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       I. PENDAHULUAN 

       

          Selain fosfor dan kalium, nitrogen merupakan hara utama yang selalu menjadi titik 

utama dalam upaya-upaya peningkatan produktifitas lahan dan usaha pertanaman pada 

umumnya. Vance dan Griffith (1993)  menyatakan bahwa nitrogen adalah unsur utama yang 

menjadi pembatas bagi sebagian besar spesies. Nitrogen adalah unsur hara utama dalam 

penyediaan nutrisi tanaman, dan merupakan komponen utama dalam klorofil, protoplasma dan 

protein. Nitrogen  berperan dalam banyak proses fisiologi, terutama fase pertumbuhan vegetatif 

dan memberikan warna hijau pada daun.  Marschner (1986) menjelaskan bahwa nitrat dan 

ammonium merupakan sumber utama nitrogen an-organik yang diserap tanaman. Kebanyakan 

ammonium akan dirangkaikan ke dalam bentuk senyawa organik di dalam akar, sementara 

nitrat bergerak bebas di dalam xylem dan juga disimpan di dalam vacuole jaringan akar, 

ranting dan organ penyimpan makanan cadangan.  Hassett dan Banwart (1992) menyampaikan 

bahwa nitrogen  adalah faktor pembatas dalam semua bentuk proses produksi bahan pangan. 

Hal ini dipertegas oleh Chapin, Vitousek dan Van Cleve (1986) dalam Brooks (2003) bahwa 

nitrogen tanah merupakan determinan penting bagi produktivitas, dan keragaman tanaman. 

Perubahan-perubahan bentuk yang dialaminya menyebabkan  nitrogen banyak menarik 

perhatian pakar kimia, dan sering disebut sebagai unsur yang eksklusif serta unik.   

 

          Kekurangan nitrogen bagi tanaman dapat menurunkan warna hijau daun dan bagian lain 

dari morfologi tanaman. Dalam kondisi kekurangan nitrogen yang berkepanjangan 

menyebabkan gejala klorosis, daun tua akan berwarna kekuningan dan akhirnya gugur. 

Morfologi tanaman dengan gejala klorosis dapat menurunkan proses fotokemis dan akhirnya 

menurunkan efisiensi fotosintesis. 

 

Disampaikan dalam Diskusi Alumni Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung 
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Interaksi antara berbagai bentuk nitrogen dalam tanah, tanaman, hewan dan kandungan  

nitrogen di atmosfer akan berpengaruh kepada status nitrogen di alam. Berdasarkan hal inilah 

di dalam tanah transformasi nitrogen berpengaruh kepada statusnya. Di dalam tanah nitrogen 

berada dalam bentuk tidak tersedia bagi tanaman karena proses ter- immobilisasi dalam 

biomasa organik organisme dalam tanah, atau terfiksasi di permukaan situs mineral liat dan 

humus. Sementara nitrogen dalam tanah dapat tersedia bagi tanaman jika unsur tersebut berada 

dalam bentuk ion yang larut dalam sistem larutan tanah. Secara garis besar status nitrogen di 

alam dipengaruhi oleh imbangan antara proses perolehan dan kehilangan nitrogen dalam tanah 

sebagaimana gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Sumber : Schwab dan Murdock, 2005 

 

Perolehan nitrogen dapat menambah sediaan nitrogen dalam tanah baik dalam bentuk 

nitrogen organik maupun an-organik. Proses perolehan nitrogen organik dapat berasal dari 

proses  pemupukan bahan organik (pupuk kandang, kompos maupun pupuk hijau). Sedangkan 

bentuk nitrogen an-organik diperoleh tanah dari proses fiksasi atmosferik dan biologi serta 

pelarutan hujan gas nitrogen dan upaya pemupukan unsur nitrogen. Kehilangan nitrogen dari 
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dalam tanah dapat terjadi lewat proses pemanenan, denitrifikasi, volatilisasi, aliran limpas 

permukaan, erosi serta pelindian (leaching) yang menyebabkan nitrogen nitrat keluar dari 

rizosfer perakaran. 

 

Barbarick (2006) menyatakan bahwa atmosfer bumi terdiri dari 78% nitrogen dan 

merupakan sumber utama nitrogen bagi bumi. Epstein (1972) dalam Mengel dan Kirkby 

(1982) menyatakan bahwa kandungan total nitrogen dalam  setiap jenis tanah memiliki korelasi 

positif dengan kadar bahan organik tanah. Pernyataan ini memberikan informasi bahwa setiap 

perubahan kandungan bahan organik tanah akan mengubah jumlah total nitrogennya.  

Sementara itu Brady (1990) menyampaikan bahwa  bentuk utama nitrogen dalam tanah terdiri 

atas nitrogen organik  yang terikat dalam struktur humus tanah, nitrogen an-organik (dalam 

bentuk ion ammonium) yang terikat dalam kompleks mineral liat dan dalam bentuk terlarut 

sebagai ion ammonium dan nitrat. Trautmann, et al. (1989) menyatakan bahwa di antara 

bentuk – bentuk nitrogen dalam tanah tersebut sebagian berada dalam bentuk terlarut dan tidak 

larut, sebagian bersifat mobil dan sebagian lagi tidak mobil, serta dalam bentuk tersedia bagi 

tanaman dan yang lainnya tidak tersedia. Nitrogen di dalam tanah selalu mengalami perubahan 

bentuk  lewat proses fisik, kimia dan biologi yang kompleks yang secara keseluruhan 

merupakan bagian dari daur nitrogen. 

 

Tisdale et al. (1985) menyatakan bahwa nitrogen yang berada dalam tanah dapat 

dikelompokkan menjadi bentuk senyawa organik dan an-organik, sementara 95% lebih 

nitrogen di tanah permukaan berada dalam bentuk N-organik. Bentuk nitrogen an-organik 

dalam tanah antara lain ammonium (NH4
+), nitrit (NO2

-), nitrat (NO3
-), oksida nitrogen (N2O), 

oksida nitrit (NO) dan nitrogen elemental (N2). Dari sudut kesuburan tanah, ion ammonium, 

nitrit dan nitrat  bersifat lebih penting, sedangkan N2O dan NO lebih banyak dipandang dari 

sisi negatif, yaitu proses kehilangan nitrogen dari dalam tanah lewat proses denitrifikasi. Hesse 

(1971) menyatakan bahwa sebagian besar bentuk nitrogen an-organik dalam tanah biasanya 

berada di dekat permukaan., dan bentuk nitrogen an-organik tersebut termasuk nitrat yang larut 

dalam larutan tanah, mudah diserap dan mudah terlindi, sementara ion ammonium  berada 

dalam bentuk yang mudah dipertukarkan dan bentuk ammonium terfiksasi yang tidak tersedia 

bagi tanaman. 
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Menurut Barbarick (2006) nitrogen hadir dalam berbagai bentuk senyawa kimia dan 

mengalami serangkaian reaksi biokemis sebagai berikut : 

- Mineralisasi, yaitu perubahan bentuk nitrogen organik menjadi  ammonium. Lebih dari 

95% kandungan nitrogen dalam tanah berada dalam bentuk nitrogen organik. Bentuk 

ini tidak dapat dimanfaatkan tanaman sebelum diubah oleh mikroorganisme tanah 

menjadi ion ammonium. Ion ini jarang dilindikan ke bawah karena merupakan ion 

positif yang diikat oleh muatan negatif mineral liat atau situs jerapan tanah (kompleks 

koloid tanah). 

 

- Nitrifikasi, yaitu perubahan  ammonium menjadi nitrat. Proses perubahan ini terjadi 

jika kondisi lingkungan hangat dan dalam tanah yang beraerasi baik. Nitrat adalah ion 

negatif nitrogen yang dimanfaatkan tanaman, dan mudah terlindi (bergerak ke bawah 

bersama air) karena tidak diikat mineral liat atau situs jerapan tanah. Bentuk ion nitrat 

ini merupakan salah satu penyebab timbulnya polusi air tanah. 

 

- Immobilisasi , yaitu perubahan nitrat atau ammonium menjadi nitrogen organik. 

Mikroorganisme dalam tanah menggunakan nitrat dan ammonium pada saat mengurai 

sisa-sisa tanaman (bahan organik). Bentuk nitrogen ini bersifat sementara terikat dalam 

bentuk jaringan tubuh mikroorganisme. 

 

- Denitrifikasi, yaitu proses perubahan nitrat  menjadi gas nitrogen. Proses ini terjadi 

manakala tanah tidak cukup mengandung udara, maka mikroorganisme menggunakan 

oksigen dalam senyawa nitrat, sehingga nitrat berubah menjadi gas nitrogen (N2). Gas 

ini akan dilepaskan menuju atmosfer sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Pada 

kebanyakan kasus, peristiwa denitrifikasi akan terjadi antara 2 sampai 3 hari  di dalam 

tanah dengan aerasi buruk. 

 

- Volatilisasi, yaitu perubahan ammonium menjadi gas ammonia. Proses ini banyak 

terjadi di dalam tanah yang memiliki pH lebih besar dari 7,5. 
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    II. REAKSI OKSIDO-REDUKSI DALAM SIKLUS NITROGEN 

         Oksidasi adalah proses pelepasan/pengurangan elektron dari suatu senyawa, dan reduksi 

adalah proses penambahan  elektron ke dalam suatu senyawa. Dalam hal ini elektron selalu 

berasosiasi dengan proton, maka pengurangan dan penambahan elektron tersebut juga diartikan 

sebagai pengurangan dan penambahan proton (H+).  James dan Matthews (1991) menyatakan 

bahwa senyawa dapat teroksidasi melalui tiga cara yaitu (a) penambahan oksigen secara 

langsung dan proses ini jarang terjadi dalam sistem biologi, (b) lepasnya atom hidrogen dari 

suatu senyawa,  proses ini sering disebut dengan dehidrogenasi, dan (c) lepasnya elekron dari 

suatu senyawa. Dalam beberapa reaksi, pelepasan hidrogen sebagai proton dan elektron dapat 

terjadi secara bersama-sama, kecuali pada reaksi-reaksi khusus yang hanya akan melepas 

elektron saja, misalnya lintasan elektron melalui sitokrom dalam rantai transfer elektron. 

Sedangkan suatu senyawa dapat tereduksi melalui caa-cara (a) pelepasan oksigen dari suatu 

senyawa yang jarang terjadi dalam sistem biologi, (b) penambahan atom hidrogen, yang 

didalam sistem biologi hidrogen dibutuhkan untuk mereduksi, dan biasanya atom hidrogen ini 

disuplai dari koensim,  dan (c) penambahan elektron. 

 

             Bohn et al. (1985) menyatakan bahwa ion hidrogen dan elektron (e-) disebut sebagai 

variabel utama yang mengendalikan reaksi kimia, karena kesesuaian ion H+ dan e- baik secara 

terpisah maupun bersama-sama sering menentukan arah, aras (level) dan produk akhir reaksi 

kimia organik maupun an–organik. Bahkan ion H+ sering dianggap sebagai penentu dan 

pengendali sifat-sifat ion di dalam tanah, dan dalam hubungannya dengan hara tanaman, ion H+ 

mempengaruhi status ion hara, terutama kelarutan, ketersediaan dan mobilitas hara dalam 

larutan tanah. Konsentrasi ion H+ di dalam larutan tanah menentukan reaksi keasaman tanah 

(pH tanah), bahkan Hassett dan Banwart (1992) menyatakan bahwa pH tanah mengontrol 

ketersediaan hara besi, copper, fosfor, seng dan hara lain termasuk beberapa hara yang bersifat 

racun bagi tanaman seperti Al dan Pb. 

 

           Reaksi oksido-reduksi menyatakan selalu terjadinya pasangan reaksi oksidasi dan 

reduksi.  Reaksi oksido-reduksi ini menyebabkan adanya reaksi senyawa-senyawa yang 

masing-masing berperan sebagai Reduktan yaitu senyawa teroksidasi (donor elektron) di satu 

sisi, serta di sisi lain berperan sebagai senyawa Oksidan yaitu senyawa yang tereduksi (aseptor 
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elektron).  Di dalam tanah bahan organik menjadi donor elektron terbesar. Perombakan atau 

oksidasi bahan organik dalam tanah akan menyumbang elektron untuk kemudian diterima oleh 

oksigen. Donor elektron lain yang ada di dalam tanah adalah nitrogen dalam kelompok 

senyawa amino (─NH2) dan sulfur dalam kelompok senyawa sulfidril (─SH), serta ion 

amonium dalam bahan organik. Pada saat kondisi dalam tanah berubah menjadi an-aerob, 

mikroorganisme juga dapat membuat donor elektron lain. Dalam peristiwa oksido-reduksi di 

dalam tanah terutama dalam proses oksidasi senyawa organik, oksigen merupakan aseptor 

elektron paling kuat seperti yang diperlihatkan dalam reaksi :  O2 +  4e- + 4H+               2H2O.  

Dalam kondisi kurang aoksigen misalnya dalm tanah-tanah yang tergenang mikroorganisme 

dapat memanfaatkan sumber aseptor  elektron sekunder misalnya FeOOH sebagai berikut : 

                                                 FeOOH + e- + 3H+               Fe2+ + 2H2O 

           Bohn et al. (1985) menyatakan bahwa dalam reaksi fotosintesis, oksigen adalah donor 

elektron dan karbon  adalah aseptor elektron. Dalam proses fotosintesisi ini karbon dalam 

bentuk CO2 menerima elektron kemudian berubah dari kondisi teroksidasi (C4+) menjadi Co 

dalam bentuk karbohidrat ([CH2O]n) seperti reaksi di bawah ini : 

 

                                     CO2 + 4e- + 4H+                 CH2O + H2O 

                                                      2H2O                 O2 + 4e- + 4H+ 

                                             CO2 + H2O                 CH2O + O2 

 

Bagian oksidasi dari reaksi di atas adalah  lepasnya elektron  dari bentuk O2- dalam air berubah 

menjadi Oo dari O2. 

 

         Proses oksidasi karbohidrat (respirasi) yang terjadi dalam sel tanaman dan hewan serta 

proses awal perombakan bahan organik tanah melepaskan elektron dari senyawa organik 

sebagai berikut :  

                                         CH2O + H2O                  CO2 + 4e- + 4H+ 

                                      O2 +  4e- + 4H+                 2H2O 

                                           CH2O + O2                   CO2 + H2O 
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            Singer dan Munn (1987) menggambarkan proses reaksi kimia dapat dipikirkan sebagai 

proses tranfer elektron dari  satu atom atau senyawa ke pada atom atau senyawa lain. Secara 

umum proses oksido-reduksi (redoks) ini dapat dituliskan sebagai berikut:             

                     

                                         A(teroksidasi) + D (tereduksi) = A (tereduksi) + D (teroksidasi) 

                                                                                 aseptor e-     donor e-       

                                                    persamaan setengah reaksinya : 

                                                         D(tereduksi) = D(teroksidasi) + e- 

                                                 A(teroksidasi) + e- = A(tereduksi) 

 Dalam beberapa kasus transfer elektron ini mudah untuk digambarkan, misalnya 

proses reduksi ion Fe3+ oleh ion reduktan Sn2+  sebagai berikut : 

                            2Fe3+ + Sn2+                    2Fe2+ + Sn4+ 

Reaksi di atas menunjukkan bahwa ion Sn berfungsi sebagai donor elektron (menjadi 

lebih positif) dan ion Fe tereduksi karena menerima elektron (muatan positif berkurang). 

 

Zehnder dan Stumm (1988) menjelaskan lebih lanjut  reaksi redoks perubahan ion nitrat 

menjadi nitrogen gas sebagai berikut : 

                    4NO3
- + 24H+ + 20 e-                      2N2 + 12 H2O                  (reduksi) 

                              5CH2O + 5H2O                       5CO2 + 20H+ + 20 e-      (oksidasi) 

                  4NO3
- + 5CH2O + 4H+                      2N2 + 5CO2 + 7H2O         (redoks) 

Dalam reaksi reduksi nitrat di atas, posisi oksigen sebagai aseptor elektron digantikan 

oleh nitrat, sedangkan dalam reaksi oksidasi, bahan organik berfungsi sebagai donor elektron. 

 

1. Fiksasi Atmosferik. 

              Gardner dkk. (1991) menyatakan bahwa kilat mempunyai energi  yang cukup untuk 

mengionisasikan uap air menjadi H+ dan OH- yang bersama dengan oksigen dapat bereaksi 

dengan N2 membentuk asam nitrit yang akhirnya bersama dengan hujan akan terdeposisi 

masuk ke dalam tanah. Reaksinya adalah : 
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                                       N2 + 4 H2O                         2NO2
- + 8H+ + 6e-             

                                                                 [O2] 

                                                2NO2
-                         2NO3

-                                

  

    N2 + 4 H2O                         2NO3
-  + 8H+ + 6e- 

                             2NO3
-  + 8H+ + 6e-                         2HNO3 + 6H+ + 6e-                                 

                                                                  [O2] 

                                        N2 + 4 H2O                        2HNO3 + 6H+ + 6e-              

 

           Reaksi   yang disebabkan oleh fiksasi atmosferik ini merupakn salah satu sumber 

masuknya senyawa nitrogen ke dalam tanah, serta bervariasi antara satu dengan tempat lainnya 

bergantung situasi yang lebih banyak dipengaruhi oleh iklim setempat.       

 

2. Fiksasi Biologi. 

            Banyak jenis mikroorganisme yang hidup dalam tanah yang memiliki hubungan dengan 

tumbuhan tingkat tinggi serta mempunyai kemampuan mem-fiksasi nitrogen. Penggolongan 

mikroorganisme fiksasi nitrogen dibagi menjadi : 

- Mikroorganisme Asimbiotik (hidup bebas). 

  Terutama bakteri baik aerob maupun an-aerob. Rao (1994) membagi menjadi organisme 

aerob obligat, aerob fakultatif dan an-aerob. Bakteri aerob obligat di antaranya genus-genus 

Azotobacter, Beijerinckia, Derxia, Archromobacter, Mycobacterium, Arthrobacter dan 

Bacillus. Bakteri aerob fakultatif antara lain genus Aerobacter, Klebsiella dan Pseudomonas. 

Sedangkan bakteri an-aerob diantaranya genus  Clostridium, Chlorobium, Chromatium, 

Rhodomicrobium, Rhodopseudomonas, Rhodospirilum, Desulfovibrio dan Methanabacterium.  

Disamping itu juga ganggang biru-hijau (Cyanobacteri), terutama yang paling banyak dijumpai 

adalah Anabaena dan Nostoc. 

 

- Mikroorganisme Simbiotik (Pembentuk bintil). 

  Yang termasuk didalamnya adalah Rhizobium (bersimbiotik dalam tanaman legum), 

Actinomycetes (misalnya Frankia,sp) dan ganggang biru-hijau yang merupakan pembentuk 

bintil akar. Ada juga bakteri yang hidup bebas serta dapat membentuk bintil daun (filosfer) 

tanaman hutan yang berkayu.  
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- Mikroorganisme Simbiotik yang tidak membentuk bintil. 

  Bakteri simbiotik yang tidak membentuk bintil tetapi cukup dikenal sebagai penambah pupuk 

hijau Azolla, adalah ganggang biru-hijau yang berasosiasi dengan paku-pakuan (Azolla) dan 

lumut kerak (Lychenes), juga Azotobacteriaceae yang berasosiasi dengan rumput-rumputan. 

 

          Mikroorganisme simbiotik pembentuk bintil yang banyak dipelajari adalah bakteri 

Rhizobium yang tumbuh dalam akat tanaman legun sebagai inangnya. Secara skematik fiksasi 

biologi dapat diragakan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Sumber : https://aguskrisnoblog.wordpress.com  

      Proses fiksasi nitrogen biologi secara ringkas digambarkan dalam persamaan reaksi 

ensimatis berikut  

 

                                                                          nitrogenase 

                                      N2 + 6H+ + 6e-                                             2NH3                     

 

                                                                    nATP        n ADP + nPi 

 

            Kebutuhan energi dalam kinerja nitrogenase berasal dari daur  metabolik sel  dalam 

bentuk ATP, dalam hal ini piruvat berfungsi sebagai donor elektron maupun sebagai sumber 

energi. Menurut Rao (1994) pada awalnya piruvat membentuk asetil fosfat yang dengan 

adanya ADP akan mebentuk ATP. Pereduksinya adalah feredoksin dan flavodoksin, protein  

pembawa elektron yang memiliki daya mereduksi kuat.  Fereoksin ini secara alami dijumpai  

dalam protein pembawa elektron yang mengandung besi-belerang (Fe-S). Menurut Layzell 
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(1993) nitrogenase adalah ensim prokariot yang tersusun atas 2  komponen protein yaitu 

Protein Mo-Fe yang juga disebut denitrogenase dan protein-Fe atau dinitrogenase reduktase.  

Proses reaksi ensimatis yang merupaksn reaksi reduksi nitrogen ini berjalan 3 tahap sebagai 

berikut : 

 

 

 

                                                                        2H+ 

                                                       N2                          HN=NH         

                                                                   2e- 

                                                                  

                                                                        2H+ 

                                                 HN=NH                        H2N-NH2                             

                              2e- 
 

                                                                       2H+ 

                                              H2N-NH2                         2NH3                                   

                              2e- 
 

Kemudian dilanjutkan dengan proses ammonifikasi  

                                                      
                                             2NH3  + 2H+ + 2e-                         2NH4

+ 

     

             Lebih lanjut Layzell (1993) mengungkapkan bahwa di dalam atmosfer dengan 

kandungan N2 gas, nitrogenase akan mereduksi baik N2 menjadi NH4
+ maupun H+ menjadi H2 

yang keduan proses ini membutuhkan 16 ATP sebagai berikut : 

                    N2 + 12 ATP + 6e- + 8H+                         2NH4
+ + 12ADP + 12Pi 

 

    4ATP + 2e- + 2H+                           H2 +4ADP + 4Pi 

 

     Diagram fiksasi nitrogen yang melibatkan dua komponen protein yang ada dalam ensim 

nitrogenase dapat diragakan sebagai berikut : 

 

       16 ATP 

                     feredoksin              dinitrogenase                dinitrogenase                 2NH4
+  

                    (teroksidasi)              reduktase                     (teroksidasi)                   + H2 

                                                    (tereduksi)     

 

 

                                                    dinitrogenase                dinitrogenase                 

                      feredoksin              reduktase                     (tereduksi)                      N2 

                      (tereduksi)             (teroksidasi)    16ADP                            10H+ 

                                                                             + 16Pi 
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3. Nitrifikasi. 

           Nitrifikasi merupakan proses perubahan bentuk nitrogen dari ion ammonium menjadi 

ion nitrat. Brady (1990) menyatakan bahwa proses ini merupakan  proses oksidasi ensimatis 

oleh mikroorganisme tertentu yang terjadi dalam dua tahap yang berkesinambungan.  Tisdale 

et al. (1985) menyampaikan bahwa tahap pertama melibatkan  bakteri autotrop obligat yang 

dikenal dengan Nitrosomonas dengan hasil akhir ion nitrit : 

 

                           2NH4
+ + 3O2                           2NO2

- + 2H2O + 4H+  

           

Perubahan ion nitrit menjadi ion nitrat melibatkan bakteri autotrop obligat yang dikenal dengan 

Nitrobacter sebagai berikut : 

 

                                           2NO2
- + O2                           2NO3

- 

 

            Brady (1990) lebih memperjelas reaksi nitrifikasi di atas dengan memperlihatkan 

terbentuknya senyawa antara (hidroksilamin dan hiponitrit) dalam  proses oksidasi ion 

ammonium tersebut sebagai berikut :  

 

                    O2                              -4H+                                 O2 

 2NH4
+                     2 HONH2                      HONNOH                     2NO2

- + 2H+ + energi 

                                    hidroksilamin             hiponitrit 

            Sedangkan Batjes dan Bridges (1992) menyampaikan bahwa proses nitrifikasi terdiri 

atas autotropik nitrifikasi dan heterotropik nitrifikasi. Proses autotropik nitrfikasi merupakan 

proses biologi aerob yang mengubah ion NH4
+ menjadi ion NO3

-. Papen dan Rennenberg 

(1990); Anderson (1976); Yoshida dan Alexander (1970) dalam Batjes dan Bridges (1992) 

menyatakan bahwa senyawa N2O dapat terbentuk selama proses nitrifikasi terutama dalam 

kondisi an-aerob, dalam hal ini telah diperlihatkan oleh Nitrosomonas europea yang 

memperoduksi N2O selama nitrifikasi. Sedangkan Castignetti dan Hollocher (1982) 

memperjelas bahwa produksi N2O selama nitrifikasi ini dibantu oleh ensim hidroksilamin-

dehidrogenase dengan ragaan reaksi sebagai berikut : 
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                    O2                              -4H+                                 O2 

 2NH4
+                     2 HONH2                      HONNOH                     2NO2

- + 2H+ + energi 
                              hidroksilamin  

                              dehidrogenasi 

                                    (an-aerob) 
                                                                       N2O + H2O 

                                                       -4H+ 

         

Pada kondisi lapangan, produksi N2O ini dikontrol oleh  status oksigen dalam tanah, 

kandungan nitrogen tersedia, kadar air dan temperatur (Borden, 1986 dalam Batjes dan 

Bridges, 1992). 

 

            Heterotropik nitrifikasi terjadi dalam kondisi aerob dan mikroorganisme menggunakan 

karbón-organik sebagai sebagai sumber karbón dan energi. Castignetti dan Hollocher (1982) 

dan Papen et al. (1989) dalam Batjes dan Bridges (1992) menunjukkan bahwa dalam kultur 

bakteri nitrifikasi Alcaligenes,sp ternyata disamping NO2
- dan NO3

-, N2O juga ditemukan. 

Reaksinya adalah : 

 

                      +H2O            O2                       -4H+                        O2 

           RNH2            2NH4
+           2 HONH2            HONNOH              2NO2

- + 2H+ + energi 
                                                  hidroksilamin  

                                                  dehidrogenasi 

                                                            (an-aerob) 
                                                                                           N2O + H2O 

                                                                        -4H+ 

         

 

4.  Immobilisasi 

 

              Brady (1990) menyatakan bahwa immobilisasi adalah proses perubahan nitrogen an-

organik  ke dalam bentuk nitrogen organik  yang pada umumnya terjadi pada saat pembenaman 

sejumlah sisa-sisa tanaman dan hewan terutama yang memiliki kandungan nitrogen rendah 

seperti jerami, sehingga mikroorganisme menyerang sumber-sumber bahan organik dalam 

tanah, mengubahnya menjadi nitrogen an-organik menyerapnya dan mengubahnya menjadi 

nitrogen organik yang menyusun jaringan tubuhnya. Tisdale et al. (1985) menggambarkannya 

dengan proses mineralisasi berikut ini : 
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                             R─ NH2 + HOH                NH3 + R─OH + energi 

                       +H2O 

                                                                                NH4
+ + OH- 

 

Ion NH4
+ yang merupakan produk ammonifikasi ini di dalam tanah dapat mengalami beberapa 

kejadian : 

1. Ion tersebut dapat langsung diubah menjadi bentuk nitrogen organik oleh  

mikroorganisme tanah untuk membangun sel tubuhnya. 

2.  Diserap tanaman dan dimanfaatkan dalam proses metabolisme lain, misalnya proses 

sintesa asam amino dan reaksi transaminasi. 

3. Difiksasi oleh permukaan koloid tanah 

4. Dapat lepas ke atmosfer dalam bentuk gas amoniak (NH3), terutama pada tanah dengan 

pH alaklis. 

5. Dirombak menjadi ion nitrit/nitrat oleh bakteri tertentu dalam proses nitrifikasi. 

 

            Jika nitrogen berada dalam bentuk ion nitrat oleh tanaman, fungsi, algae atau bakteri 

dapat direuksi menjadi ion NH4
+. Vance dan Griffith (1993) menyampaikan reaksi ensimatis 

reduksi nitrat sebagai berikut :  

 

                                              NO3
-  + H+                           NO2

- + H20 

                                                            

                                                             NADPH         NADP 

 

                                  NO2
- + 6e- + 8H+                          NH4

+ + 2H2O 

                                   (nitrat reduktase)  

 

Glutamat dibentuk dari ion NH4
+ dan asam α ketoglutarat dalam reaksi aminasi reduktif yang 

membutuhkan NADPH sebagai donor proton dan bantuan ensim glutamat dehidrogenase. 

 

 
          NH4

+ + -OOC─(CH2)2-C─COO-                             -OOC─(CH2)2-CH─COO- 
                                               ║                                                                 │ 
                                               O                                                                 NH3

+ 
                          asam α ketoglutarat                NADPH      NADP+                  asam  glutamat 

                                                             + H+ 
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sedangkan perubahan dari asam glutamat menjadi asam glutamin (salah satu jenis asam amino) 

dikatalisa oleh ensim glutamin sintetase yang dalam reaksinya membutuhkan ATP : 

          
          NH4

+ + -OOC─(CH2)2-CH─COO-                                      H2N─C─(CH2)2-CH─COO- +H2O 
                                               │                                                  ║               │ 
                                               NH3

 +                                            O               NH3
+                 

                                                                ATP      ADP+Pi 
                      asam glutamat                                                              asam   glutamin 

  

 

       5. Denitrifikasi 

              Denitrifikasi adalah proses reduksi oksida nitrogenenus terutama nitrit dan nitrat 

menjadi dinitrogen gas, N2O dan N2 (Tiedje, 1988).  Denitrifikasi terjadi di bawah kondisi 

tergenang yang menyebabkan situasi miskin oksigen, kandungan bahan organik tinggi yang 

menjadi sediaan energi serta kandungan NO3
- tinggi. Dalam proses denitrifikasi ini nitrogen 

tereduksi menjadi nitrogen-gas berikut : 

 

                                   +e-                  +e-                 +e-                 +e- 
                    NO3

-                        NO2
-               NO                 N2O                N2 

 
Senyawa nitrogen yang tereduksi juga mengalami pengurangan oksigen serta penurunan 

bilangan oksidasi : 

 
                    2NO3

-                       2NO2
-                2NO                  N2O                 N2 

 
                                  -2O                   -2O                     -O                  -O 
                    [+5]                  [+3]                    [+2]                   [+1]                [0] 
 
Dalam suasana an-aerob bakteri an-aerob fakultatif dapat menggunakan ion NO3

- 

menggantikan oksigen sebagai aseptor electrón/hidrogen dalam proses respirasi sebagai berikut 

 

                                     6CH2O + 6H2O                   6CO2 + 24H+ + 24e- 

                             4NO3
- + 24H+ + 20e-                   2N2 + 12H2O 

                                    6CH2O +4 NO3
-                   6CO2 + 6H2O + 2N2 + 4e- 

 
        Selanjutnya Barber (1984), Batjes dan Bridges (1992) menyatakan bahwa tingkat 

denitrifikasi dipengaruhi oleh  pH tanah, aerasi, temperatur dan aras (level) bahan organik yang 

dapat terdekompisisi.  Terdapat hubungan linier  antara pH tanah dan tingkat denitrifikasi. 

Dalam kondisi asam proses denitrifikasi akan menurun, dan akan meningkat seiring dengan 
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peningkatan pH tanah. Penurunan oksigen dalam tanah akan membutuhkan keberadaan ion 

nitrat sebagai pengganti aseptor elektron. Pada kondisi-kondisi kelebihan air yang 

menyebabkan penurunan aerasi dapat meningkatkan denirifikasi, jadi ada hubungan linier yang 

bersifat negatif (berkebalikan) antara proses demitrifikasi dan prosentase pori-pori aerasi dalam 

tanah. Sedangkan pada peningkatan suhu dapat meningkatkan proses denitrifikasi. Bahan 

organik merupakan donor elektron di dalam tanah, oleh karenanya dengan semakin 

meningkatnya kandungan bahan organik yang siap didekompsisikan (bahan organik segar), 

maka denitrifikasi akan meningkat. 

 

        6. Volatilisasi 

            Volatilisasi yaitu perubahan ammonium menjadi gas ammonia, dan proses ini banyak 

terjadi di dalam tanah yang memiliki pH lebih besar dari 7,5, dengan tekstur pasir, kandungan 

liat dan bahan organik rendah. Pemupukan urea di atas lahan semacam ini menyebabkan 

penguapan gas ammonia sebagai berikut : 

 

                                       H2N-CO-NH2 + H2O                   2NH3 + CO2 

 
   III. PENUTUP. 

         Dalam rantai panjang penyediaan pangan, nitrogen merupakan determinan penting bagi 

produktifitas tanaman, karena nitrogen dibutuhkan tanaman mulai dari masa pertumbuhan 

vegetatif sampai masa generatif.  Di alam nitrogen tersedia di dalam atmosfer, biosfer, 

hidrosfer, dan kerak bumi, dan dari seluruh persediaan nitrogen di alam, tidak semuanya dapat 

dimanfaatkan oleh organisme tingkat tinggi di permukaan bumi.  Nitrogen di dalam biosfer 

bumi  terutama kandungan nitrogen di dalam tanah merupakan persediaan nitrogen yang paling 

bertanggungjawab terhadap penyediaan dan penjagaan rantai makanan bagi kebanyakan 

organisme di permukaan bumi yang berbatasan langsung serta dipengaruhi oleh perilaku 

atmosfer.  Dalam siklusnya, nitrogen keberadaan nitrogen dipengaruhi oleh kondisi-kondisi 

atmosfer, tanah termasuk udara tanah dan air yang dikandungnya. Sprent dan Sprent (1990) 

melihat keberadaan nitrogen alam dari sudut ruang sebagai tempat sediaan unsur tersebut yaitu 

atmosfer, tanah dan air serta biomassa baik yang berasal dari keluarga prokariot 

(mikroorganisme), tanaman dan hewan. Di dalam siklus nitrogen ketiga ruang utama tersebut 

banyak terlibat dalam proses transportasi dan trasnformasi nitrogen. 
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           Senyawa yang terbentuk dari unsur nitrogen berada dalam kondisi yang mudah 

mengalami perubahan bentuk, mulai dari bentuk gas, ion yang larut dalam larutan tanah sampai 

terfiksasi dalam kompleks padatan tanah maupun dalam biomassa organisme.  Melihat sifat-

sifat senyawa nitrogen yang mudah berubah ini Hassett dan Banwart (1992) menyatakan 

bahwa dikarenakan nitrogen terdapat dalam banyak bentuk, yang kemudian membuatnya tidak 

tersedia bagi tanaman tingkat tinggi serta mudah diubah ke dalam bentuk lain, unsur ini 

menjadi daya tarik tersediri bagi para pakar tanah dan tanaman. 

 

          Di satu sisi interaksi antara permukaan bumi dan atmosfer mempengaruhi pola ptransfer 

nitrogen antar ke dua tempat tersebut. Transfer nitrogen ini lebih banyak didominasi bentuk 

bentuk ammonia (NH3), oksida nitrous (N2O), oksida nitrit (NO), nitrogen dioksida (NO2) dan 

dinitrogen (N2). Sementara di sisi lain, tanaman dan hewan merupakan kelompok organisme 

yang tidak dapat mengubah nitrogen gas yang banyak terdapat di atmosfer ke dalam bentuk 

nitrogen tergunakan, oleh karena itu membutuhkan proses di luar dirinya agar nitrogen dapat 

berada dalam bentuk-bentuk yang dapat dimanfaatkan. Beberapa proses tersebut adalah fiksasi 

nitrogen udara yang menyebabkan terdeposisinya senyawa nitrogen di dalam tanah, serta 

proses-proses yang menyebabkan perubahan bentuk senyawa nitrogen di dalam tanah sampai 

kemungkinan sebagian senyawa nitrogen menguap ataupun tercuci ke bawah menuju lapisan 

tanah yang lebih dalam. Fiksasi nitrogen udara bebas dapat berupa reaksi kimia murni, maupun 

reaksi biokimiawi yang melibatkan sejumlah mikroorganisme, demikian pula proses perubahan 

bentuk senyawa nitrogen di dalam tanah. Dari segi biologi proses-proses ini dapat dipandang 

sebagai bagian dari siklus dan aktifitas mikroorganisme dalam tanah, sementara dari segi 

kimiawi, dapat dipandang sebagai reaksi oksido-reduksi yang pada  dasarnya adalah proses 

transfer elektron. Secara lengkap proses-proses tersebut adalah proses reaksi oksido-reduksi 

yang melibatkan aktifitas mikroorganisme dalam tanah yang tentunya juga berhubungan 

dengan ada tidaknya oksigen dalam tanah.  Setiap tahapan perubahan bentuk nitrogen mulai 

dari fiksasi nitrogen (perubahan N2 menjadi nitrogen organik), perombakan bahan organik 

(mineralisasi) atau perubahan nitrogen organik menjadi nitrogen an-organik (ammonifikasi), 

oksidasi nitrat (nitrifikasi) maupun reduksi nitrat (denitrifikasi) selalu membutuhkan katalisis 

yang dilakukan mikroorganisme. 
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          Dengan berdasar kepada tahapan reaksi oksido-reduksi serta suasana-suasana yang 

mempengaruhi dan mendukungnya, maka pengelolaan nitrogen dalam tanah yang bertujuan 

untuk meningkatkan efisisiensi pemanfaatan hara terutama nitrogen lebih  mudah untuk 

dilaksanakan. Hal ini terutama dapat ditujukan untuk meningkatkan perolehan nitrogen lewat 

fiksasi biologis maupun mengurangi kehilangan nitrogen dalam bentuk gas N2 maupun 

ammonia. 
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