenis amelioran pada 

tanah tercemar logam berat terhadap kemasaman 

larutan setelah 3 minggu aplikasi amelioran di lahan 

pasang surut Kalimantan Selatan. 

Abu sekam padi yang berasal dari pembakaran sekam 

padi mengandung silika (Si) yang tinggi yaitu sebesar 87 

– 97% [6]. Hasil ekstraksi abu sekam padi Purwokerto 

menggunakan pelarut NaOH diperoleh yield silika dalam 

bentuk senyawa Iron Vanadium Silicon (Fe2SiV) sebesar 

76,9%  dan sampel abu sekam yang lainnya mengandung 

senyawa iron silicon (FeSi2) sebesar 33,9% [7]  

Pemberian Si ke dalam tanah dapat mengurangi aktivitas 

Al, Fe, Mn.  Sementara pada tanah penelitian ini 

mengandung Fe yang tinggi, dengan penambahan abu 

sekam yang mengandung silika diduga aktvitas Fe dalam 

menyumbangkan ion H
+
 berkurang sehingga pH larutan 

tanah meningkat.  Disamping itu juga peningkatan pH 

terjadi karena abu sekam mengandung K, Mg dan Ca 

yang dapat menetralisir ion-ion H
+
 yang berasal dari 

dalam tanah.  Ref. [8] melaporkan bahwa abu sekam padi 

(rice husk ash) mengandung 80,26% Si; 0,38% P; 1,28% 

K; 0,21% Mg dan 0,56% Ca, serta perbedaan persentasi 

kandungan Si, P, K, Mg dan Ca ditentukan oleh varitas 

padi. 

Pada waktu 6 minggu setelah aplikasi amelioran, 

pengaruh interkasi perlakuan penambahan berbagai jenis 

amelioran dan penambahan logam Pb dan Cd ke dalam 

tanah pasang surut tidak menunjukkkan pengaruh yang 

nyata terhadap kemasaman larutan tanah, tetapi perlakuan 

tunggal penambahan berbagai jenis amelioran 

memberikan pengaruh yang nyata.   Hasil uji beda nilai 

tengah menunjukkkan perlakuan arang sekam biochardan 

zeolit yang paling besar dalam menaikkan pH larutan 

tanah (Gambar 2).  Hal ini menunjukkan bahwa arang 

sekam biochardan zeolit dapat berlaku sebagai sorben 

(sorbent motivated adsorbsion) terhadap ion logam.  

Proses adsorbsi yang berkaitan dengan pH dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

   M
2+

 + H2O  MOH
+
 + H

+
 

   MOH
+
 + X

-
 XMOH 

dimana M
2+

 adalah ion logam dan X
-
 sebagai permukaan 

adsorben.  Ion-ion logam mengalami hidrolisis dan 

menghasilkan proton, kemudian proton MOH
+
 diikat oleh 

adsorben X
-
. 

Zeolit merupakan mineral yang terdiri dari Kristal 

aluminosilikat terhidrasi yang mengandung kation alkali 

atau alkali tanah dalam kerangka tiga dimensi.  Ion-ion 

logam tersebut dapat diganti oleh kation lain tanpa 

merusak struktur zeolit dan dapat menyerap air secara 

reversible [9], [10].  Di samping itu, zeolit mempunyai 

luas permukaan spesifik yang besar dan akan lebih  

reaktif karena semakin banyak “reaction site” bagi 

keberlangsungan adsorbsi. Sifat zeolit sebagai adsorben 

dimungkinkan karena struktur zeolit yang berongga 

(kristal zeolit meupakan unique adsorbent materials).  

Selain itu kristal zeolit yang terhidratsi merupakan 

adsorben yang selektif dan mempunyai efektivitas 

adsorbsi yang tinggi.  Kapasitas pertukaran kation dari 

zeolit sebesar 200 – 300 me/100 tanah [9]. Arang sekam 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan arang 

hayati (biochar).  Sekam padi dibakar melewati proses 

pembakaran tak sempurna sehingga tidak menjadi abu.  

Hasil penelitian Ref. [11] melaporkan bahwa arang sekam 

biochar dapat menurunkan kelarutan Fe dan 

meningkatkan C-organik, pH tanah, Kapasitas Tukar 

Kation, K dan Ca dapat tukar.  Dalam penelitian ini juga 

membuktikan bahwa arang sekam biochar sebesar 5 

ton.ha
-1

dapat menaikkan pH larutan tanah pasang surut 

tipologi C. 

 

 

Gambar 2. Pengaruh pemberian berbagai jenis amelioran pada 

tanah tercemar logam berat terhadap kemasaman 

larutan setelah 6 minggu aplikasi amelioran di lahan 

pasang surut Kalimantan Selatan. 

IV. KESIMPULAN 

Pengaruh tunggal (baik itu penambahan berbagai 

macam amelioran dan penambahan logam berat Pb dan 

Cd) masing-masing perlakuan tidak menunjukkan 

pengaruh yang nyata, tetapi interaksi perlakuan 

penambahan berbagai jenis amelioran dan penambahan 

logam Pb dan Cd ke dalam tanah pasang surut 

menunjukkkan pengaruh yang nyata terhadap kemasaman 

larutan tanah setelah 3 minggu aplikasi amelioran.  Hasil 

uji beda nilai tengah menunjukkkan perlakuan abu sekam 

dengan tanpa penambahan logam (perlakuan A1L0) 

paling besar dalam menaikkan pH larutan tanah 

dibandingkan perlakuan lainnya. 

Pada waktu 6 minggu setelah aplikasi amelioran, 

pengaruh interkasi perlakuan penambahan berbagai jenis 

amelioran dan penambahan logam Pb dan Cd ke dalam 

tanah pasang surut tidak menunjukkkan pengaruh yang 

nyata terhadap kemasaman larutan tanah, tetapi perlakuan 

tunggal penambahan berbagai jenis amelioran 

memberikan pengaruh yang nyata.   Hasil uji beda nilai 

tengah menunjukkkan perlakuan arang sekam biochar 

dan zeolit yang paling besar dalam menaikkan pH larutan 

tanah.  Hal ini menunjukkan bahwa arang sekam biochar 
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dan zeolit dapat berlaku sebagai adsorbent materials 

terhadap ion logam. 
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