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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Biochar (Arang hayati) 

Istilah Biochar pertama kali di kemukakan oleh Peter Read untuk menyebut 

charcoal yang digunakan untuk bahan pembenah tanah. Biochar adalah bentuk stabil 

dari charcoal yang dibuat dengan cara memanaskan bahan organik alami (tanaman, 

kayu, serbuk kayu, kotoran hewan) di dalam tanur dengan temperatur yang tinggi 

±700
o
C, dengan proses pembakaran oksigen rendah yang disebut dengan pyrolysis. 

Karbon dalam Biochar lebih stabil secara kimia maupun secara biologis bila 

dibandingkan dengan cara pendekomposisian alami, dalam beberapa laporan 

menyebutkan dapat mengunci karbon dalam tanah selama ratusan bahkan ribuan 

tahun (Nurida dkk., 2008) 

Biochar memiliki kualitas yang berbeda bergantung pada bahan dan proses 

pembakarannya. Sebagai contoh Biochar dari bahan kotoran hewan memiliki 

kandungan hara yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kayu. Namun sebaliknya 

bahan dari kayu akan menyimpan karbon lebih stabil bila dibandingkan dengan 

kotoran hewan. Dari berbagai bahan yang dibuat Biochar diketahui bahwa terdapat 

karakteristik fisik dan kimia yang beragam (Lehman dan Joseph, 2009). 

Kandungan karbon Biochar berbeda-beda tergantung dari bahan baku.   

Bahan baku Biochar yang dari kayu dengan kandungan lignin tinggi (serat tinggi), 

akan menghasilkan karbon yang tinggi pula, serta pelapukan di dalam tanah juga 

lebih lama dibandingkan dengan Biochar yang terbuat dari jerami dan atau sekam 

padi. Biochar memiliki sifat fisik yaitu luas permukaan jenis yang besar sehingga 

pori-pori dan density-nya tinggi menyebabkan kemampuan mengikat airnya tinggi.  

Penambahan Biochar ke tanah meningkatkan ketersediaan kation tanah, 

phosfor dan kalium yang pada akhirnya meningkatkan hasil. Tingginya ketersediaan 

hara bagi tanaman merupakan hasil dari bertambahnya nutrisi secara langsung dari 

Biochar, meningkatnya retensi hara, dan perubahan dinamika mikroba tanah. 

Keuntungan jangka panjangnya bagi ketersediaan hara berhubungan dengan 
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stabilisasi karbon organik yang lebih tinggi seiring dengan pembebasan hara yang 

lebih lambat dibanding bahan organik yang biasa digunakan.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain, Nurida dkk., (2010) 

dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pemberian Biochar KS50 dengan dosis 2,5 

t/ha menunjukkan perbedaan tinggi tanaman jagung sebesar 39,7-69%. Penelitian 

yang dilakukan Supriyanto dan Fidryaningsih (2010) pemberian arang sekam 

sebanyak 5% pada media semai tanaman jabon berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan tinggi semai tanaman jabon sebesar 18,31%-28,36% dan   

meningkatkan berat pucuk, berat basah akar serta berat kering tanaman jabon. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Masulili dkk., (2010) menyatakan pemberian Biochar 

berbahan dasar sekam padi sebesar 10 t/ha meningkatkan jumlah anakan tanaman 

padi dengan rata-rata jumlah anakan 17,33 serta meningkatkan total biomassa kering 

padi sebesar 75, 93 g serta pemberian Biochar 10 t/ha dapat meningkatkan porositas 

tanah diikuti oleh kenaikan air tanah tersedia dari 11,34% untuk tanah kontrol 

menjadi 15,47% untuk sekam padi Biochar. Pemberian Biochar dengan bahan dari 

FMY (Farm Yard Manure) sebanyak 15 t/ha secara signifikan mampu meningkatkan 

produktivitas ketela pohon yang ditumpangsari dengan kacang tanah sebesar 21,44 

t/ha dibandingkan dengan kontrol yang menghasilkan produktivitas ketela pohon 

sebesar 18,44 t/ha (Islami dkk., 2011). Pemberian Biochar berbahan dasar batang 

jagung yang diaplikasikan pada tanah asam  secara signifikan meningkatkan biomasa 

padi sebesar 74% dengan dosis Biochar 24 t/ha (Xu dkk., 2011). 

2.2. Kalium 

Kalium merupakan hara ketiga setelah N dan P. Kalium tergolong unsur yang 

mobile dalam tanaman baik dalam sel, dalam jaringan tanaman maupun dalam xylem 

dan floem. Umumnya, bila penyerapan kalium tinggi menyebabkan penyerapan unsur 

Ca, Na, dan Mg turun (Rosmarkam dan Nasih, 2002). Peredaran kalium hampir sama 

dengan fosfor, terutama karena sejumlah besar dari unsur ini hilang dan berakhir di 

laut, tanpa adanya suatu mekanisme pengembalian ke tanah yang efektif. Tanaman 

mempercepat proses tersebut, tanaman menyerap unsur kalium dari tanah yang secara 
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relatif terlindung dari bahaya erosi. Seperti halnya nitrogen, kalium juga dapat hilang 

oleh sebagian besar pencucian dan terangkut tanaman (Soepardi, 1983).  

Kalium tanah berasal dari dekomposit mineral primer yang mengandung       

K seperti K-feldspar (orthoklas dan mikroklin, KalSi3O8), muskovit Kal3Si3O10(OH)2, 

biotit K (Mg, Fe) AlSi3O10(OH)2 dan flogopit KMg2Al2Si3O10(OH)2. Ketersediaan 

kalium dari mineral primer ini kecil dan urutan ketersediaanya adalah 

biotit>muskovit>feldspar. Kalium juga terdapat dalam mineral-mineral liat seperti 

illit, khlorit, vermikulit dan mineral-mineral interstratified (vermikult-khlorit, 

montmorilonit-khlorit dll). Sedangkan untuk sumber pupuk, kalium diambil dari 

endapan-endapan garam kalium (Leiwakabessy dkk., 2003). 

2.2.1. Bentuk-bentuk kalium 

Berdasarkan ketersediaanya bagi tanaman, maka kalium dalam tanah dapat 

digolongkan kedalam beberapa bentuk yaitu: (1) Kalium tidak tersedia: K dalam 

struktur mineral primer, dengan lambat akan mengisi pangkalan K tersedia, meliputi 

90-98% total K dalam tanah, (2)  Kalium tersedia: K labil, K dalam larutan tanah atau 

komplek pertukaran, meliputi 1-2% dari total K dalam tanah, (3)  Tersedia lambat :  

K tidak tertukar, K tersemat, meliputi 1-10% K total dalam tanah (Soepardi, 1983). 

Walaupun sebagian besar kalium termasuk yang tidak tersedia, tetapi dari segi 

praktisnya, bentuk yang kedua dan ketiga yang lebih penting (Soepardi, 1983). 

Berdasarkan ketersediaannya bagi tanaman, maka kalium dalam tanah dapat 

digolongkan kedalam beberapa bentuk yaitu: (1) kalium tidak tersedia, (2) kalium 

lambat tersedia dan (3) kalium segera tersedia. Kalium tidak tersedia terdapat dalam 

struktur mineral seperti mika dan feldspar. Kalium lambat tersedia, yaitu K yang 

diikat sementara di antara lapisan illit, vermikulit dan montmorillonit. Bentuk K 

segera tersedia merupakan K dapat dipertukarkan dan yang ada dalam larutan tanah. 

Bentuk K tersedia sangat mudah hilang dari tanah melalui pencucian (Sopher dan 

Baird, 1982). Menurut Tisdale dan Nelson, (1985), 90-98% K berada dalam bentuk 

tidak tersedia, 1-10% lambat tersedia dan 0,1-2% segera tersedia. Ketiga bentuk K ini 

membentuk keseimbangan dalam tanah. Bentuk tidak tersedia dan lambat tersedia 
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merupakan persediaan K dalam tanah bagi tanaman. Kalium ini nantinya akan 

tersedia bagi tanaman walaupun melalui proses yang sangat lambat. 

2.2.2. Peranan K terhadap tanaman 

Tersedianya K yang cukup memberikan kondisi penggunaan air yang lebih 

efisien seperti terpeliharanya turgor sehingga memungkinkan lancarnya proses 

metabolisme, K terutama terakumulasi pada organ-organ tanaman yang muda seperti 

pada pucuk, tunas dan akar, akumulasi K akan membentuk jaringan korteks dalam 

perpanjangan sel-sel muda (Tisdale dan Nelson, 1985). Kalium juga penting dalam 

menjamin akar tetap menyerap air secara maksimal karena meningkatkan nilai 

osmotik, hal ini memungkinkan sekresi ion-ion ke dalam sel akar yang mendesak 

osmotik ke vesikular dan jaringan lainnya (Poerwowidodo, 1992).  

Meningkatnya serapan K oleh tanaman akibat dukungan mikoriza akan 

meningkatkan kerja fisiologis tanaman seperti dalam proses fotosintesis dan respirasi 

sehingga dapat meningkatkan akumulasi karbohidrat dalam proses pembelahan sel 

dalam pertumbuhan. Unsur kalium/potassium (K) sangat penting bagi pertumbuhan 

tanaman secara umum, bersama dengan nitrogen (N) dan fosfor (P). Tanaman sendiri 

menyerap K secara alamiah dari pelapukan mineral K, kompos dan sisa tumbuhan. 

Akan tetapi mineral pembawa K yang paling umum adalah K-felspar, leusit, biotit, 

phlogopit dan glaukonit, serta mineral lempung (illit), sedangkan batuan silikat kaya-

K yang cepat lapuk adalah batuan volkanik pembawa leusit (Poerwowidodo, 1992).  

2.3. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka maka dapat 

dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :  

1. Pemberian berbagai dosis Biochar mampu meningkatkan ketersediaan kalium 

tanah melalui kalium cadangan (potensial), kalium fiksasi, kalium tersedia yang 

terdiri dari k-dd dan kalium larut air. 

2. Pemberian dosis 10 ton/ha Biochar diharapkan mampu memberikan pengaruh 

terbaik terhadap ketersediaan kalium dalam tanah. 
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2.4. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Agar terhindar dari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis yang 

dikemukakan, maka dibuat definisi dan pengukuran variabel sebagai berikut: 

1. Kalium tidak tersedia merupakan kalium cadangan (potensial) yang berada di 

dalam mineral primer tanah dan suatu saat akan dilepaskan dan menjadi kalium 

tersedia.  

2. Kalium lambat tersedia adalah kalium fiksasi yang terjerap diantara kisi-kisi liat 

tanah . 

3. Kalium tersedia adalah status kalium yang dapat menentukan ketersediaan 

kalium bagi tanaman dan selalu berada dalam keseimbangan antara k-dd dan 

kalium larut air. K-dd adalah status kalium yang dapat menentukan ketersediaan 

kalium dan selalu dalam bentuk larutan. Kalium larut air adalah kalium yang 

hilang dari tanah dan sangat terikat dengan partikel tanah liat. 

 

 

 

 


